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inleiding
Bent u loontrekkende, werkloze of zelfstandige in bijberoep? Dit
document biedt u een overzicht van de stappen die u moet ondernemen als
u arbeidsongeschikt raakt door ziekte, een ongeval of een hospitalisatie. Kunt
u gedurende langere tijd niet werken, dan verliest u tijdelijk uw inkomsten. Uw
ziekenfonds komt u te hulp en betaalt u ‘uitkeringen’ als vervangingsinkomen.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden
voldoen en enkele formaliteiten in orde brengen.
Bij arbeidsongeschiktheid onderscheiden we twee perioden:
>> Primaire arbeidsongeschiktheid begint op de dag dat u uw activiteiten
stopzet en duurt maximaal 1 jaar.
>> Invaliditeit begint als uw arbeidsongeschiktheid langer dan een jaar
duurt.
Naargelang uw professioneel statuut en de duur van de arbeidsongeschiktheid,
doorloopt u verschillende fasen, met elk hun eigen voorwaarden en bedragen.
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Stap 1

U doet aangifte van uw
arbeidsongeschiktheid

Aangifte

1
Om uw rechten te vrijwaren en een vervangingsinkomen te ontvangen, is het belangrijk dat u
uw arbeidsongeschiktheid meteen meldt aan de
betrokken instanties:
>> Breng eerst, naargelang uw activiteit, uw werkgever of werkloosheidsdienst op de hoogte.
>> Breng vervolgens Euromut op de hoogte:
de instantie die uw vervangingsinkomen zal
betalen.
Hierbij gelden termijnen die u, in uw eigen
belang, strikt dient te respecteren. We vatten ze
hieronder even samen.
Uw werkgever/werkloosheidsdienst
op de hoogte brengen
Loontrekkenden
Breng uw werkgever van uw arbeidsongeschiktheid op de hoogte door hem binnen 2 dagen een
medisch getuigschrift te sturen (raadpleeg ook de
termijnen in uw arbeidscontract, het arbeidsreglement of de collectieve arbeidsovereenkomst).
Het getuigschrift moet de arbeidsongeschiktheid
en de waarschijnlijke duur ervan vermelden. Het
moet ook aangeven of u de woning al dan niet
mag verlaten. Stuur bij een herval of verlenging
een NIEUW medisch getuigschrift naar uw
werkgever.
Werklozen
U bent door uw arbeidsongeschiktheid niet in
staat om werk te zoeken. Vul uw controlekaart
correct in, met de Z van ziekte, voor elke dag
arbeidsongeschiktheid.
Euromut op de hoogte brengen
U moet zelf uw ziekenfonds op de hoogte brengen
van uw arbeidsongeschiktheid. Uw werkgever of
werkloosheidsdienst doet dit niet voor u!
HOE aangifte doen?
>> met het standaardformulier ‘getuigschrift van
arbeidsongeschiktheid (arbeider, bediende,
werkloze)’ van Euromut, ingevuld door uw
behandelend arts,
>> OF met een medisch getuigschrift.
U moet de adviserend geneesheer altijd het
originele document bezorgen.

Wat moet er altijd op het
getuigschrift staan?
>> de diagnose;
>> de begindatum van uw
arbeidsongeschiktheid;
>> uw gegevens;
>> de gegevens en handtekening van uw
arts;
>> de datum waarop het getuigschrift werd
opgemaakt.

Hoe dit document aan Euromut bezorgen?
>> Stuur het per post naar de hoofdzetel van
Euromut, ter attentie van de adviserend
geneesheer (de poststempel geldt als bewijs
voor de datum van aangifte).
>> Geef het af in een Euromut-agentschap, in ruil
voor een ontvangstbewijs.

Erkenning

2
Uitkeringen

WANNEER aangifte doen?

U bent

U moet uw getuigschrift
aan de adviserend geneesheer bezorgen binnen

Werkloze

3 dagen

Arbeider

14 dagen

Bediende

28 dagen

Bezorgt u de adviserend geneesheer uw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid niet binnen
deze termijnen, dan volgt er een financiële
sanctie: per dag dat u te laat bent met de aangifte, wordt het dagbedrag van uw uitkering met
10% verminderd.

