
 

Erkenning van COVID-19 
als beroepsziekte 

De heersende COVID-19-epidemie heeft de vraag opgeroepen of de ziekte in bepaalde gevallen 

als een beroepsziekte kan worden erkend. 

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19 

(gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in 

de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het 

virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. 

Daaronder vallen: 

• ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten; 

• in de ziekenhuizen: 

- het personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen; 

- het personeel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten; 

- het personeel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn 

opgenomen; 

- personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben 

uitgevoerd bij patiënten met COVID-19; 

• het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een 

uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen). 

In de voornoemde diensten gaat het over alle personen die er werkzaam zijn (medisch, 

paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) en bij wie de infectie in verband kan staan 

met hun beroepsactiviteit. De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen. 

Gevallen van COVID-19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen en die niet 

onder een van de genoemde categorieën vallen, kunnen voor erkenning in aanmerking komen 

als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact 

met een COVID-19-patiënt. 

Personen die in aanmerking komen, hebben er belang bij een aanvraag tot schadeloosstelling 

in te dienen. Voor een vlotte afhandeling van de aanvraag is het van groot belang zoveel 

mogelijk informatie te verschaffen over: 

• de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteit in de laatste weken voor het optreden van 

de symptomen; 

• de medische evolutie van de aandoening (verslagen van artsen); 
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• de laboratoriumuitslagen die de infectie door het SARS-CoV-2-virus aantonen; deze 

uitslagen zijn absoluut noodzakelijk; 

• de duur van de arbeidsongeschiktheid die door de arts werd voorgeschreven. 

Fedris staat in voor de verzekering tegen beroepsziekten van werknemers in de privésector, 

van stagiairs en van personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten 

(provincies, steden, gemeenten, OCMW’s, intercommunales). 

• Werknemers uit de privésector en stagiairs kunnen hun aanvraag rechtstreeks bij Fedris 

indienen. 

• Personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten moeten hun 

aanvraag via hun werkgever indienen. 

Informatie over de procedure, de vergoedingen en de te gebruiken formulieren staat 

op https://fedris.be/nl/slachtoffer/beroepsziekten-privesector 

Personeelsleden van andere overheden (federale overheid, Gewesten, Gemeenschappen) 

worden niet door Fedris verzekerd. Zij moeten hun aanvraag bij hun werkgever (de 

overheidsdienst) indienen, volgens de voorgeschreven procedure. 

Let op: ook wie een aanvraag tot schadeloosstelling bij Fedris indient, moet nog steeds een 

aangifte van arbeidsongeschiktheid indienen bij zijn werkgever en zijn ziekenfonds. 

Fedris volgt de evolutie van de epidemie op de voet en zal zijn beleid, indien nodig, bijsturen aan 

de hand van nieuwe informatie die beschikbaar komt. 
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