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De vergadering wordt geopend om 10.30 uur en voorgezeten door de heer Hans Bonte.
La séance est ouverte à 10.30 heures et présidée par M. Hans Bonte.

01 Vraag van mevrouw Maya Detiège aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de 
aansluiting bij de ziekteverzekering voor werknemers" (nr. 14676)
01 Question de Mme Maya Detiège au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur 
"l'affiliation à l'assurance maladie des travailleurs" (n° 14676)

02 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
over "de ondersteuning bij levende donatie" (nr. 14722)
02 Question de Mme Sabien Lahaye-Battheu au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 
sur "le soutien prévu en cas de don entre vivants" (n° 14722)

03 Question de M. François Bellot au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la mise 
à disposition de crèches par les employeurs" (n° 14759)
03 Vraag van de heer François Bellot aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over "het 
ter beschikking stellen van crèches door de werkgevers" (nr. 14759)

De voorzitter: Collega's, ik stel vast dat de eerste vraagsteller niet aanwezig is. Bijgevolg wordt de vraag 
geschrapt. Ook de tweede en de derde vraagsteller is dat lot beschoren. Ik heb gisteren nog eens 
aangekondigd dat we hier het Reglement zouden toepassen. Van mensen die hun vraag niet uitgesteld 
hebben en die hier niet aanwezig zijn vervalt de vraag.

Mevrouw D’hondt heeft gevraagd om haar vraag nummer 14.824 tot een latere datum uit te stellen. Dat zou 
wel eens lang kunnen duren.

We zijn nu dus toe aan de vraag van mevrouw De Meyer.

04 Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over 
"het beheerscomité van de RSZ-PPO" (nr. 14852)
04 Question de Mme Magda De Meyer au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le 
comité de gestion de l'ONSS-APL" (n° 14852)

04.01  Magda De Meyer (sp.a-spirit): Mijnheer de minister, op 22 maart laatstleden stelde ik in de plenaire 
zitting een vraag aan uw collega, minister Dupont, inzake de strijd tegen intrafamiliaal geweld, een van de 
prioriteiten van deze regering. U weet dat het Parlement ter zake er eerder in een resolutie bij de regering op 
had aangedrongen om alles in het werk te stellen om deze maatschappelijke kanker uit te roeien. Zoals altijd 
kost koken echter geld. Om echt werk te maken van de bestrijding van intrafamiliaal geweld zijn mensen en 
middelen nodig. Er werd dan ook plechtig beloofd door de regering dat er extra mensen zouden komen voor 
dit probleem. Minister Dupont had al extra geld ter beschikking gesteld aan de CAW’s in de vorm van 
zogenaamde sociale Maribels om voor de nodige omkadering te zorgen. Het gaat om 25 fulltime 
equivalenten voor heel België. Ten laatste midden februari zouden de bestaande projecten hierover 
informatie ontvangen.

Ondertussen is het bijna 1 mei en is de situatie op het terrein rampzalig te noemen. Minister Dupont 
antwoordde mij eind maart immers dat het in dienst nemen van deze extra krachten al een tijdje geblokkeerd 



wordt omdat er een voorafgaand advies nodig is van het beheerscomité RSZPPO. Dit comité heeft echter 
samenstellingsproblemen inzake de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

Mijnheer de minister, dat is mogelijk en het is wel een uitleg maar het helpt de mensen op het terrein 
natuurlijk niet vooruit. Het kan toch niet zijn dat door deze formele strubbelingen veel sociale Maribels maar 
niet ingevuld raken. Naar ik verneem gaat het trouwens niet alleen om de mensen die ingezet worden voor 
de bestrijding van intrafamiliaal geweld bij de CAW’s maar ook om vele tientallen andere mensen die aan de 
slag moeten bij OCMW’s, gemeenten en dergelijke.

