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Briefje binnen brengen

Controlearts

Je hebt 72 uur om je briefje aan de
werkgever te bezorgen. Dit mag een
foto of een gescand document zijn én
mag elektronisch ingediend worden.
Hou het origineel zeker bij in het geval
de werkgever er naar vraagt.

Als je arbeidsongeschikt bent wegens ziekte
kan de werkgever een controlearts sturen om
te vast te stellen of je werkelijk
arbeidsongeschikt bent. Dit kan vanaf de
eerste dag en zolang je arbeidsongeschikt
bent. Ook tijdens het weekend en ook als er
al een controle gebeurd is.

Betaling bij ziekte
Ondanks het feit dat we per maand
betaald worden, zijn we tot nader order
nog steeds arbeider. Dit houdt in dat er
een werkgeversbetaling is voor de
eerste 14 kalenderdagen. Bij alle
betalingen die later volgen is het
ziekenfonds betrokken. Bijgevolg dien
je je ziekenfonds te verwittigen
wanneer de kans bestaat dat je langer
dan twee weken afwezig zal zijn. Doe
dit zo snel mogelijk om eventuele
(financiële) sancties te vermijden.
Ben je bediende, dan betaalt de
werkgever de eerste 28 dagen je
loon.

Als je tijdens je ongeschiktheid op een ander
adres verblijft, dien je dit adres aan de
werkgever mee te delen.
Wanneer je de woning mag verlaten en je
komt terug thuis of wanneer je geslapen
hebt, kijk dan of er geen document van de
controlearts in je brievenbus zit. Wanneer
hij langskomt en je niet opendoet zal hij
een briefje in je bus achter laten. Hierop
vermeldt de controlearts waar en wanneer
je je ter controle moet aanbieden. Meestal
is dat nog dezelfde dag. Als je niet op de
uitnodiging ingaat, geeft hij dit door aan
de werkgever en ben je, vanaf dan,
onwettig afwezig.

Heb je de controle gemist? Neem dan zo snel
als mogelijk contact op met je business
partner en het ACV op BASF.
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