Ziek zijn in Duitsland
betekent eigen
verantwoordelijkheid
voor de werknemer
Laten we beginnen met een korte praktijkcasus:
Claimbeoordeling

Barbara Schäffner was, zoals men dat noemt, een
voorbeeldige werknemer. Ze had een goede baan als
accountant, een belangrijke functie binnen het bedrijf
en maakte regelmatig promotie. In haar vrije tijd was
ze een gepassioneerd paardrijdster.Tot het moment dat
ze een ongeluk kreeg. Haar paard schrok tijdens een
buitenrit, Barbara verloor haar evenwicht en viel van het
paard. Ongelukkigerwijs viel haar paard bovenop haar
been, met een dubbele beenbreuk en een heupfractuur
tot gevolg. Welke sociale zekerheidsrechten heeft
Barbara in Duitsland?

De werknemer meldt zich op de eerste ziektedag ziek
bij de werkgever. Uiterlijk de derde ziektedag moet
de werknemer een verklaring arbeidsongeschiktheid
van zijn arts (huisarts of specialist) overhandigen.
Constateert de arts na de zes weken loondoorbetaling
dat de werknemer nog steeds niet kan werken, dan
meldt de werknemer zich zoals gezegd ziek bij de
Krankenkasse. Bij de ziekmelding moet de werknemer
wederom een verklaring arbeidsongeschiktheid van
zijn arts overhandigen.

Hamburger Model
Wenst de werknemer tijdens de periode van ziekengeld weer te re-integreren, dan kan hij met zijn werkgever afspraken maken over een opbouwschema. In het
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‘Een Duitse werknemer betaalt
Premiebijdrage door werknemers

mee aan de eigen uitkering’

In Duitsland betalen zowel werkgever als werknemer via premies een bijdrage voor de sociale
zekerheid. De premie voor de Krankenkasse is
8,30% van het brutoloon van de werknemer, vaak
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Hoe ging het met Barbara?
Terug naar de casus van Barbara. Na het ongeluk
verbleef ze zes weken in een kliniek en kreeg ze

Kim Houwers, casemanager

aansluitend zes weken fulltime revalidatietherapie.
Haar werkgever betaalde netjes zes weken het
loon door en na afloop meldde ze zich ziek bij de
Krankenkasse. Deze kende na de medische
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Dit artikel behoort tot een reeks van artikelen over
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van de Krankenkasse stelde ze een re-integratieplan

volgende nummer een vervolg.

op. Met dit plan realiseerde ze stap voor stap
terugkeer in haar eigen werk. Op dit moment
werkt ze weer volledig in haar oude werk, met een
belangrijke aanpassing die gerealiseerd werd door
haar werkgever: ze mag thuiswerken gedeeltelijk
combineren met werk op kantoor. Door deze
aanpassing is Barbara na haar operatie in staat
weer fulltime te werken.
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