Wat als u ‘hervalt’? Wat uw statuut ook is:
wordt u opnieuw ziek nadat u het werk hebt
hervat, dan moet u de adviserend geneesheer
binnen 3 dagen een NIEUW getuigschrift sturen.
We spreken van herval als er minder dan 14
dagen (3 maanden bij invaliditeit) zijn verstreken
tussen de dag dat u het werk hebt hervat na een
primaire arbeidsongeschiktheid en de ‘nieuwe’
arbeidsongeschiktheid.
Wat bij een hospitalisatie? Bezorg uw
getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uiterlijk
op de tweede dag na uw ontslag uit het
ziekenhuis.

3
Invaliditeit

4
Einde
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Stap 2

Uw arbeidsongeschiktheid wordt erkend

Voorwaarden voor de erkenning van
arbeidsongeschiktheid
>> u hebt al uw activiteiten ten minste een dag stopgezet
>> wegens ziekte, een ongeval of een hospitalisatie
Aan de hand van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat u aan de adviserend geneesheer hebt bezorgd (zie
stap 1), gaat deze na of u voldoet aan alle voorwaarden, en
zal hij uw arbeidsongeschiktheid erkennen of weigeren.
Erkenning of weigering door de adviserend
geneesheer
>> De adviserend geneesheer ERKENT uw
arbeidsongeschiktheid
Voldoet u aan de voorwaarden, dan stuurt de adviserend geneesheer u een erkenning per brief. Deze brief
vermeldt de begindatum van uw arbeidsongeschiktheid.
Er zitten ook enkele documenten bij die u moet invullen.
Dit betekent dat uw arbeidsongeschiktheid ‘erkend’ is,
maar nog niet dat u in aanmerking komt voor uitkeringen.
Wijkt de vermelde begindatum van uw arbeidsongeschiktheid in deze brief meer dan 7 dagen af van de
werkelijke begindatum, neem dan contact met ons op.
>> De adviserend geneesheer ERKENT uw
arbeidsongeschiktheid NIET
Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan brengt de
adviserend geneesheer u hiervan op de hoogte met een
aangetekende brief die ook de reden van de weigering
vermeldt.
Soms is het probleem gewoon dat de adviserend
geneesheer nog niet over alle nodige documenten en
inlichtingen beschikt om uw arbeidsongeschiktheid te
kunnen erkennen.
Controle van de arbeidsongeschiktheid
>> Door de werkgever: zodra uw arbeidsongeschiktheid
erkend is, en tijdens de hele periode van uw arbeidsongeschiktheid, kan uw werkgever uw toestand controleren
door een controlearts bij u langs te sturen.
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>> Door de adviserend geneesheer: de adviserend
geneesheer kan uw toestand gedurende de hele duur
van uw arbeidsongeschiktheid controleren. Hij kan u op
elk moment en herhaaldelijk oproepen of u thuis bezoeken voor een medisch onderzoek. Breng hem daarom bij
een adresverandering altijd meteen op de hoogte!

Komt u niet opdagen op een onderzoek
- zonder de adviserend geneesheer op
voorhand op de hoogte te brengen of
zonder geldig motief - dan kunt u uw recht
op uitkeringen tijdelijk of definitief verliezen.
De documenten correct invullen
Bij de brief die uw arbeidsongeschiktheid erkent, ontvangt
u een dossier dat u ons ingevuld moet terugsturen. Het
gaat voornamelijk om het ‘inlichtingsblad-loontrekkenden’,
dat u zelf moet invullen en ondertekenen.

Bezorg het correct ingevulde dossier zo
snel mogelijk aan Euromut. Wij hebben
het nodig om uw recht op uitkeringen te
bepalen en het bedrag van uw uitkeringen
te berekenen. Kortom: om u te betalen!
U vindt bij het dossier ook een ‘bericht van werkhervatting of werkloosheid’. Bewaar dit goed, zodat u ons op
de hoogte kunt brengen wanneer u het werk hervat, en
uw arbeidsongeschiktheid eindigt (zie stap 5). U ontvangt
ook een nieuw ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’.
Bewaar ook dit zorgvuldig, voor een eventuele toekomstige
arbeidsongeschiktheid.
Let op: loontrekkenden die een activiteit als zelfstandige in
bijberoep uitoefenen, moeten het ‘inlichtingsblad-loontrekkenden’ invullen voor hun activiteit als loontrekkende EN
de ‘vragenlijst over de beroepsactiviteit als zelfstandige in
bijberoep’.

