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• 1. Inleiding  

Deze samenvatting van de APGS-werkgroep "Werk en gezondheid" heeft als doel de situatie 

van haar recente werkzaamheden te evalueren in name waar het de re-integratie betreft van 

zieke werknemers. 

Wat essentieel naar voor komt uit de huidige situatie is dat  het project om langdurig zieken  

terug aan het werk  te krijgen op korte termijn door de regering-Michel, De Block en Peeters 

behandeld wordt met een  uitsluitend budgettaire (lees:  ideologische) bekommernis. 

Anderzijds zijn zowel de actoren, vanop het terrein die worden ondersteund door de 

resultaten van het uitgevoerde of lopende onderzoek en de personen die in het kader van de 

APGS-werkgroep over middelen beschikken, ervan overtuigd dat een project dat zo ambitieus 

is deel moet uitmaken van een collectieve actie op zowel middellange en lange termijn, als het 

werkelijke doel de reintegratie van langdurig zieken betreft. 

Dit betekent dat er tijd moet vrijgemaakt worden zodat er zich een diepgaande  sociaal-

culturele/(economische) verandering bij de betrokken spelers kan voltrekken: werkgevers 

komen dan  overeen om werknemers in dienst te nemen die niet de 100% van hun 

capaciteiten kunnen benutten, medische consulenten voor onderlinge maatschappijen en 
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verzekeringsmaatschappijen, bedrijfsartsen hebben de middelen om positieve re-integratie te 

bevorderen, huisartsen worden via informatie- en communicatiekanalen betrokken en de 

werknemers zelf zijn samen met hun vakbonden betrokken bij de  overlegorganen. Ze worden 

ondersteund in dit proces van werkhervatting. 

Het betekent dat we elkaar moeten aanmoedigen en ons in een  ander paradigma moeten 

plaatsen. Dit  zal tijd vragen, rekening houdend met de huidige economische druk op de 

arbeidsomstandigheden en de ontmenselijking daarvan, waarbij alleen winst wordt gemaakt  

ondersteund door de nieuwe vormen van personeelsbeheer. 

• 2. Feedback van initiatieven ondernomen door het Actieplatform  

Op 10 juni 2015 nodigde het Actieplatform  binnen de muren van het RIZIV een reeks actoren 

uit die betrokken zijn bij het regeringsproject om mensen met een arbeidsongeschiktheid 

terug aan het werk te krijgen. Er waren zowel vertegenwoordigers van het RIZIV en de NAR, 

mutualiteiten, vakbonden, bedrijfsartsen en verenigingen aanwezig. Elk van hen presenteerde 

zijn visie op het project nadat de deelnemers op de hoogte waren gebracht van de 

bezorgdheden van het RIZIV en het werk dat reeds een start had genomen door een platform 

binnen de NAR1. 

De zeer constructieve uitwisseling van die ochtend brachten reeds een aantal 

gemeenschappelijke punten naar voor die ook mee de basis zullen vormen van toekomstige 

initiatieven.   

Op 19 oktober 2015 en ... werd er een opiniestuk gepubliceerd  op basis van de principes die 

tijdens de focusgroep in juni naar voor werden gebracht. De inhoud van dit opiniestuk werd 

door de meeste deelnemers bevestigd en ondertekend. 

Op 3 november 2015 bundelde het Actieplatform haar krachten met Tripalium. De bedoeling 

was een persconferentie te houden op basis van een dossier/argument (Tripalium) en een 

petitie (APGS) te lanceren als een directe reactie op het project van minister De Block. 

Intussen worden er vergaderingen van de "Groep van 10" gehouden die tot een akkoord 

leiden, maar met veel onzekerheid over de goedkeuring door de regering. 

Op 9/12/2015 kwam de werkgroep bijeen (APGS en Tripalium) om de principes  die in het 

opiniestuk stonden te bevestigen en een vertaalslag te doen naar een mogelijke 

persconferentie en lancering van petitie. 
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Op 18/12/2015 komen het APGS en Tripalium opnieuw samen naar aanleiding van het aangekondigde 

voornemen van de minister om de KB's uit te brengen met ingang van januari 2015. Hierop werd 

besloten dat het persbericht en de petitie op 21/12/2015 aan de regering zullen worden overhandigd. 

