
Toets maken: Proefexamen 2016-2017  (20/30 1e keer; 23/30 2e keer) 

Vraag 1  

Met welke socialezekerheidsinstelling zal een werknemer als sociaal verzekerde nooit rechtstreeks in 

contact komen? 

 
 FPD 

 
 VDAB 

 
 RSVZ 

 
 RIZIV 

Vraag 2  

Om vervroegd met pensioen te kunnen gaan, is – naast de leeftijd – de loopbaan steeds belangrijker. 

Welke van de onderstaande stellingen is waar: 

 
 In 2016 is de leeftijd om als werknemer vervroegd met pensioen te gaan, 62 jaar en 

geldt een loopbaanvoorwaarde van 42 jaren. -> 62 en 40jaren; 2017: 62,5 en 41j 

 
 Tot en met het jaar 2016 kunnen alle ambtenaren op een jongere leeftijd vervroegd 

met pensioen gaan dan de werknemers of de zelfstandigen. 

 
 In 2016 kan een zelfstandige met 43 loopbaanjaren nog steeds vanaf de leeftijd van 60 

jaar met pensioen gaan. 

 
 Een ambtenaar die tijdens zijn loopbaan 365 kalenderdagen afwezig is geweest wegens 

ziekte, wordt automatisch voortijdig gepensioneerd op de leeftijd van 62 jaar. -> vanaf 

méér dan 365 dagen 

Vraag 3 ?? 

Bij zijn terugkeer naar huis na Tomorrowland waarvoor hij toegangstickets had gewonnen via de 

personeelsvereniging van de NV Singer, is één van de werknemers onder invloed van drugs tegen een 

boom aangereden. De bestuurder, Lou Lol, kwam er met de schrik vanaf, daar waar een inzit ten de 

collega, Lola Lee, met een schedelbreuk diende te worden gehospitaliseerd. Welke van de volgende 

stellingen is waar? 

 
 Dit is een arbeidswegongeval, zowel voor Lola Lee als voor Lou Lol. 

 
 Dit is geen arbeidswegongeval voor Lou Lol, gegeven dat hij gedrogeerd was. 

 
 Dit is geen arbeidswegongeval voor Lola Lee, gegeven dat zij vrijwillig en uitsluitend 

voor haar plezier is meegegaan met haar collega naar Tomorrowland. 

 
 Dit is geen arbeidswegongeval voor Lola Lee, omdat dat zij wetens en willens in de auto 

is gestapt bij haar gedrogeerde collega Lou Lol. 

 

 

 



 

Vraag 4 ? 

Voor Ronny (61 jaar) is de tijd aangebroken om te genieten van zijn brugpensioen, nu werkloosheid 

met bedrijfstoeslag genoemd. Zijn vrouw Ingrid (62 jaar) is een pas gepensioneerde onderwijzeres. 

Recent is hun dochter Iris (40 jaar) opnieuw bij hen komen inwonen. Iris is een aan lager wal geraakte 

zelfstandige mode-ontwerpster die door haar druggebruik meer dan een jaar geleden haar beroep 

heeft moeten opgeven. Ook de dochter van Iris, genaamd Hannah (16 jaar), trekt samen met haar 

moeder in bij haar grootouders. Tim (46 jaar) is de vader van Hannah en heeft haar ook erkend, maar 

zonder dat hij nog iets wilde te maken met Iris. Tim heeft recent zelfmoord gepleegd nadat hij was 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar omdat hij een meisje van de leeftijd van zijn dochter 

had doodgereden en vluchtmisdrijf had gepleegd. 

Wie heeft er als gerechtigde recht op gezondheidszorg? 

 
 Ronny, Ingrid en Iris -> indien Iris zich in gecontroleerde werkloosheid bevindt 

 
 Ronny, Ingrid, Iris en Hannah 

 
 Ronny en Ingrid -> indien Iris zich niet in gecontroleerde werkloosheid bevindt  

 
 Ronny, Ingrid en Hannah 

Vraag 5  

Welke instantie staat in voor de uitbetaling van de pensioenen van de zelfstandigen? 

 
 Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

 
 De Federale Pensioendienst 

 
 Het sociaalverzekeringsfonds waarbij de gepensioneerde zelfstandige is aangesloten 

 
 De Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

Vraag 6  

Welke van de volgende categorieën heeft automatisch recht op een verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming op het vlak van gezondheidszorg? 