Ondervindt u moeilijkheden bij het invullen
van uw dossier, aarzel dan niet om hulp te
vragen in uw Euromut-agentschap of om
te bellen naar 02-44 44 222. Bent u gehospitaliseerd of kunt u zich moeilijk verplaatsen om de nodige zaken te regelen, dan
staan de medewerkers van onze Dienst
Maatschappelijk Werk klaar om u te helpen
(Vlaanderen: 078-15 78 25 - Brussel en
Wallonië: 078-15 01 37).

Aangifte

1
Erkenning

2
Uitkeringen

3
Invaliditeit

4
Einde
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Stap 3

U ontvangt uitkeringen van uw
ziekenfonds

U hebt uw getuigschrift van arbeidsongeschiktheid tijdig
bezorgd, de adviserend geneesheer heeft uw arbeidsongeschiktheid erkend én u hebt alle nodige documenten
bezorgd … Toch ontvangt u pas uitkeringen zodra uw
dossier volledig (Euromut heeft alle documenten tijdig en
correct ingevuld ontvangen) EN aanvaard is (u voldoet aan
alle voorwaarden, zie hieronder).
Voorwaarden om recht te hebben op
uitkeringen
>> U bent aangesloten bij een ziekenfonds (of bij de Hulpas
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).
>> U hebt het statuut van loontrekkende (bediende, arbeider, …) of gecontroleerd werkloze. Anders gezegd: u
beschikte over een inkomen voor de arbeidsongeschiktheid begon.
>> Er zijn niet meer dan 30 dagen verstreken tussen de
laatste dag van uw activiteit (werk of vergoede werkloosheid) en de begindatum van uw arbeidsongeschiktheid.
>> U kunt het vereiste aantal dagen werk, werkloosheid of
gelijkgestelde dagen (vakantie, …) aantonen.
Aan de hand van het inlichtingsblad (stap 2) gaat Euromut
na of u voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op
uitkeringen en berekent het bedrag hiervan. U ontvangt een
brief die het dagbedrag vermeldt van de uitkeringen die u
zult ontvangen.
De berekening van de uitkeringen
Een uitkering is altijd een dagbedrag. Elke dag telt, behalve
zondag (stelsel van 6 dagen/week).
Loontrekkenden
Om het dagbedrag te berekenen van een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid, vertrekken we van uw laatste
brutoloon. Dat wordt begrensd (er geldt een maximaal
salaris) en omgezet in een dagloon. Daarna passen we op dit
dagloon een percentage toe en berekenen we een uitkering
voor 6 dagen per week, ook als u 3, 4 of 5 dagen werkt.
Personen die recht hebben op een RVA-toelage (voor tijdskrediet, loopbaanonderbreking, …) blijven deze ontvangen.
Voor zelfstandigen in bijberoep wordt de uitkering meestal
alleen berekend op basis van hun inkomsten als loontrekkende.
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Met
gezinslast
Primaire
arbeidsongeschiktheid
(het 1ste jaar
arbeidsongeschiktheid)

Alleenstaande

Samenwonende

60% van het laatste, begrensde
brutoloon

Omdat het gaat om een percentage van uw loon, ligt de
uitkering lager dan uw aanvankelijke inkomsten.