De inhoud van deze twee vatten goed de basisprincipes van de WG samen.Het reïntegratieproces van 

zieken 

Het Actieplatform gezondheid en solidariteit  (APGS) en TRIPALIUM, samengesteld uit professionelen 

van de medische sector en leden uit de praktijk zoals; medisch adviseurs, huisartsen en arbeiders, 

vakbondsleden, patiëntenverenigingen, gezondheidsbevordering, gezondheidsdeskundigen, ...vragen de 

regering met klem: 

- de in het kader van de "Groep van 10" bereikte overeenkomst te ratificeren; 

- middelen te voorzien om dit doel te bereiken en zo een puur budgettaire doelstelling te vermijden; 

- om langdurig zieken in een echt rehabilitatieproces te plaatsen. 

Het Actieplatform gezondheid en solidariteit (APGS) en het Tripalium lanceren daartoe een 

verzoekschrift om ervoor te zorgen dat de volgende beginselen zullen worden nageleefd: 

– De aanpak moet uitsluitend vrijwillig en participatief zijn; 

– Alle sancties moeten worden afgeschaft; 

– De verwijzende arts moet de "behandelend arts" van de werknemer blijven; 

De bedrijfsarts moet in overleg met de raadgevend arts van het ziekenfonds een "sleutelrol" vervullen; 

De werkgever moet mondig zijn en betrokken worden bij het proces: niet alleen voor de aanpassing van 

de werkplek, maar ook voor het creëren van de noodzakelijke sociale omgeving (vooral ten opzichte van 

collega's) in samenwerking met het CPBW  (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk); 

Elke wettelijke garantie moet aan de werknemer worden gegeven, in het bijzonder op het niveau van de 

overeenkomst, het salaris en in het bijzonder met betrekking tot ontslag wegens overmacht; 

Tijdens het hele proces moeten de financiële, organisatorische en juridische middelen voor de 

verschillende belanghebbenden gewaarborgd zijn. 

APGS en TRIPALIUM zijn van mening dat een project voor de rehabilitatie van mensen met 
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gezondheidsproblemen in de wereld van het werk veel ambitieuzer zou moeten zijn dan overhaaste 

koninklijke besluiten om ideologische, budgettaire redenen, zonder wetenschappelijke onderbouw  

waardoor ze volstrekt onuitvoerbaar kunnen  blijken te zijn. Als gevolg daarvan worden mensen  in 

grotere armoede gedrukt en worden gezondheidswerkers betutteld. 

Voor het APGS en TRIPALIUM mag een dergelijk initiatief de verslechtering van de reeds verslechterde 

arbeidsomstandigheden en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van de werknemers niet verhullen. 

 

Op 12 mei 2016 komt de werkgroep opnieuw bijeen om zich te informeren over de nieuwe 

teksten die aan de NAR en het CSPPT zijn voorgelegd om deze te beoordelen. De discussies  

spitsen zich toe op de ogenschijnlijk zeer complexe modaliteiten en procedures. Dit lijkt in 

wezen een  kwestie  te worden van de dokter waaraan de werknemer op zijn/haar beurt zal 

onderworpen worden. Vele vragen blijven hierbij nog onbeantwoord. Het idee van sancties 

tegen werknemers (omdat dit bij werkgevers niet eens genoemd wordt) wordt klaarblijkelijk 

verworpen. Maar toch blijft  hier een zwaard van Damocles over hangen omdat iedereen weet 

dat de budgetbesparing 122 miljoen euro moet bedragen. Hoe denkt de regering dat te doen? 

Iedereen weet ook dat er binnen de huidige aanpak geen "aangepast werk" is en dat het 

begrip ontslag wegens overmacht uiteindelijk als  laatste alternatief overeind blijft. 

Naast de reacties op de KB-projecten, waarbij de stigmatisering die zich bij de zieke 

werknemers afspeelt (vaak door het werk zelf) werd afgewezen, raden  de deelnemers aan om 

te werken aan een actie op middellange en lange termijn met het oog op een echt 

rehabilitatieproject dat het werk terugbrengt binnen een globaal maatschappelijk kader. Er 

bestaan tot op heden verschillende onderzoeken, ook al blijven er nog lacunes bestaan (met 

name wat de opsporing en erkenning van beroeps gelinkte kankers betreft), maar de 

strategieën en instrumenten om deze lacunes op te vullen ontbreken. Ook de velen betrokken 

actoren die, ondanks hun goede wil, blijven onderling versnipperd alsook de uitwisseling van  

informatie die zich overal verspreid bevind. 