 
 De volle wezen 

 
 Geen van deze categorieën 

 
 De weduwen en weduwnaars, invaliden en gepensioneerden 

 
 Al degenen die al minstens 12 maanden werkloos zijn 

 

 

 

 



 

Vraag 7  

Octaaf en Jeanine zijn de liefhebbende ouders van Alberto, een jongen van vier jaar. Op een mooie 

zomerdag in augustus gebeurt het ondenkbare: Octaaf en Jeanine zitten beiden op de rollercoaster 

in een bekend pretpark als er iets ernstig mis loopt en zij overleven het ongeval niet. Alberto wordt 

vanaf dat moment opgevangen door Octaafs’ oudere broer Gert, en zijn echtgenote Marlène. Gert 

en Marlène hebben zelf ook al twee kinderen: Samson van vijf jaar en Bobientje van drie jaar. 

Volgens de regels van de gezinsbijslagregeling: 

 
 heeft Samson rang 1 (laagste bedrag), Alberto rang 2 (middelste bedrag) en Bobientje 

rang 3 (hoogste bedrag). 

 
 heeft Samson rang 1 (laagste bedrag), Bobientje rang 2 (middelste bedrag) en Alberto 

rang 1 (laagste bedrag). 

 
 heeft Samson rang 1 (laagste bedrag), Bobientje rang 2 (middelste bedrag) en neemt 

Alberto geen rang in. -> wezen nemen geen rang in! (tenzij hertrouwen, maar niet mog) 

 
 heeft Samson rang 1 (laagste bedrag), Bobientje rang 2 (middelste bedrag) en Alberto 

rang 3 (hoogste bedrag). 

Vraag 8  

Een student zonder kinderen is: 

 
 Geen rechthebbende in de gezinsbijslagregeling -> student met kind kan RH zijn, 

student zonder kind is nog rechtgevend kind op KB indien <25j  

 
 Een rechthebbende in de gezinsbijslagregeling op voorwaarde dat hij de limiet van 50 

dagen studentenarbeid op jaarbasis niet overschrijdt 

 
 Een rechthebbende in de gezinsbijslagregeling op basis van afgeleide rechten 

 
 Een rechthebbende in de gezinsbijslagregeling op basis van zijn sociale toestand 

Vraag 9  

Welke van de volgende stellingen is niet waar? 

 
 Wanneer de gerechtigde op een overlevingspensioen opnieuw huwt, wordt het recht 

op het overlevingspensioen geschorst. 

 
 Voor de omvang van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in het zelfstandigenstelsel 

maakt het niet uit of de arbeidsongeschikte zelfstandige gehuwd is, dan wel wettelijk 

samenwoont met een partner. -> klopt, men kijkt volgens: is er partner; om al dan niet 

persoon met gezinslast, alleenstaande of samenwonende zonder gezinslast te zijn 

 
 Voor de omvang van werkloosheidsuitkeringen maakt het niet uit of de werkloze 

gehuwd is, dan wel feitelijk samenwoont met een partner. 

 
 In geval van dodelijk arbeidsongeval heeft de overlevende partner – ongeacht de 

samenlevingsvorm (huwelijk, wettelijk samenwonen of feitelijk samenwonen) – recht 

op een lijfrente. -> enkel echtgenoot en wettelijk samenwonende recht op lijfrente van 

30%!! Niet de feitelijk samenwonende partner (feitelijke scheiding doet geen afbreuk; 

uit de echt gescheiden echtgenoot enkel als die onderhoudsgeld voor zichzelf genoot) 



 

Vraag 10  

Een werknemer kan geen recht op kinderbijslag openen voor: 

 
 Het inwonende kind van zijn partner dat niet zijn kind is. 

 
 Zijn kind met wie hij na de feitelijke scheiding van zijn echtgenote geen contact meer 

heeft. 

 
 Zijn schoonzoon. 

 
 Het uitwonende kind van zijn echtgenoot dat niet zijn kind is. 

Vraag 11  

Het slachtoffer van een arbeidsongeval moet bewijzen: 

 
 dat er sprake is van een plotselinge gebeurtenis en een letsel. Het oorzakelijk verband 

tussen beide wordt vermoed. 

 
 dat de plotselinge gebeurtenis zich door de arbeid heeft voorgedaan. 

 
 dat het letsel zich heeft gemanifesteerd tijdens de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst. 

 
 dat het letsel minstens gedeeltelijk is veroorzaakt door de plotselinge gebeurtenis. 

Vraag 12  

Welk van volgende elementen krijgt in het pensioenstelsel van de zelfstandigen een andere invulling 

dan in het pensioenstelsel van de werknemers? 