Werklozen
Tijdens de eerste 6 maanden bedragen uw uitkeringen
evenveel als uw werkloosheidsuitkeringen. Daarna kan
het bedrag veranderen (stijgen of dalen). We hanteren dan
namelijk hetzelfde percentage als bij loontrekkenden voor
de berekening van de uitkeringen (zie tabel hierboven).
Zowel bij werklozen als bij loontrekkenden kan het
bedrag van de uitkeringen veranderen vanaf de 7de maand
arbeidsongeschiktheid. Voor bepaalde categorieën van
personen houden we rekening met een minimumbedrag.
Is dat voor u het geval, dan ontvangt u automatisch een
‘inkomensverklaring (formulier 225)’ die u ons ingevuld
moet terugsturen.
Wilt u graag een preciezer idee hebben van de grensbedragen en uitkeringen? Raadpleeg dan op www.euromut.be
de overzichtstabel met de bedragen van de uitkeringen
(loontrekkenden), die regelmatig wordt bijgewerkt.
De betaling van de uitkeringen
Zodra u uw activiteit stopzet (werk, vergoede werkloosheid, …), bent u in primaire arbeidsongeschiktheid. De
betaling van uw uitkeringen begint zodra Euromut uw recht
op uitkeringen heeft vastgesteld en het bedrag ervan heeft
berekend.

In uw onlineloket ‘My euromut’, vindt u een
tool die u een idee geeft van uw bruto en
netto dagbedrag, evenals een maandelijks gemiddelde van uw uitkeringen voor
primaire arbeidsongeschiktheid. Nog niet
geregistreerd op My Euromut? Aarzel dan
niet en maak meteen een account aan.

Aangifte

1
Zodra uw dossier is geaccepteerd, ontvangt u
een eerste betaling voor de periode van arbeidsongeschiktheid die al is verstreken:
>> Werklozen hebben recht op uitkeringen vanaf
de 1ste dag arbeidsongeschiktheid.
>> Loontrekkenden ontvangen uitkeringen na de
periode van ‘gewaarborgd loon’, waarin de
werkgever u nog blijft betalen. De duur van
deze periode hangt af van uw statuut:

Statuut

Arbeider

Bediende

Periode van
gewaarborgd
Arbeidscontract
loon (kalenderdagen)
minder dan 1
maand in dienst

0 dagen

meer dan 1
maand in dienst
en in proefperiode

14 dagen

na de proefperiode

14 dagen

minder dan 1
maand in dienst

0 dagen

meer dan 1
maand in dienst
en in proefperiode

14 dagen

na de proefperiode

30 dagen

De volgende betalingen van uw uitkeringen
gebeuren telkens op het einde van de maand. De
precieze data worden in het begin van het jaar
vastgelegd door het RIZIV (u ontvangt de agenda
met de data van betaling per post of u kunt deze
raadplegen op www.euromut.be).
Deeltijdse werkhervatting
Loontrekkenden
Voelt u zich in staat om uw werk deeltijds te
hervatten, dan moet u de goedkeuring van de
adviserend geneesheer krijgen vóór u weer aan
de slag gaat. De goedkeuring van uw behandelend arts alleen volstaat niet!

Als de adviserend geneesheer uw aanvraag
aanvaardt, krijgt u een goedkeuring voor een
deeltijdse werkhervatting die ‘akkoord voor
deeltijdse werkhervatting’ heet.

Erkenning

Uw werkgever moet dan elke maand een
standaarddocument van Euromut invullen: de
‘maandelijkse verklaring van inkomen (deeltijds
werk tijdens arbeidsongeschiktheid)’. U blijft
dan nog gedeeltelijke uitkeringen van Euromut
ontvangen, berekend op basis van uw inkomsten
(die vermeld staan in de maandelijkse inkomensverklaring).
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Zelfstandigen in bijberoep
Bent u zelfstandige in bijberoep en voelt u zich
in staat om enkel uw bijberoep te hervatten, dan
moet u hiervoor op voorhand de goedkeuring
krijgen van de adviserend geneesheer.

Uitkeringen

Uiteraard worden de uitkeringen die u van
Euromut krijgt beperkt naargelang uw inkomsten
uit dit bijberoep.
U moet ons dan elke maand een verklaring van
uw inkomsten sturen (verklaring op erewoord
van de uitoefening van een zelfstandige activiteit)
zodat Euromut het bedrag kan berekenen van
de gedeeltelijke uitkeringen waarop u nog recht
hebt.

3

Een zelfstandige in bijberoep die zijn activiteit als
loontrekkende deeltijds wenst te hervatten, volgt
dezelfde werkwijze als een loontrekkende.