Op basis van deze analyse voelen ook de vakbonden zich geroepen om mee te werken aan de 

uitvoering van het project. 
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• 3. In  2016 blijven de overheidsprojecten op  hun schema 

Het is moeilijk nauwkeurige informatie te verkrijgen. 

Eind oktober vroeg de regering het CSPPT om dringend advies. 

De vakbonden en de mutualiteiten, die eerstelijns betrokken zijn bij de 

consultatierondes volgden dit dossier op de voet. 

Maar het ging om reacties op kortetermijnprojecten. Onderzoek en reactie op 

procedures, termijnen,... zonder ooit in staat te zijn om een echt globaal project over 

de inhoud te benaderen. 

De ontwerp-KB’s volgen zelfs niet volledig het advies van de "Groep van 10". Minister 

Peeters zou de bedrijfsarts nieuwe verantwoordelijkheden geven, zonder de extra 

middelen te voorzien die hiervoor nodig zijn. 

We weten op dat moment, op informele wijze, dat de KB’ s uiteindelijk half november 

ondertekend en gepubliceerd zullen worden, zodat ze op 1 december 2016 in werking 

kunnen treden. De kwestie van de sancties zou in dit onzekere stadium blijven! 
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3.1Enkele positieve punten van de "groep van 10" kunnen  worden opgemerkt: 
 
De sociale partners in de "G10 "-groep, de Nationale Arbeidsraad en de Hogere Raad 
voor Preventie en Bescherming op het Werk hebben unanieme en gedetailleerde 
standpunten. Deze adviezen omvatten onder meer de volgende punten 
 
- geen sanctie voor arbeidsongeschikte werknemers die een re-integratietraject 
weigeren, 
– geen enkele procedure tot herinvoering gedurende zes maanden,  
nadruk op de voorbereiding van de terugkeer hierin en met inbegrip van de 
progressiviteit; 
– toezicht door de bedrijfsarts en het VFBK; 
– organisatie van de contacten met de behandelend arts en de medisch adviseur van de 
mutualiteit 
– dienen niet van toepassing te zijn op werknemers die lijden aan beroepsziekten of aan 
de gevolgen van arbeidsongevallen,  
– verzoek om een beroepsprocedure in te stellen. 
 
3.2 Negatieve punten zoals : 
 
-de termijn waarbinnen een werkgever een reintegratiesprocedure moet starten (4 
maanden in plaats van 6 maanden) 
– overdreven belangrijke rol voor  de raadgevend arts 
– onzekerheid over de toepassing van sancties op weerspannige werknemers 
– in  september, de druk van de regering om zeer snel advies in te winnen zonder dat er 
tijd was in het verleden om de belangrijke werkzaamheden te laten starten ... 

 

• 4. Het RIZIV neemt het initiatief  

4.1 Dinsdag 18 oktober:  

Competentiecentrum. Arbeidsongeschiktheid. Balans en vooruitzichten 

In 2013 richtte de Dienst  voor compensatie van het  RIZIV een kenniscentrum op in het kader  

van arbeidsongeschiktheid. Dit kenniscentrum volgt een drieledige strategie om kennis te 

ontwikkelen en te verspreiden: 

1. Het publiceren van eigen onderzoek en rapporten, 

2. Het publiceren van uitgevoerde studies in samenwerking met externe partners en het 

opbouwen van netwerken. 

3. Het doel van de dag was om kennis te geven van een selectie van de eerste resultaten en 

het debat te openen. 
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4.2  Vrijdag 2 december : 

Beroepsreïntegratie: een sociale investering? 

Na een inleiding door de heer François Perl, Directeur-Generaal van de Dienst van toelagen, 

deelden verschillende partners van het RIZIV op zowel  gewestelijk, federaal en Europees, ook 

hun bijdrage. 

De documenten die betrekking hebben op deze dagen zijn te vinden op de site van het RIZIV. 

• 5. De regering beslist, publiceert de KB’s en past de wet aan  

KB van 28/10/ 2016 verschenen op 24 /11/2016 

KB van 8 /11/2016 verschenen op 24/11/2016 

KB van 20/12/2016 verschenen op  30/12/2016 

 

• 6. Welke opvolging voor het Actieplatform  ? 