Wat het probleem van het intrafamiliaal geweld betreft, omdat de sociale Maribels niet kunnen worden 
ingevuld, is er ongetwijfeld een aantasting van het bestaande hulpaanbod en het overeengekomen 
hulpaanbod. Er werd immers overeengekomen dat binnen de drie werkdagen na politie-interventie 
hulpverleners aan huis zouden komen voor de begeleiding van dader en slachtoffer. Dat is zeer belangrijk. 
Uit de praktijk en de evaluatie van projecten blijkt dat precies het zo kort op de bal spelen via begeleiding 
voor dader en slachtoffer binnen de drie dagen recidive fundamenteel voorkomt. Het is dus bijzonder 
belangrijk dat die mensen er zijn. Vermits er echter geen duidelijkheid is over de aanwervingen, betekent dit 
dat gewelddadige koppels maandenlang geen hulpaanbod krijgen met alle gevolgen van dien. Uiteraard is 
dit rampzalig voor de preventie van recidive in het geval van partnergeweld.

Mijnheer de minister, ik heb daarom de volgende vragen. Wanneer kan het beheerscomité van de RSZPPO 
van start gaan? Wanneer kunnen de eerste adviezen daadwerkelijk worden verwacht?

Wanneer kunnen die socialemaribelwerknemers aan het werk gaan, en meer in het bijzonder de door 
minister Dupont beloofde mensen? Zij zijn immers dringend nodig in de strijd tegen intrafamiliaal geweld.

Als dat allemaal niet kan, kan er dan geen overbruggingssysteem of iets anders komen, zodat men kan 
beginnen met de aanwervingen en er op het terrein kan worden gewerkt?

04.02 Minister Rudy Demotte: Mijnheer de voorzitter, mevrouw De Meyer, de programmawet van 
27 december 2005 heeft drie fondsen sociale maribel bevoegd voor de openbare sector, gefusioneerd.

Het nieuwe Sectoraal Fonds is bij de RSZPPO gevestigd. Een paritair beheerscomité is voorzien.

De verdeling van de mandaten onder de organisaties heeft in een eerste fase voor moeilijkheden gezorgd. 
Uiteindelijk werd een akkoord bereikt om de werkgeversmandaten als volgt te verdelen. Elke afdeling 
OCMW van de drie Verenigingen van Steden en Gemeenten krijgen twee mandaten, de Vereniging van 
Openbare Verzorgingsinstellingen krijgt een mandaat, l’Association Francophone des Institutions de Santé 
krijgt een mandaat. De Vlaamse Gemeenschap krijgt drie mandaten, de Franse Gemeenschap krijgt een 
mandaat, de Duitstalige gemeenschap krijgt een mandaat. Het Waals Gewest krijgt een mandaat, het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt een mandaat.

Niettegenstaande het feit dat die verdeling het voorwerp van een akkoord binnen het comité A had 
uitgemaakt, hebben de verschillende werkgeversorganisaties weinig enthousiasme aan de dag gelegd om 
de kandidatuurstellingen in te dienen. Op vandaag wacht ik nog op kandidatuurstellingen.

Bij onderzoek van de ingediende kandidaturen is gebleken dat noch het taalevenwicht noch de gelijke 
vertegenwoordiging tussen mannen en vrouwen door sommige werkgeversorganisaties in aanmerking werd 
genomen, niettegenstaande het feit dat die twee voorwaarden vanaf het begin van de discussie binnen het 
comité A duidelijk werden gesteld. Het volgende taalevenwicht was afgesproken: zeven Nederlandstaligen, 
zeven Franstaligen en een Duitstalige.

Mevrouw De Meyer, op uw eerste vraag kan ik geen datum meedelen vanaf dewelke het beheerscomité, 
samengesteld zoals in het koninklijk besluit van 1 september 2006, zal worden geïnstalleerd.

Ondertussen heb ik het beheerscomité RSZPPO gevraagd de taak van het sectoraal beheerscomité te 
vervullen, enerzijds ten aanzien van de provinciale en plaatselijke overheden of het oud sectoraal fonds 
RSZPPO en, anderzijds de zes openbare ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingsinstellingen 
aangesloten bij de RSZ.

Het beheerscomité heeft die opdracht aanvaard. Spijtig genoeg is het onmogelijk het deel Gemeenschappen 



te regelen.

Ten tweede, een vergadering tussen een afvaardiging van het beheerscomité en mijn beleidscel vindt plaats 
op vrijdag 20 april. Als er problemen zouden blijven bestaan, zullen minister Vanvelthoven en ikzelf een 
beslissing nemen in het kader van het terugvorderingsfonds. Dit zou een tijdelijke oplossing bieden. De niet-
gebruikte middelen van de sociale maribel zullen niet verloren gaan.

