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Ziek? Wat nu?1 

Het kan iedereen overkomen dat je je op een dag te beroerd en te ziek voelt om te 

gaan werken.  

Hieronder beschrijven wij de verschillende stappen die je dient te nemen 

om op werkvlak in orde te zijn!  

 1. Bel zo snel mogelijk zelf, maar zeker ten laatste binnen het uur na 

aanvangsuur van de dienstprestaties, naar je diensthoofd of diens aangestelde. 

 

 2. Meld ook indien bepaalde dossiers of afspraken dienen opgevolgd te worden. 

 

3. Indien je ergens anders verblijft dan je wettelijke verblijfplaats, dan geef je deze door. 

 

 

 

                                                           
1
 Tekst is gebaseerd op bijlage 3 'reglement op het geneeskundig toezicht' van het arbeidsreglement 
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 4. Indien de dokter nog niet zou geweest zijn, bel je later 

terug om te melden hoe lang je afwezig zal zijn 

5. Je bezorgt je doktersattest binnen 2 werkdagen aan de 

personeelsdienst, tenzij anders afgesproken met je diensthoofd.  

6. Het is steeds mogelijk dat een controledokter2 bij jou 

langskomt. Het is dan ook belangrijk dat je indien je het huis 

verlaat, op regelmatige tijdstippen de bus leegmaakt. 

7. De controlearts zal op basis van het gesprek met jou, inzage in medische documenten of 

een lichamelijk onderzoek, de beslissing van jouw behandelende arts bevestigen of 

betwisten. Indien je met de beslissing van de controlearts niet zou akkoord gaan, kan je die 

betwisten (voor meer uitleg hieromtrent, raadpleeg je best bijlage 3 van het 

arbeidsreglement). 

8. Indien je langer ziek zou zijn dan doorgegeven of indien je hervalt, dien je opnieuw stap 

1 tot en met 5 te volgen! 

9. Uitbetaling loon: 

Als contractueel personeelslid zal je ziekteuitkeringen krijgen, indien je 

langer dan een bepaalde periode ziek bent (arbeider: vanaf 14 dagen 

ziekte; bediende; vanaf 1 maand ziekte).  

Als statutair personeelslid zal je steeds volledig betaald worden door de gemeente tot je 

contingent ziektedagen uitgeput zijn. Op dat moment zal je in 'disponibiliteit wegens ziekte' 

gesteld worden en nog 60% van je loon ontvangen. 

10. Indien je langer dan een maand ziek bent, zal je dienen langs te gaan bij de 

arbeidsgeneesheer3 die je al dan niet geschikt zal verklaren. 

 

Nog vragen? Neem gerust contact op met een medewerker van de dienst 

personeelszaken (02/454 19 43/44/45/86/88/98) of via 

personeelsdienst@asse.be 

                                                           
2
  Arts die is aangesteld om personen medisch te controleren, bv. bij ziekteverzuim 

3
  Arts, die in zijn algemeenheid, zorgt  voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zowel de werkende mens 

als de organisatie 