 

6.1 Op gebied van follow-up van de informatie, analyse en de reactie op de 

risicobeoordeling hebben we tekort gedaan 

Talrijke initiatieven werden genomen met het oog op voorlichting door de verschillende 

actoren in hun rol. Dit is het geval voor de mutualiteiten, vakbonden, externe 

preventiediensten, maar ook de Wetenschappelijke Vereniging voor Algemene Geneeskunde 

(SSMG), de Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeraarsgeneeskunde (ASMA), de 

Wetenschappelijke Vereniging voor Beroepsgezondheid (SSST), in het bijzonder rond het "Trio" 

1-groepen, maar nog vele andere zoals de LUSS, "intergroupes" van wijkgezondheidcentra , 

enz. 

De toevoeging van deze initiatieven moest worden opgemerkt alsof er plotseling een 

bewustzijn bestond over de relatie tussen gezondheid en werk en een bepaalde mobilisatie: 

een bijkomende kans voor de overheidsmaatregelen om hiervan te profiteren ? 

6.2 De opvolging op middellange termijn : 

Het Actieplatform werkt binnen onderstaande methodologie :    

 

1. Personen samenbrengen over een onderwerp. 
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2. Debat over de bevestiging van de uitdagingen 

3. Perspectief voor actie 

 

6.2.1 Het Actieplatform zou het initiatief kunnen nemen om een seminarie te 

organiseren met de deelnemers van de eerste focusgroep, uitgebreid met nieuwe 

mensen met als doel: 

– een eerste evaluatie te maken van het systeem zoals het op het terrein wordt 

toegepast door de eerste resultaten te vermelden die op het terrein zijn behaald. Elk 

van de actoren moet in staat zijn om zijn/ haar  eigen rol te belichten, informatie uit te 

wisselen  en de sterke en zwakke punten van het systeem naar voor te brengen. Maar 

ook het delen van kwantitatieve gegevens over het succespercentage van 

reïntegratieplannen zijn belangrijk. 

Er circuleert verschillende tegenstrijdige informatie over dit onderwerp. 

Informatie over wat gerealiseerd werd in het kader van het Actieplatform verzameld 

door de NAR en het advies van RIZIV zou aan deze informele uitwisseling en evaluatie 

kunnen bijdragen. 

 

6.2.2 Operationele doelstellingen op middellange en lange termijn 

Het Actieplatform stelt voor om, in navolging van de eerder ingenomen standpunten, 

een aantal conclusies en aanbevelingen over te nemen waarvoor werd opgeroepen 

tijdens de twee symposia die het RIZIV in 2016 organiseerde. 

Met name, de aanbevelingen die drie sprekers tijdens de RIZIV-conferentie van 18 

oktober voorstelden. 

-Concreet gaat het om de presentatie van AS Nyssen van de VUB, Vanessa De Greef 

van VUB  en Evelyne Lenoir van SSMG. Deze drie sprekers hebben voorstellen gedaan 

voor mogelijke acties tijdens het symposium, maar zonder de modaliteiten te 

definiëren. 

Het Actieplatform zou, in samenwerking met deze belanghebbenden, een zeer 

praktische oefening kunnen doen door een aantal prioritaire wegen aan te geven en 

de haalbaarheid ervan te evalueren. 
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Onderzoekers hebben weliswaar het bijzondere karakter om conclusies te trekken of, 

beter nog, voorstellen te doen, maar hun opdracht eindigt vaak in dit stadium. 

Tot slot stelt het Actieplatform gezondheid en solidariteit voor een doodle te lanceren 

om de focusgroep van 10 juni 2015 terug samen te brengen, die moet worden 

uitgebreid tot alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de kwestie van de 

reintegratie van zieke werknemers. 

 

De bijeenkomst heeft best plaats in twee fasen: 

1. Ronde tafelgesprek om praktische kennis uit te wisselen over de acties die sinds de 

publicatie van de decreten werden ondernomen. 

2. Een vooronderzoek naar de uitbreiding van de reeds opgestarte initiatieven en de 

bestaande plannen  vóór de nieuwe wetgeving,... Haalbaarheid van de 

wetenschappelijke aanbevelingen. 

 

Voor het Actieplatform , Jean-Marie Léonard en Julie Maenaut 

15/03/2018 