Invaliditeit

Loontrekkenden, werklozen en
zelfstandigen in bijberoep
Voorkom grote problemen: breng ons zo snel
mogelijk op de hoogte van elk gegeven dat het
bedrag van uw uitkeringen of de duur van de
uitbetaling ervan kan beïnvloeden: een verandering in uw gezinssamenstelling of -inkomsten,
werkhervatting, ...

4

Brengt u ons te laat op de hoogte
van dergelijke wijzigingen, dan zult
u mogelijk aanzienlijke bedragen
aan onterecht ontvangen uitkeringen moeten terugbetalen. Deze
sommen kunnen worden teruggeëist tot 2 jaar na de betaling.

Einde

5
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Stap 4

Uw statuut gaat over naar invaliditeit
(na 1 jaar arbeidsongeschiktheid)

Na een jaar arbeidsongeschiktheid - en tot uw arbeidsongeschiktheid eindigt - spreken we van invaliditeit. U
ontvangt dan nog altijd uitkeringen, maar het bedrag ervan
kan stijgen of dalen (zie ‘berekening’ hieronder).

Zo is een samenwonende niet altijd iemand die met zijn of
haar levenspartner samenwoont, maar ‘iedere persoon die
samenleeft met iemand van wie de inkomsten een bepaald
grensbedrag overschrijden’.

Euromut stuurt u enkele documenten die u ingevuld moet
terugsturen: de ‘inkomensverklaring (formulier 225)’ en de
‘verklaring voor invaliden’.

Wilt u graag een preciezer idee hebben van de grensbedragen en uitkeringen die Euromut betaalt bij invaliditeit?
Raadpleeg dan op www.euromut.be de overzichtstabel
met de bedragen van de uitkeringen (loontrekkenden), die
regelmatig wordt bijgewerkt.

De Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI), een
artsencollege dat van het RIZIV afhangt, neemt alle beslissingen over uw invaliditeit en controleert deze. Meestal
baseert deze raad zich op de voorstellen van de adviserend
geneesheer.
De berekening van de uitkeringen
Om de daguitkering bij invaliditeit te berekenen, neemt
men een percentage van het laatst ontvangen brutoloon,
dat wordt begrensd (er geldt een maximumloon). Anders
dan bij de primaire arbeidsongeschiktheid, verschilt het
percentage bij invaliditeit naargelang uw gezinssituatie.
De overgang naar invaliditeit zal dus het bedrag van uw
uitkeringen wijzigen. Naargelang uw situatie zal dit bedrag
stijgen of dalen.
Een voorbeeld: wie samenwoont, zal zijn uitkeringen zien
dalen. Het toegepaste percentage van 60% bij primaire
arbeidsongeschiktheid (zie tabel pagina 8) gaat namelijk
over naar 40% bij invaliditeit.

Invaliditeit
(na 1 jaar
arbeidsongeschiktheid)

Met
gezinslast

Alleenstaande

Samenwonende

65% van
het laatste,
begrensde
brutoloon

55% van
het laatste,
begrensde
brutoloon

40% van
het laatste,
begrensde
brutoloon

De begrippen ‘met gezinslast’, ‘alleenstaande’ en ‘samenwonende’ betekenen niet noodzakelijk wat u denkt. Ze zijn
gedefinieerd door het RIZIV op basis van strikte regels.
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Hulp en voordelen bij invaliditeit
Voordelen bij Euromut
Als uw invaliditeit erkend wordt EN het bruto jaarinkomen
van uw gezin ligt lager dan een bepaald grensbedrag,
dan wordt u ‘rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming’ (RVV). U hebt dan recht op hogere
terugbetalingen voor gezondheidszorg.
Dit RVV-statuut kunt u aanvragen in uw Euromut-agentschap of door te bellen naar 02-44 44 222. Wij sturen u
dan een verklaring op erewoord die u ons ingevuld moet
terugbezorgen, samen met de bewijsstukken die uw
inkomsten aantonen. Aan de hand hiervan bepalen wij of u
voor het RVV-statuut in aanmerking komt.
Wordt u erkend als RVV, dan zal Euromut u vragen de
gegevens op uw SIS-kaart te laten aanpassen. U ontvangt
ook aangepaste kleefbriefjes.

