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De vergadering wordt geopend om 15.19 uur door de heer Hans Bonte, voorzitter. 
La séance est ouverte à 15.19 heures par M. Hans Bonte, président. 
 
01 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over 
"het wegwerken van inactiviteitsvallen" (nr. 12016) 
01 Question de Mme Greet van Gool au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la 
suppression des pièges à l'inactivité" (n° 12016) 
 
01.01  Greet van Gool (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
de minister, tijdens de plenaire vergadering van vorige week werd 
unaniem een wetsontwerp goedgekeurd dat u samen met uw collega 
Peter Vanvelthoven had ingediend. Het wetsontwerp bood de 
mogelijkheid om een aantal inactiviteitsvallen weg te werken. 
 
Dat wetsontwerp en vooral de maatregelen die daarin werden 
aangekondigd, hebben vooral betrekking op mensen die erkend zijn 
als arbeidsongeschikt en later opnieuw aan het werk gaan. 
 
Er zijn echter ook heel wat mensen die, terwijl zij nog aan het werk 
zijn, met een ziekte of aandoening worden geconfronteerd die het hen 
moeilijk maakt om het werk voltijds voort te zetten. Het gaat om 
mensen die inactief zijn en geen beroep kunnen doen op de 
maatregelen die vervat zijn in wat men vroeger het systeem van de 
progressieve tewerkstelling noemde. Zij zijn immers niet of nog niet 
erkend als arbeidsongeschikt. 
 
Ook aan hen zou de mogelijkheid moeten kunnen worden geboden 
om tijdelijk hun werk te onderbreken of te verminderen. 
 
Bent u op de hoogte van de problematiek? 
 
Overweegt u ook voor voornoemde groep mensen maatregelen? Zo 
ja, welke maatregelen overweegt u? 
 

01.01  Greet van Gool (sp.a-
spirit): La semaine dernière, un 
projet de loi destiné à éliminer un 
certain nombre de pièges 
encourageant l’inactivité a été 
approuvé à l’unanimité en séance 
plénière. Les mesures concernent 
essentiellement les personnes 
déclarées inaptes à travailler et qui 
retravaillent ensuite. 
 
Certains travailleurs qui souffrent 
d’une affection qui ne leur permet 
plus d’exercer une activité à temps 
plein ne peuvent pas bénéficier du 
système de la mise au travail 
progressive car ils n’ont pas été 
déclarés inaptes au travail. Des 
mesures sont-elles prises pour 
que ces travailleurs puissent 
également interrompre ou réduire 
leur activité? 
 

01.02 Minister Rudy Demotte: Mijnheer de voorzitter, mevrouw van 
Gool, u vestigt de aandacht op de situatie van de werknemers die 
steeds meer problemen ondervinden bij de uitoefening van hun 
beroep omwille van een ongunstige evolutie van hun gezondheid. U 
vraagt mij of het mogelijk is om deze groep van personen de 
mogelijkheid te geven hun beroepsactiviteit te verminderen of te 
onderbreken. 

01.02  Rudy Demotte, ministre: 
Je connais le problème des 
travailleurs qui devraient réduire 
ou interrompre leur activité 
professionnelle pour des raisons 
de santé. Un indépendant en 
incapacité de travail pourra 
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Ik ken dit probleem waarmee een groot aantal werknemers wordt 
geconfronteerd. Er worden op dit moment twee maatregelen 
uitgewerkt. De eerste maatregel betreft de werkonbekwame 
zelfstandigen. Zij zullen binnenkort de mogelijkheid krijgen om hun 
beroepsactiviteit voor onbeperkte tijd deeltijds te hervatten. Een 
andere maatregel wordt momenteel onderzocht door het 
beheerscomité van de Dienst uitkeringen van het RIZIV. Deze 
maatregel heeft betrekking op werknemers die omwille van hun 
gezondheid of omwille van medische verzorging regelmatige en korte 
werkonderbrekingen moeten nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor 
personen die aan een progressieve ziekte lijden. Dit geldt ook voor 
personen die chemotherapie krijgen en hun werk elke maand vier tot 
acht dagen moeten onderbreken. De relatie met de werkgever wordt 
moeilijk omwille van deze afwezigheden die vaak onvoorzien zijn en 
omwille van de kosten voor de werkgever. De voorgestelde 
maatregelen zou het aantal personen dat zijn werk verliest of 
langdurig moet onderbreken, moeten beperken. 
 