 
 De gezinstoestand -> beide onderscheid gezinspensioen of als alleenstaande 

 
 De eenheid van loopbaan -> wn en zs: PJ/ 45 

 
 De beroepsinkomsten -> wn: het loon; zs: hun BI, maar opgesplitst forfait en reëel + 

andere grens bij wn(55.000) en zs(56.000) 

 
 De normale pensioenleeftijd -> beide 65 jaar wettelijk  

Vraag 13  

Welke van de volgende stellingen is niet waar? 

 
 Opdat een zelfstandige een rustpensioen zou kunnen genieten, moet hij een bepaalde 

minimumleeftijd hebben bereikt. –> waar, 65 jaar 

 
 Opdat aan de echtgenoot na het overlijden van zijn echtgenote-werkneemster 

onmiddellijk een overlevingspensioen zou worden uitgekeerd, is een bepaalde 

minimumleeftijd vereist. -> 2016: 45,5j, 2017: 46jaar  

 
 Opdat na feitelijke scheiding de echtgenote een deel van het pensioen van haar 

echtgenoot-zelfstandige zou kunnen opeisen, moet die echtgenote een bepaalde 

minimumleeftijd hebben. -> hoeft geen bepaalde leeftijd te hebben, zelfs als heeft die 

echtgenoot geen pensioen, kan ze toch deel verkrijgen van de ander 



 
 Een ambtenaar kan een pensioen wegens definitieve medische ongeschiktheid 

verkrijgen zonder dat een bepaalde minimumleeftijdsvoorwaarde geldt. -> waar 

 

Vraag 14  

Welke van de volgende stellingen is waar? 

 
 De (gewezen) beroepsactiviteit van zijn echtgenoot is niet relevant om uit te maken of 

de zelfstandige een beroep kan doen op de regeling betreffende het 

overbruggingsrecht. -> activiteit echtgenoot wel relevant; als dei eigen beroepsactiviteit 

heeft of voldoende beroepsactiviteit heeft gehad -> dan niet in aanmerking hiervoor 

 
 De uitkeringen in het raam van de regeling betreffende het overbruggingsrecht zijn – 

anders dan de werkloosheidsuitkeringen – beperkt in de tijd. -> max 12 maand  

 
 Enkel zelfstandigen die voordien als werknemer hebben gewerkt, kunnen een beroep 

doen op de regeling betreffende het overbruggingsrecht. 

 
 Een zelfstandige heeft de keuze tussen een uitkering in het raam van de regeling 

betreffende het overbruggingsrecht of een werkloosheidsuitkering naargelang wat voor 

hem het voordeligst is. 

Vraag 15  

Welke van de volgende stellingen is niet waar? 

 
 Wie een pakje sigaretten koopt, sponsort de sociale zekerheid. -> waar, zie p. 50 

subsidiaire financieringsbronnen; ‘deel van accijnzen op tabaksproducten’ 

 
 Wie een hospitalisatieverzekering afsluit, sponsort de sociale zekerheid. -> waar, idem 1 

 
 Wie een familiale verzekering afsluit, sponsort de sociale zekerheid. -> niet waar, 

nergens in curus 

 
 Wie een glazen fles bruiswater koopt, sponsort de sociale zekerheid. -> waar, via de btw 

Vraag 16 ??? 

Welke van de volgende stellingen is waar? 

 
 Een zelfstandige die een arbeidsongeval heeft, geniet gedurende de periode van 

tijdelijke arbeidsongeschiktheid een hoger vervangingsinkomen dan wanneer hij 

arbeidsongeschikt is ingevolge een ongeval privéleven. -> zs niet beschermd voor 

arbeidsongeval; ongeval privéleven dekt ook zijn professioneel risico 

 
 Een werknemer die het slachtoffer is van een beroepsziekte, geniet een hogere 

terugbetaling van zijn medische kosten dan gebruikelijk in het raam van de sector 

gezondheidszorg. -> Fedris betaalt enkel remgeld terug, waar de ziekteverzekering de 

volledige medische kosten betaalt (?) 

 
 In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid ligt het vervangingsinkomen van het 

slachtoffer van een arbeidsongeval altijd hoger dan de uitkering in het raam van de 

ziekteverzekering. -> AO: rente= basisloon x % BAO. ZIV: PAO: 60% van gederfd loon, 

dus kan ook zijn als AO maar 20% is dat ZIV uitkering hoger ligt  

 
 Het slachtoffer van een beroepsziekte geniet gedurende de periode van tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid een hoger vervangingsinkomen dan het slachtoffer van een 



arbeidsongeval. 