04.03  Magda De Meyer (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, heel concreet, u gaat nu 
vrijdag bij elkaar zitten met het beheerscomité om een oplossing uit te dokteren. Dat is de kern van de zaak. 
Dat betekent dat mensen op het terrein hopelijk in mei aan de slag zullen kunnen. Goed, dan is mijn 
bezorgdheid bij deze opgelost.

De voorzitter: Het is goed dat mensen minder zorgen hebben.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De vragen nr. 14858 en nr. 15060 van mevrouw Turtelboom worden in schriftelijke vragen omgezet.

05 Vraag van mevrouw Magda De Meyer aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over 
"het verlenen van een RIZIV-nummer aan in protheselingerie gespecialiseerde winkels" (nr. 15002)
05 Question de Mme Magda De Meyer au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur 
"l'octroi d'un numéro INAMI à des magasins spécialisés dans la lingerie pour prothèses" (n° 15002)

05.01  Magda De Meyer (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, deze vraag is van een 
totaal andere orde. 

Wanneer een vrouw vanwege borstkanker een ingreep heeft ondergaan, een amputatie of een 
borstsparende ingreep, kan de symmetrie uiteraard verstoord zijn. Gelukkig bestaan er prothesen die samen 
met aangepaste lingerie ervoor kunnen zorgen dat, althans uiterlijk, de symmetrie van de borsten wordt 
hersteld. 

De vraag is waar een patiënte zich deze prothesen en bijhorende lingerie kan aanschaffen. In de eerste 
plaats kan dat uiteraard bij de zogenaamde bandagisten, dus mensen die een diploma bandagisterie hebben 
behaald en zo een RIZIV-nummer hebben verkregen. 

Naast die bandagisten zijn er echter ook lingeriewinkels die zich, naast het normale gamma van bh's en 
slipjes, hebben toegelegd op borstprothesen en protheselingerie. Het zijn die mensen die gemotiveerd zijn 
om borstkankerpatiënten te helpen in een heel vrouwelijke sfeer en die vroeger, 25 jaar geleden, nog een 
RIZIV-nummer hebben verkregen na het volgen van een cursus. Nu is dat echter niet meer mogelijk. 

Daar knelt een beetje het schoentje of de bh, om de beeldspraak te blijven volgen. Nu blijkt immers het 
volgende. Men kan alleen maar of hoofdzakelijk terecht bij de bandagisten. Dat is wel goed, maar die 
bandagisten zijn echter meestal, vaak zelfs mannen. Bovendien is een opleiding tot bandagist een 
allroundopleiding. Dat is een opleiding die gaat van steunzolen over stomamateriaal tot borstprothesen. Dat 
gaat dus over van alles en nog wat. Het is eigenlijk niet heel gespecialiseerd. 

Dat is jammer, zeker voor vrouwelijke patiënten, voor wie het niet altijd evident is om leuke en aangepaste 
lingerie te gaan kopen in zo'n bandagisterie bij een bandagist. In een lingeriewinkel is dat veel aangenamer 
en veel beter. Stel u voor, het is Valentijn en iemand wil zijn vrouw, een ex-borstkankerpatiënte, trakteren op 
een mooi lingeriesetje. Het is niet zo leuk als men daarvoor naar een bandagist moet gaan. Het is veel 
leuker als men naar een lingeriewinkel kan gaan. 

Er is ook de associatie met krukken, rolstoelen, bedpannen, incontinentiemateriaal. Het is een totaal andere 
associatie. Mijnheer de minister, ik weet niet of u begrijpt wat ik bedoel. Een vrouw wiens zelfbeeld reeds 
een hele deuk gekregen heeft door de borstkanker en de operatie die daarvan het gevolg is, heeft behoefte 
aan een warme omgeving om lingerie te kopen. 