Dankzij het RVV-statuut krijgt u hogere
terugbetalingen voor gezondheidszorg
(doktersraadplegingen, medicijnen, …),
maar dit statuut heeft geen enkele invloed
op uw uitkeringen.
Sociale voordelen
Onder bepaalde voorwaarden geeft het statuut van invalide
en/of het RVV-statuut u recht op andere sociale of fiscale
voordelen: kortingen op het openbaar vervoer, een sociaal
telefoontarief, belastingvermindering, …
De Dienst Maatschappelijk Werk van Euromut (Vlaanderen:
078-15 78 25 - Brussel en Wallonië: 078-15 01 37) staat
altijd klaar om u hierover te informeren en om u te begeleiden bij de aanvraag van deze voordelen.

Aangifte

1
Erkenning

2
Uitkeringen

3
Invaliditeit

4
Einde

5
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Stap 5

Uw arbeidsongeschiktheid eindigt

Uw arbeidsongeschiktheid loopt af in de volgende gevallen:
1.

2.
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U hervat uw werk/werkloosheid vrijwillig. Omdat u
opnieuw een inkomen verwerft, ontvangt u niet langer
uitkeringen van Euromut.
De adviserend geneesheer of de Geneeskundige Raad
voor Invaliditeit (GRI) draagt u op uw werk/werkloosheid te hervatten omdat uw gezondheidstoestand
uw arbeidsongeschiktheid niet langer rechtvaardigt of
omdat u niet meer voldoet aan andere voorwaarden.
Omdat uw arbeidsongeschiktheid niet langer wordt
erkend, ontvangt u ook geen uitkeringen meer.

3.

U gaat met pensioen. Uw uitkeringen stoppen op het
einde van de maand waarin u de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt.

4.

Bij een overlijden stoppen de uitkeringen van het
ziekenfonds op de dag na het overlijden.

Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte
wanneer u uw werk/werkloosheid hervat
Hervat u uw werk/werkloosheid volledig, dan moet u
Euromut hiervan binnen 8 dagen op de hoogte brengen
met het standaarddocument ‘bericht van werkhervatting en
van werkloosheid’ van Euromut.
Om ons snel te laten weten wanneer u uw werk of werkloosheid hervat, kunt u deze hervattingsdatum ingeven in
het onlineloket ‘My Euromut’ op www.euromut.be. Ga naar
uw Ziekenfondsdossier (met de knop Weergeven) en klik
er op het tabblad ‘Uitkeringen’. Geef onder ‘Uitkeringen
berekenen’ uw huidige periode van arbeidsongeschiktheid
in en klik op ‘Weergeven’. Vervolgens kunt u het einde van
uw arbeidsongeschiktheid ingeven door de datum van
werkhervatting in te vullen.
Let op: zelfs wanneer u uw hervattingsdatum online
doorgeeft, moet u ons nog altijd het document ‘bericht van
werkhervatting en van werkloosheid’ bezorgen binnen 8
dagen nadat u uw werk/werkloosheid hebt hervat. Alleen
dan kunnen we uw arbeidsongeschiktheidsdossier officieel
afsluiten en voorkomen dat u onterecht nog uitkeringen
ontvangt die u dan achteraf moet terugbetalen.