 

 

Vraag 17   

Wie van volgende personen kan geen beroep doen op de arbeidsongevallenregeling? 

 
 De uitbater-eigenaar van een bloemenwinkel -> want is zelfstandige  

 
 De student Toegepaste Ingenieurswetenschappen die in het raam van zijn studie stage 

loopt in het landbouwbedrijf van zijn ouders 

 
 De ambtenaar tewerkgesteld bij de groendienst van de stad Handwerpen 

 
 De tuinman die met dienstencheques werkt bij de familie Van Hove 

Vraag 18  

Welke van de volgende stellingen is waar? 

 
 De sociale bescherming van een arbeidsongeschikte ambtenaar kan verschillen van de 

ene overheidswerkgever tot de andere. -> de Vlaamse overheid heeft een afwijkend 

systeem van de Federale overheid! 

 
 De periode van niet-vergoedbare primaire arbeidsongeschiktheid in de regeling voor de 

zelfstandigen stemt overeen met drie maanden. -> 1 maand  

 
 Een arbeidsongeschikte werkloze ontvangt tijdens de eerste drie maanden van zijn 

arbeidsongeschiktheid vanwege de ziekteverzekering een uitkering die gelijk is aan zijn 

werkloosheidsuitkering. -> de eerste 6 maanden  

 
 Tijdens de eerste drie maanden van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid 

geniet een werknemer een uitkering gelijk aan 65% van zijn laatst verdiende (eventueel 

begrensde) brutoloon, ongeacht zijn gezinssituatie. -> niet waar: hij krijgt uitkering bij 

PAO van min 60% van zijn gederfde loon; bij 1e 3 maand werkloosheid krijgt men wel 

65% van hoogste loongrens, ongeacht gezinssituatie. Niet verwarren!  

Vraag 19  

Welke van de volgende maatregelen heeft niet tot doel om de uitgaven in de sector gezondheidszorg 

binnen de perken te houden? 

 
 Het remgeld -> patiënt betaalt ook deel van geneesmiddelen en bepaalde zorgen  

 
 De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen -> welke geneesmiddelen 

terugbetaalbaar; niet allemaal terugbetalen want te duur voor GHZ 

 
 De echellonering -> op versch niveaus GHZ zodat men niet meteen naar specialist gaat 

 
 De derdebetalersregeling -> deel vr verzekering rechtstreeks met hen afgehandeld 

Vraag 20  

Wat moet worden verstaan onder de loonkost in de strikte betekenis? 

https://blackboard.uantwerpen.be/webapps/assessment/take/launch.jsp?course_assessment_id=_41434_1&course_id=_1625_1&content_id=_1231038_1&step=null


 
 het brutoloon plus de werkgeversbijdragen 

 
 het brutoloon plus de werkgevers- en de werknemersbijdragen 

 
 het nettoloon plus de bedrijfsvoorheffing en de werknemersbijdragen 

 
 het brutoloon plus de werknemersbijdragen 

Vraag 21  

Sinds de Arbeidsrelatiewet dient met betrekking tot het gezagsbegrip te worden aangenomen dat: 

 
 de onderscheiden bedrijfssectoren bij collectieve arbeidsovereenkomst zelf de criteria 

mogen bepalen om uit te maken wanneer er sprake is van een tewerkstelling als 

werknemer of als zelfstandige. -> men mag dit niet zelf bepalen; het recht volgen 

 
 elementen zoals de inschrijving bij een sociaalverzekeringsfonds en de fiscale aangifte 

van de beroepsinkomsten, niet langer in aanmerking mogen worden genomen bij de 

beoordeling van een gezagsrelatie. -> deze vormen geen element voor de bepaling 

 
 de vrijheid van de rechter bij de beoordeling van de gezagsverhouding wordt ingeperkt. 

 
 de kwalificatie van de arbeidsrelatie door de partijen altijd de voorrang moet krijgen. 

Vraag 22  

Luc, die alleen woont in een huisje aan de rand van de stad, verzeilt van de ene ongelukkige situatie 

in de andere. Eerst was er de moeilijke (v)echtscheiding van zijn vrouw Lola. In het 

echtscheidingsvonnis heeft de rechter hem opgelegd dat hij 500 euro per maand voor zijn twee 

dochtertjes Liese (5 jaar) en Lotte (3 jaar) moet betalen. Verder is hij tot overmaat van ramp 

ontslagen bij het boekhoudkantoor waar hij drie jaar heeft gewerkt en een loon had van 3.300 euro 

bruto per maand. Voordien had hij geprobeerd om als zelfstandig boekhouder een zaak uit de grond 

te stampen, maar die werd na vijf jaar failliet verklaard. Na negentien maanden werkloosheid 

ontvangt Luc als werkloosheidsuitkering: 

 
 Het forfaitbedrag voor een alleenstaande -> forfait na 48 maand werkloos 

 
 60% van de basisloongrens -> voor gezinslast, is zo want hij betaalt onderhoudsgeld!! 