Uw vraag is echter ruim en heeft ook betrekking op personen die aan 
het werk zijn en gehinderd worden door frequente afwezigheid door 
ziekte. Dit aspect van uw vraag heeft geen betrekking op mijn 
bevoegdheden, maar wel op die van mijn collega’s die op federaal 
niveau bevoegd zijn voor Werk en op niveau van de Gewesten en 
Gemeenschappen bevoegd zijn voor de inschakeling in het 
arbeidsproces. De uitkeringsverzekering heeft immers alleen 
betrekking op personen die volledig arbeidsongeschikt verklaard zijn. 
 

bientôt, pour une durée illimitée, 
reprendre son activité profes-
sionnelle à temps partiel. Les 
travailleurs qui sont contraints de 
demander régulièrement de courts 
arrêts de travail pour des raisons 
médicales ou à la suite d’une 
maladie rencontrent souvent des 
difficultés avec leur employeur. 
L’INAMI examine si des mesures 
peuvent être prises pour ces 
travailleurs. 
 
Le ministre de l’Emploi et ses 
collègues régionaux compétents 
pour l’insertion professionnelle 
sont habilités à prendre des 
mesures pour les personnes 
fréquemment absentes de leur lieu 
de travail pour cause de maladie. 
L’assurance indemnités est 
uniquement destinée aux 
personnes déclarées en incapacité 
de travail totale. 
 

01.03  Greet van Gool (sp.a-spirit): Mijnheer de minister, ik dank u 
voor uw antwoord, vooral voor wat u hebt aangekondigd voor de 
werknemers. Als ik het goed heb begrepen, komt er een systeem 
waarbij zij niet hun ziektedagen opnemen, maar onmiddellijk ten laste 
van de arbeidsongeschiktheidsregeling zouden komen. Hun 
werkgever zou op die manier het gewaarborgd loon niet meer moeten 
betalen, als ik het goed begrijp. Dat is een belangrijke stap vooruit. 
 
Mensen met een progressieve ziekte, mensen met een chronische 
aandoening zijn perfect in staat om te blijven werken, maar moeten 
hun job af en toe onderbreken voor een bepaalde behandeling. Ook 
aids-patiënten kunnen hierbij baat hebben. Dat is zeker een stap 
vooruit. 
 
Ik heb nog een kort vraagje daarbij: hebt u er enig zicht op wanneer 
de regeling verder uitgewerkt zou worden? 
 

01.03  Greet van Gool (sp.a-
spirit): Dans certains cas, les 
travailleurs ne prendraient donc 
pas de congé-maladie mais 
seraient immédiatement à charge 
de l’assurance relative à 
l’incapacité de travail. L’employeur 
ne devrait dès lors pas payer le 
salaire garanti. Quand les 
mesures seront-elles prêtes? 
 

01.04 Minister Rudy Demotte: Nee, ik heb nog geen zicht op de 
timing. Michèle Vanderplaetsen, mijn medewerkster, zal het vragen 
en kan u dan misschien laten weten tegen welk tijdstip dat mogelijk is. 
 

01.04  Rudy Demotte, ministre: 
Je l’ignore mais je tiendrai Mme 
Van Gool au courant. 
 

01.05  Greet van Gool (sp.a-spirit): Oké, dat is goed. Anders kom ik 
er zeker nog op terug. Dank u. 
 

 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
De behandeling van de vragen en interpellaties eindigt om 15.25 uur. 
Le développement des questions et interpellations se termine à 15.25 heures. 
 