Is het niet mogelijk of het overwegen waard, dit is ook een vraag die gesteund wordt door de 
zelfhulporganisaties van ex-borstkankerpatiënten, dat voor mensen van gemotiveerde lingeriewinkels 



opnieuw een cursus zou worden aangeboden specifiek over borstprothesen. Men moet dus niet verplicht 
worden om de hele bandagistenopleiding te volgen. Het moet specifiek een borstprotheseopleiding zijn. Dat 
kan bijvoorbeeld door een cursus van een jaar of meerdere jaren aan de avondschool. Op die manier 
zouden die mensen dan een RIZIV-nummer kunnen krijgen. Wij denken dat dit een goede zaak zou zijn en 
een mooi symbool voor vrouwen met borstkanker. 

Heel concreet is mijn vraag de volgende. Is het een overweging waard om via een verkorte opleiding toch 
zo'n RIZIV-nummer mogelijk te maken voor bepaalde lingeriewinkels die zich toeleggen op 
borstprotheselingerie? 

05.02 Minister Rudy Demotte: Mevrouw De Meyer, ik denk dat u hier een zeer gevoelige materie raakt. Ik 
bedoel dat als men aan borstkanker lijdt en men in contact moet treden met gespecialiseerde mensen, is het 
soms moeilijk om deuren te openen. Ik begrijp de zin van de vraag.

Ik beperk mij tot enkele technische elementen die ook belangrijk zijn om de problematiek duidelijk te stellen. 

Ten eerste, misschien is dit ook een open deur, zij het mogelijk niet zo open als u wenst, maar de 
Erkenningsraad voor bandagisten ingesteld bij het RIZIV heeft als taak de personen te erkennen, niet de 
instellingen, structuren of voorzieningen, bevoegd om patiënten producten en diensten te verstrekken, dit 
volgens een procedure van nomenclatuur. Er worden dus enkel personen erkend, geen commerciële 
bedrijven of infrastructuur. Een bandagist kan echter in een bedrijf, een lingeriezaak of elders werken. Het 
RIZIV heeft tot nu toe geen cijfers over lingeriezaken waarin bandagisten zijn tewerkgesteld. Het spijt me, 
maar daarop kan ik dus geen antwoord geven. Ik erken dat de geest van uw vraag zin heeft. Men zou 
misschien buiten de gewone plaatsen waar de verstrekkingen gebeuren, andere plaatsen kunnen 
voorstellen. 

Ten tweede, uit de recente ontwikkelingen op het vlak van door bandagisten geleverde prestaties, blijkt het 
belang van een steeds grotere bekwaamheid van de bandagisten en van de kwaliteit van hun prestaties als 
voorwaarde voor een tegemoetkoming in het kader van de verplichte ziekteverzekering. De reglementering 
op dit vlak is dan ook steeds strenger geworden. Dit staat dan wat in tegenstelling tot de aard van uw vraag. 
Ik denk dat men misschien geen tegenstelling hoeft te zien tussen een versoepeling van de plaatsen waar 
men de verstrekking kan verzorgen en de grotere bekwaamheid van die mensen. In het kader van de 
ervaring met borstklinieken en de opvolging van vrouwen die operaties moeten ondergaan, is het ook zo dat 
men meer en meer kwaliteit vraagt, maar ook om dat op een soepele manier te organiseren. Ik denk dat het 
openen van deuren in niet zo gestructureerde plaatsen met medische connotatie goed zou zijn. 

05.03  Magda De Meyer (sp.a-spirit): Ik ben blij dat de minister de geest van de vraag begrijpt. Ik begrijp dat 
de opleiding tot bandagist de tegenovergestelde richting uitgaat, gespecialiseerder en diepgaander. Ik weet 
niet hoe lang de opleiding tot bandagist thans duurt. U weet dat ook niet? Misschien is het mogelijk om daar 
een specialisatiejaar te creëren dat ook door andere mensen zou kunnen worden gevolgd. Misschien is die 
piste een te volgen mogelijkheid. 

05.04 Minister Rudy Demotte: Ik kan mij daarover niet uitspreken zonder concrete antwoorden, maar dit 
duurt zeker twee tot drie jaar. Dat is heel serieus.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De voorzitter: Zoals daarstraks aangekondigd wordt punt 7bis aan onze agenda, vraag nummer 15060 van 
mevrouw Turtelboom, omgezet in een schriftelijke vraag. 