 
 55% van de specifieke basisloongrens -> voor alleenstaanden 

 
 Het forfaitbedrag voor een samenwonende met gezinslast-> forfait na 48 maand 

Vraag 23 ?? 

Welke van de onderstaande stellingen is waar? 

 
 Het percentage van het loon waarop de werkloosheidsuitkering voor een alleenstaande 

werknemer na een jaar werkloosheid wordt berekend, ligt lager dan het percentage van 

de invaliditeitsuitkering voor een alleenstaande werknemer. -> invaliditeitsuitkering is 

een forfait, dus zonder percentage 

 
 Voor samenwonenden zonder gezinslast is het recht op invaliditeitsuitkeringen beperkt 

in de tijd. -> niet beperkt in de tijd 

 
 Het is totaal onmogelijk dat de werkloosheidsuitkering hoger uitvalt dan de uitkering in 



het geval van arbeidsongeschiktheid van een werknemer. 

 
 Werknemers met een loon van meer dan 3.000 euro bruto per maand, zijn beter af in 

de arbeidsongeschiktheidsregeling dan in de werkloosheidsregeling. -> in werkloosheid 

met grenzen gewerkt die lager zijn dan 3000, max grens in AO is hoger dan 3000 

 

Vraag 24 ?? 

De sociale zekerheid maakt een onderscheid tussen drie grote beroepsgroepen: werknemers, 

zelfstandigen en ambtenaren. Welke van de volgende stellingen is waar? 

 
 Met een zelfstandige wordt nooit een geschreven overeenkomst voor het presteren van 

arbeid gesloten. -> zelfstandigen hebben aannemingsovereenkomst, ook geschreven  

 
 Alle personeelsleden in overheidsdienst zijn te kwalificeren als vastbenoemde 

ambtenaren. -> ook contractanten mogelijk 

 
 Met een ambtenaar wordt geen arbeidsovereenkomst gesloten. -> vastbenoemde 

ambtenaren hebben statuut, maar contractanten niet… 

 
 De contractspartijen hebben de vrije keuze om iemand als werknemer of als 

zelfstandige tewerk te stellen. -> is zo… 

Vraag 25  

Wanneer men de wachttijd in de ziekteverzekering, sector uitkeringen, vergelijkt met de wachttijd in 

de werkloosheidsregeling, is de vaststelling dat: 

 
 de wachttijd in de ziekteverzekering en de werkloosheidsregeling afhankelijk is van de 

leeftijd van de sociaal verzekerde. (bij werkloosheid afh van de leeftijd)  

 
 de wachttijd in de ziekteverzekering langer is dan deze in de werkloosheidsregeling. 

 
 de wachttijd in de ziekteverzekering minder lang is dan deze in de 

werkloosheidsregeling. -> in ziekteverzekering wachttijd 6 maanden waarin hij 120 

arbeidsdagen presteert ; WLH: 312, 468 of 624 arbeidsdagen kunnen tonen vooraleer 

toelating tot werkloosheid (in periode 21, 33 of 48 maand dus is langer)  

 
 de wachttijd in de ziekteverzekering en de wachttijd in de werkloosheidsregeling even 

lang zijn. 

Vraag 26  

Welke van de volgende stellingen is waar? 

 
 Een werkloze die burgemeester is van de stad Sinterklaas, mag dat ambt blijven verder 

zetten. -> politiek mandaat wordt niet als arbeid gezien 

 
 Een werkloze die al meer dan twee jaar elke zaterdagavond wat bijkluste als DJ in 

dancing Het Vierkant, mag die activiteit na zijn werkloosheid blijven verder zetten. -> 

normaal mag dit, maar uitzondering voor vermaakondernemingen, horecasector, enz.  

 
 Een werkloze mag enkel op zondag grote renovatiewerken doorvoeren in zijn huis. -> 

mag hij op geen enkel moment doen, renovatie zorgt voor meerwaarde van zijn bezit 

 
 Een werkloze mag de auto van zijn boezemvriend tunen, maar enkel na 18 uur ‘s 

avonds. -> eigen werk mag wel na 18u, maar nooit voor een derde, ongeacht uur  



 

 

 

 

Vraag 27  

Welke van de volgende stellingen is waar? 

