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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het is louter indicatief bedoeld’. 
Uitgifte: januari 2023– RO – Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 
onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 
 

 

• Ești angajat (lucrător sau funcționar)? Anunță-ți angajatorul și CM (Casa de asigurări de sănătate). 
• Ești șomer? Anunță CM și declară pe carnetul de șomaj zilele de concediu medical. Astfel informezi și instituția 

care trebuie să plătească alocația. 
• Ești independent? Atunci trebuie să anunți doar CM. 

 

 

Declară incapacitatea în termen de șapte zile calendaristice de la momentul la care a intervenit. Astfel te asiguri că ai 
anunțat la timp.  
• Ai dreptul la salariu garantat? Atunci trebuie să declari incapacitatea înainte de sfârșitul acestei perioade. 
• Ești în spital în momentul în care expiră termenul în care se depune adeverința? În acest caz, termenul de 

depunere se suspendă pe perioada în care te afli în spital. 
Atenție: Ți-ai anunțat angajatorul cu întârziere? Atunci îți pierzi 10% din venitul de substituire pe perioada întârzierii. 

 

 

Solicită-i medicului să completeze o „Adeverință de incapacitate de muncă” (Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid). 
Acest document se mai numește și „Confidențial” (Vertrouwelijk). Poți descărca acest document de pe 
www.cm.be/aangifte sau îl poți ridica de la un oficiu al CM. 
Trimite documentul completat casei tale de asigurări de sănătate prin bpost . Ștampila cu data poștei va fi considerată 
ca data declarării. 
Poți preda adeverința completată și medicului consilier, cu confirmare de primire. 
 

Atenție: Nu depune niciodată adeverința într-o cutie poștală CM sau într-un plic autoadresat CM. 
 

 

Dacă medicul consilier îți recunoaște incapacitatea de muncă, se deschide un dosar. Ți se va trimite o scrisoare prin 
care vei fi informat legat de perioada de incapacitate (cu specificarea unei date de final provizorii). Vei primi de 
asemenea o fișă informativă pe care trebuie s-o trimiți casei de asigurări de sănătate. Poți completa fișa informativă și 
online. CM solicită informațiile necesare de la angajator, de la casa de asigurări sociale sau de la ambele. Ca 
independent, vei primi chiar tu documentele pe care trebuie să le completezi.  

Doar în momentul în care CM primește toate aceste date poate verifica dacă ai dreptul la venit de substituire. 
 

 

Ești în incapacitate de muncă dacă, din cauză că ești bolnav, ai 
avut un accident sau ești gravidă, o anumită perioadă nu poți 
munci sau nu îți poți viza carnetul de șomaj. În astfel de situații, 
poți primi un venit de substituire de la casa de asigurări de 
sănătate de care aparții. Trebuie să declari la timp 

         

Pe cine trebuie să anunț dacă sunt în incapacitate de muncă? 
 

Când trebuie să-mi anunț casa de asigurări de sănătate? 
 

Cum trebuie să-mi anunț casa de asigurări de sănătate? 
 

Cum pot solicita un venit de substituire? 
 

Incapacitate de muncă 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/aangifte
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Momentul în care primești venitul de înlocuire și pe ce perioadă ți se acordă diferă în funcție de situație: 
• Dacă ești angajat: din prima zi după trecerea perioadei salariului garantat până în ultima zi a perioadei recunoscute. 
• Dacă ești șomer: din prima zi de boală până la ultima zi a perioadei recunoscute. 
• Ca independent: dacă ești bolnav timp de peste 7 zile și ai obținut un certificat care atestă incapacitatea ta de muncă 

(Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid) de la medicul tău în termen de paisprezece zile, ai dreptul la alocație din 
prima zi în care te-ai îmbolnăvit. Dacă ești bolnav timp de 7 zile sau mai puțin, nu vei avea dreptul la despăgubiri. 

Beneficiezi de venitul de substituire pe o perioadă de maxim doisprezece luni. Ești în incapacitate pe o perioadă mai 
lungă de un an? Atunci vei beneficia de o alocație de invaliditate. Aceasta se calculează diferit. 
 

 

• Dacă ești angajat, primești un venit de substituire egal cu 60% din salariul mediu pe zi. 
Salariul luat în considerare este până la un anumit plafon. 

• Dacă ești șomer, venitul de substituire pe durata primelor șase luni este egal cu ajutorul de șomaj. Dacă ajutorul 
tău de șomaj era mai mare de 60 % din salariul mediu pe zi, atunci venitul de substituire este plafonat de această 
sumă mai mică. Din a șaptea lună, suma se recalculează. 

• Ca independent primești o sumă fixă pe zi, în funcție de situația ta familială. 
 

 

… sunt bolnav pe o perioadă mai lungă, după ultima zi a perioadei recunoscute? 
Solicită medicului tău să completeze un formular de declarație și bifează „prelungire” (verlenging) în partea de sus 
a formularului. Trimite la CM formularul în termen de șapte zile de la data începerii prelungirii. 
Singura excepție a termenului de declarare este în caz de spitalizare, deoarece termenul de depunere este suspendat 
pe perioada în care te afli în spital. 
… îmi reiau munca/reintru în șomaj înainte de ultima zi a perioadei recunoscute? 
• Ești angajat? Atunci comunică-i mutualității creștine (CM) în scris în termen de opt zile data de la care ți-ai 

reluat munca, de exemplu printr-o adeverință de revenire la muncă. Angajatorul tău îți va confirma mai târziu 
această dată, pe website-ul casei de asigurări sociale.  

• Ești șomer? Solicitați-i așadar instituției care vă plătește șomajul o dovadă a reintrării în șomaj și trimiteți-o la CM.  
• Ești independent? Trimite în cel mai scurt timp către CM dovada completată a revenirii la muncă. 

Atenție: Dacă îți reiei activitatea sau reintri în șomaj după perioada recunoscută, nu trebuie să faci nimic. 
… sunt chemat de medicul consilier la un consult medical? 
Trebuie neapărat să dai curs acestei invitații, în caz contrar îți vor fi sistate prestațiile sociale. În plus, dacă continui să 
nu te prezinți la medicul consilier fără motivare, acesta trebuie să-ți anuleze recunoașterea. Nu poți veni la consult din 
motive medicale (de exemplu din cauza spitalizării)? Atunci ia legătura cu casa de asigurări de sănătate. 
 

… doresc să-mi reiau parțial activitatea? 
Depune o cerere la medicul consilier înainte de a-ți începe activitățile.  
 
Atenție: Permisiunea sau acordul, prevăzut cu dată de final, se referă la perioada activității permise și, prin urmare, nu 
este o recunoaștere a incapacității de muncă. Pentru a prelungi această perioadă, trebuie să cereți o nouă 
permisiune/acord înainte de data expirării. 
Desfășurarea unei activități permise poate duce la reducerea veniturilor de substituire. Pentru informații suplimentare, 
ia legătura cu CM. Și persoanele care doresc permisiunea de a desfășura o activitate în timpul perioadei de 
incapacitate au obligația de a pune la dispoziția medicului consilier adeverințe pentru prelungirea incapacității, dacă 
este nevoie. 
… pe durata incapacității de muncă, voi locui o perioadă la o altă adresă sau în străinătate? 
Ia legătura cu CM cu cel târziu paisprezece zile înainte de plecare. Uneori ai nevoie de o permisiune prealabilă. 

Când și pe ce perioadă primesc alocație? 
 

Cât este cuantumul alocației? 
 

Ce trebuie să fac dacă... 
 

http://www.cm.be/klachten