We komen dan aan punt 7ter, vraag nummer 15069 van de heer Drèze. De reactie van de minister van 
Volksgezondheid en Sociale Zaken is echter – naar mijn mening terecht – dat dit te maken heeft met de 
bevoegdheden van staatssecretaris Mandaila en dat deze materie dus aan haar moet voorgelegd worden.

05.05  Benoît Drèze (cdH): Monsieur le président, je suis bien obligé de me plier à cette décision. Je le 
regrette car, en connaissance de cause, j'ai envoyé la question au ministre de la Santé publique, étant 
donné qu'elle est éminemment budgétaire.

C'est également la seule remarque de la Cour des comptes dans son domaine. Mme Mandaila étant 



secrétaire d'État, elle dépend du ministre en ce qui concerne le budget. Ceci étant dit, cela ne me pose 
aucun problème de reporter ma question à la semaine prochaine.

Le président: Nous allons tenter de regrouper toutes les questions qui restent afin qu'elles puissent être 
posées mercredi prochain.

06 Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over 
"de herinschakeling van mensen die arbeidsongeschikt zijn" (nr. 15088)
06 Question de Mme Greet van Gool au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "la 
réinsertion de personnes en incapacité de travail" (n° 15088)

06.01  Greet van Gool (sp.a-spirit): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de wet houdende diverse 
bepalingen inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten en inzake beroepsherinschakeling bevat een aantal 
belangrijke bepalingen om inactiviteitsvallen weg te werken bij mensen die een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering genieten, maar die toch opnieuw aan de slag willen en kunnen gaan. Zo 
wordt het systeem van de progressieve tewerkstelling gewijzigd en wordt een betere regeling uitgewerkt 
voor de cumulatie van de arbeidsongeschiktheidsuitkering met andere voordelen zoals het vakantiegeld en 
de kinderbijslag. De wet is op dat vlak vooral een kaderwet. De eigenlijke regeling van de verschillende 
punten moet verder worden uitgewerkt via koninklijke besluiten.

Mijnheer de minister, ik had graag van u vernomen wat de stand van zaken van de verschillende 
uitvoeringsbesluiten is en wat de verdere timing ervan is.

06.02 Minister Rudy Demotte: Mijnheer de voorzitter, mevrouw van Gool, samen met minister 
Vanvelthoven, die eveneens bevoegd is, heb ik eerst de verschillende bevoegde administraties van de 
betrokken openbare instellingen van de Sociale Zekerheid de opdracht gegeven om de nodige ontwerpen 
van uitvoeringsbesluiten op te maken, na te denken over de problemen die zouden kunnen rijzen en 
daarvoor oplossingen te zoeken. Deze taak betrof in eerste instantie het RIZIV, het Fonds voor de 
Beroepsziekten en het Fonds voor Arbeidsongevallen. De administratie van de FOD Sociale Zekerheid 
kreeg ook de opdracht om alles te coördineren en contacten te leggen met de andere betrokken 
administraties zoals de Rijksdienst voor Pensioenen, de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, 
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, voor het aspect werkloosheid en 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De voorstellen worden momenteel door mijn medewerkers onderzocht om de ontwerpen van 
uitvoeringsbesluiten verder uit te werken en de nodige adviezen te vragen, inzonderheid dat van de NAR, 
overeenkomstig de wens van de sociale partners.

06.03  Greet van Gool (sp.a-spirit): Mijnheer de minister, het is wellicht utopisch te denken dat dit nog voor 
10 juni zal worden geregeld. Ik denk dat het alleszins belangrijk is dat reeds adviezen zijn gevraagd en 
opdracht is gegeven aan de verschillende instellingen om de nodige uitvoeringsbesluiten te nemen. Het werk 
is in volle gang, zodat dit zijn verdere verloop kan kennen en snel kan worden uitgevoerd in de volgende 
legislatuur. Dit is een belangrijk onderwerp. Ik ben blij dat dit werk wordt voortgezet.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

07 Question de Mme Jacqueline Galant au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur "le 
remboursement de frais de logopédie" (n° 15118)
07 Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over 
"de terugbetaling van logopediekosten" (nr. 15118)

Le président: Mme Galant n'est pas là. Sa question est donc supprimée.

Le développement des questions et interpellations se termine à 10.53 heures.
De behandeling van de vragen en interpellaties eindigt om 10.53 uur.
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