 
 Marieke Grootgeluk geniet als samenwonende met gezinslast een invaliditeitsuitkering. 

In november 2016 is haar echtgenoot als enige de gelukkige winnaar van de Super 

Lotto. Hij wint 1.540.100 euro. Hierdoor kan Marieke geen aanspraak meer maken op 

een invaliditeitsuitkering. -> lotto winnen houdt geen verband met beroepsinkomsten 

 
 Jef Sjaans is leefloontrekker. In oktober 2016 is hij een van de vier gelukkige winnaars 

van de Super Lotto. Hij wint 279.000 euro. Hierdoor verliest hij het recht op leefloon. -> 

bij het leefloon is er specifiek onderzoek naar de bestaansmiddelen  

 
 Marieke Grootgeluk geniet als samenwonende met gezinslast een invaliditeitsuitkering. 

In november 2016 is haar echtgenoot als enige de gelukkige winnaar van de Super 

Lotto. Hij wint 1.540.100 euro. Marieke blijft verder een invaliditeitsuitkering genieten, 

maar verliest haar hoedanigheid van samenwonende met gezinslast. 

 
 Marieke Grootgeluk geniet als samenwonende met gezinslast een invaliditeitsuitkering. 

In november 2016 is zij als enige de gelukkige winnaar van de Super Lotto. Zij wint 

1.540.100 euro. Hierdoor kan Marieke geen aanspraak meer maken op een 

invaliditeitsuitkering. 

Vraag 28  

Welke van de volgende stellingen is niet waar? 

 
 Een gemeente betaalt een lagere werkgeversbijdrage voor de sector van de 

gezinsbijslagen in vergelijking met een werkgever uit de privésector. -> waar: 5,2% – 7% 

 
 Een gemeente betaalt geen werkgeversbijdrage voor de sector van de 

arbeidsongevallen, noch voor de sector van de beroepsziekten. -> wel voor BZ 

 
 Een gemeente betaalt een lagere werkgeversbijdrage voor de sector van de 

beroepsziekten in vergelijking met een werkgever uit de privésector. Waar: 0,17% - 1% 

 
 Een gemeente betaalt geen werkgeversbijdrage voor de sector van de 

arbeidsongevallen. -> waar 

Vraag 29 ?? 

Welke van de volgende stellingen in verband met het begrip ‘arbeidsongeschiktheid’ is waar? 

 
 Geen van deze stellingen is waar. 

 
 De ambtenaren hoeven pas na twaalf maanden arbeidsongeschiktheid te voldoen aan 

de vereiste dat hun verdienvermogen verminderd is tot een derde of minder dan een 

derde van wat een maatpersoon kan verdienen. -> ambtenaar moet gewoon ziek zijn 

zodat hij zijn functies niet kan uitvoeren, geen vereiste van vermindering verdienen 



 
 Voor de zelfstandigen wordt na zes maanden bij de beoordeling van de 

arbeidsongeschiktheid uitgegaan van alle beroepen waarvoor de zelfstandige 

billijkerwijze in aanmerking komt. ->   

 
 De arbeidsongeschiktheid van een werknemer-vrachtwagenchauffeur van wie het 

rechterbeen moet worden geamputeerd naar aanleiding van ski-ongeval, wordt 

onmiddellijk beoordeeld in het licht van de beroepencategorie en niet tegen de 

achtergrond van zijn eigen beroep. 

 

Vraag 30  

Welke van de volgende stellingen is waar? 

 
 Wanneer de sociaal verzekerde geen lidmaatschapsbijdrage wenst te betalen aan een 

ziekenfonds, kan hij zich aansluiten bij de Hulpkas voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering. 

 
 Een werkgever uit de privésector kan zich voor het beroepsziekterisico verzekeren bij 

een private verzekeraar of bij het Fonds voor de Beroepsziekten (voortaan Fedris). -> 

voor beroepsziekterisico bestaan geen private instellingen, allemaal Fedris 

 
 Bij conflict met zijn vakbond wordt de werkloze automatisch doorverwezen naar de 

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. 

 
 Een werkgever uit de privésector moet zich voor het arbeidsongevallenrisico verzekeren 

bij een private verzekeraar of bij het Fonds voor Arbeidsongevallen (voortaan Fedris). 

 

 