Goed om te weten
Aangifte

1
U mag uitkeringen voor
arbeidsongeschiktheid niet
cumuleren met andere inkomsten
>> Euromut betaalt geen uitkering voor betaalde
verlofdagen, of ze nu vergoed worden door
uw werkgever of door een derde. Denk bv.
aan wettelijke verlofdagen (die u misschien
niet hebt opgenomen maar waarvoor u wel
vakantiegeld krijgt), aanvullende vakantiedagen, bouwverlof, …
Om het aantal af te trekken dagen te kunnen
berekenen, stuurt Euromut u rond oktober (mei
voor arbeiders) een ‘vakantieattest’. Laat het
invullen door uw werkgever/werkloosheidsdienst en stuur het terug. Uw vakantiedagen
worden afgetrokken in de maand december
(arbeiders kunnen kiezen in welke maand dit
gebeurt). Wees dus niet verbaasd als u die
maand een lagere uitkering ontvangt.
>> Hetzelfde geldt bij de stopzetting van een
arbeidscontract tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Ontvangt u een opzegvergoeding, dan stopt Euromut de betaling van uw
uitkeringen.
De extra tegemoetkoming voor ‘hulp
van derden’
>> Vereist uw gezondheidstoestand de hulp van
een naaste of vrijwilliger voor huishoudelijke
taken, boodschappen en andere dagelijkse
taken, dan kunt u een extra tegemoetkoming
per dag krijgen (wilt u het precieze bedrag
kennen, surf dan naar www.euromut.be,
vraag het na in uw agentschap of bel naar
02-44 44 222).
>> Deze extra tegemoetkoming geldt ook bij
invaliditeit (dus na het 1ste jaar arbeidsongeschiktheid).
>> Voorwaarden: u kunt deze tegemoetkoming
pas ontvangen vanaf de 4de maand primaire
arbeidsongeschiktheid EN u moet de hulp
aanvragen voor een periode van ten minste 3
maanden (eventueel hernieuwbaar).

>> Aanvraag: denkt u aan deze voorwaarden
te voldoen, richt uw aanvraag dan tot de
adviserend geneesheer OF een medewerker
van onze Dienst Maatschappelijk Werk. Wij
maken dan een dossier op. Wij roepen u op
of bezoeken u thuis om te bepalen welk type
hulp u precies nodig hebt. De aanvraag wordt
dan ingediend bij het RIZIV, en zodra wij de
beslissing kennen, delen wij u die mee. Bij een
goedkeuring krijgt u de extra tegemoetkoming
automatisch betaald op het einde van de
maand, samen met uw uitkering.

Erkenning

2

Kinderbijslag en
arbeidsongeschiktheid
Loontrekkenden of werklozen die uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid ontvangen,
blijven gewoon kinderbijslag ontvangen. Onder
bepaalde voorwaarden hebt u vanaf de 7de
maand arbeidsongeschiktheid recht op verhoogde kinderbijslag voor de kinderen die u ten
laste hebt. Dit hangt af van uw kinderbijslagfonds, dat u hier verdere inlichtingen over kan
geven.
Hoe uw belastingaangifte invullen?
>> Uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid zijn belastbaar en er wordt automatisch
(meestal 11,11%) bedrijfsvoorheffing afgehouden op het brutobedrag van uw uitkering.
>> Uitkeringen voor invaliditeit zijn eveneens belastbaar maar er wordt geen bedrijfsvoorheffing
op afgehouden. Mogelijk moet u dus nog een
bedrag bijbetalen bij de jaarlijkse afrekening van
uw belastingen. Houd hier rekening mee.
>> De extra tegemoetkoming voor hulp van
derden is niet belastbaar.
>> Euromut stuurt u (in mei) automatisch een
fiscale fiche (281.12) met de nodige gegevens
over uw uitkeringen om uw belastingaangifte in
te vullen. U hoeft hier dus niet naar te vragen.

Uitkeringen

3
Invaliditeit

4
Einde

>> Hebt u op 1 januari van het betrokken aanslagjaar het statuut van invalide, dan moet u op de

5
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aangifte vermelden dat u ‘gehandicapte’ bent. U geniet
dan een belastingvermindering. Uw belastingkantoor kan
u hier meer info over geven.
Naar het buitenland reizen tijdens een
periode van arbeidsongeschiktheid, mag
dat?

Op zoek naar een document?
Hebt u de vereiste documenten die we in deze brochure
vermelden niet (meer)? De meeste documenten kunt
u downloaden op www.euromut.be (in het onlineloket
‘My Euromut’ > documenten). U kunt ze ook ophalen
in uw Euromut-agentschap of aanvragen per mail
(info@euromut.be) of per telefoon (02-44 44 222).

