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17 348 Nadere wettelijke voorzieningen ter zake van uitkeringen 
en loonafspraken voor werknemers bij ziekte 

Nr. 14 BIJLAGE BIJ DE MEMORIE VAN ANTWOORD 

SITUATIE ZIEKENGELD IN OMRINGENDE LANDEN 

Carensdagen 

Uitkeringen 
Duur 

Bedrag 

België 

1 werkdag 
Geen carensdagen1: 
- indien de betrokkene gedurende 

de periode van 21 dagen vooraf-
gaande aan de arbeidsongeschikt-
heid tenminste 9 dagen werkloos 
is geweest; 

- indien de arbeidsongeschiktheid is 
te wijten aan zwangerschap of 
bevalling; 

- voor door de overheid tewerkge-
stelde werklozen; 

- als de werknemer in contact is 
geweest met iemand die aan een 
besmettelijke ziekte lijdt. 

Ten hoogste 1 jaar («periode van 
primaire arbeidsongeschiktheid» 

Zonder ziekenhuisopname; 60% van 
het loon (maximum in aanmerking 
genomen loon: BFR 2 166,55 p. dag. 
Bovendien moet voor arbeiders 
rekening worden gehouden met de 
wet op het gewaarborgd weekloon 
(ad. 80%) (1) en voor bedienden met 
de wet op de arbeidsovereenkomst 
(100% gedurende 1 maand). 
Bij ziekenhuisopname: idem. 

BR. Duitsland 

1 dag 

Geen carensdagen indien de arbeids-
ongeschiktheid het gevolg is van een 
arbeidsongeval of een beroepsziekte. 

Voor een zelfde ziekte beperkt tot 78 
weken gedurende een periode van 3 
jaar. 

80% van het normale loon maar niet 
meer dan het nettoloon. Nettoloon = 
loon van de laatste 4 weken waarover 
premie is betaald tot het verplichte 
premiebijdrage grensloon. 
Krachtens de wet van 27/7/69 inzake 
doorbetaling van het loon, betaalt de 
werkgever 100% van het loon gedu-
rende 6 weken. Na 1 jaar aanpassing 
zoals voor pensioenen. 

1 Bij c.a.o. wordt deze garantie verlengd tot 30 
dagen en op 100% gebracht. 
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Frankrijk Verenigd Koninkrijk 

Carensdagen 3 dagen. 

Uitkeringen 
Duur 

Bedrag 

In beginsel 12 maanden (360 dagen 
per periode van 3 opeenvolgende 
jaren, doch tot aan het einde van de 
36ste maand in geval van «langdurige 
ziekte». Uitzondering bij revalidatie tot 
aan het einde van de 48ste maand. 

Zonder ziekenhuisopname: 50% v/h 
loon; met 3 kinderen: 66 2/3% m.i.v. 
de 31ste dag. 
(Maximum in aanmerking genomen 
loon: premieplichtig loon). Min imum 
in geval van langdurige aandoening, 
na de 7de maand: 1/365ste van het 
minimum-invaliditeitspensioen. 
Bij ziekenhuisopname: zonder 
gezinsleden ten laste: 20%; 
met 2 kinderen: 50%. 

Vaste uitkeringen: 
3 dagen. 

Aan het inkomen gekoppelde toesla-
gen: 
12 dagen. 

Vaste uitkeringen: 
- 168 dagen in een periode van 
arbeidsonderbreking, daarna vervan-
gen door invaliditeitsuitkeringen. 
Aan het inkomen gekoppelde toesla-
gen: 
156 dagen (zondagen niet inbegrepen). 

Vaste uitkeringen: 
Per week: UKL 18,50. 
Gezinsbijslagen: 
- 1 volwassene ten laste: UKL 11,45 
- elk kind: UKL 1,70. 
Aan het inkomen gekoppelde toesla-
gen: 
Een derde van gemiddeld weekloon 
tussen UKL 17,50 en 30 + 15% v. 
weekloon tussen UKL 30 en 120. 
Maximum (vaste uitkeringen + 
bijslagen voor personen ten laste + 
aan inkomen gekoppelde toeslagen) 
85% van het in aanmerking komend 
weekloon. 
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