>> Reist u naar een land uit de Europese Economische
Ruimte, breng de adviserend geneesheer hier dan 14
dagen voor uw vertrek schriftelijk van op de hoogte
(preciseer de data waarop u vertrekt en terugkeert, de
bestemming en een adres of telefoonnummer waarop u
bereikbaar bent).
>> Reist u naar een land buiten de Europese Economische
Ruimte, dan moet u hiervoor op voorhand de toelating
vragen en krijgen van de adviserend geneesheer.

Brengt u deze formaliteiten niet in orde en
wordt u opgeroepen tijdens uw afwezigheid, dan kan de adviserend geneesheer
uw uitkeringen opschorten tot u terug in
België bent.

Bewaar dit overzicht goed tijdens uw hele periode van arbeidsongeschiktheid. Het kan ook van pas komen bij een eventuele arbeidsongeschiktheid in
de toekomst. Met specifieke vragen over uw situatie of dossier kunt u altijd
terecht in uw Euromut-agentschap. U kunt ook bellen naar 02-44 44 222.
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Uw ziekenfonds altijd
bij de hand

Wij raden u aan naar www.euromut.be te surfen en u te
registreren op ons onlineloket ‘My Euromut’: uw beveiligde
persoonlijke ruimte op onze website. U vindt er een handig
overzicht van uw ziekenfondsdossier en hebt er toegang
tot een groot aantal gratis tools. Hieronder vindt u enkele
mogelijkheden die u kunt benutten om gegevens over uw
uitkeringen op te zoeken …
U wilt graag een idee heben van het bedrag
van uw uitkeringen?
1. Registreer u eerst op ‘My Euromut’. Klik rechtsboven op
de homepagina van www.euromut.be op ‘My Euromut’,
en klik vervolgens onderaan de aanmeldpagina op ‘Een
account aanmaken’. Vul het formulier in en bewaar uw
gebruikersnaam en paswoord goed om bij volgende
bezoekjes probleemloos te kunnen aanmelden.
2. Eens u bent aangemeld op ‘My Euromut’, opent u uw
ziekenfondsdossier (met de knop ‘Weergeven’). Klik
vervolgens op het tabblad ‘Uitkeringen’. Hier vindt u de
tool ‘Uitkeringen berekenen’.

U wilt graag telkens een mail ontvangen
wanneer een uitkering wordt betaald?
1. U moet geregistreerd zijn op ‘My Euromut’ (zie punt 1
hierboven).
2. Meld u aan op ‘My Euromut’ en klik rechtsbovenaan
de pagina op ‘My Settings’. Klik vervolgens onder ‘Mijn
profiel beheren’ op ‘Gegevens wijzigen’.
3. Vul onder ‘Voorkeuren voor e-mails, newsletters en Inbox’
uw e-mailadres in (als dat nog niet gebeurd is).
4. Vink ‘ja’ ‘aan bij de optie ‘E-mail bij elke terugbetaling’.
U wordt voortaan per mail op de hoogte gebracht wanneer
Euromut u een bedrag betaalt, of het nu gaat om een terugbetaling voor gezondheidszorg (doktersraadplegingen,...) of
een uitkering.

3. Vul de gevraagde gegevens in en klik op de knop
‘Berekenen’.
Het resultaat geeft u een idee van het netto en bruto
dagbedrag, evenals een maandelijks gemiddelde van uw
uitkeringen (primaire arbeidsongeschiktheid, moederschapsverlof,…).
U wilt het bedrag kennen van de uitkeringen
die al op uw rekening werden overgemaakt?
1. U moet geregistreerd zijn op ‘My Euromut’ (zie punt 1
hierboven).
2. Meld u aan op ‘My Euromut’ en open uw ziekenfondsdossier (met de knop ‘Weergeven’). Klik vervolgens op
het tabblad ‘Uitkeringen’.
3. Geef de periode in waarvoor u een overzicht wenst
van de al betaalde uitkeringen en klik op de knop
‘Weergeven’.
U krijgt een lijst te zien met alle uitkeringen die op uw rekening werden overgemaakt tijdens de ingegeven periode.

U vindt al deze informatie terug met een paar
klikken. Aarzel dus niet om u te registreren op
‘My Euromut’ om van deze en de vele andere
diensten gebruik te maken!
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Meer info?
www.euromut.be
info@euromut.be
02-44 44 222
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