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de arbeidsmarkt is een ernstig probleem dat wij ernstig willen 

aanpakken. Wij maken daar verder werk van, zoals reeds werd 

aangegeven tijdens de hoorzitting met de staatssecretaris en mezelf.

11.04  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, ik meen dat u 

nog niet hebt geantwoord op mijn vraag over het sociaal overleg met 

de privésector.

11.05 Minister Kris Peeters: Die vraag is mij even ontgaan.

11.06  Nahima Lanjri (CD&V): In het regeerakkoord werd 

afgesproken om als overheid zelf het goede voorbeeld te geven 

inzake streefcijfers. Ik verneem dat u dit samen met de minister van 

Ambtenarenzaken zult doen. In het regeerakkoord werd ook 

afgesproken om ter zake voor de privésector initiatieven te nemen via 

het sociaal overleg. Hebt u in het sociaal overleg ter zake al 

initiatieven genomen of moet dat nog gebeuren?

11.07 Minister Kris Peeters: Dit punt was mij even ontgaan. Wij 

zullen in het kader van het sectoraal overleg dat nu wordt opgestart 

alle voorzitters van de paritaire comités aanschrijven om hen 

nadrukkelijk te vragen daaraan de nodige aandacht te besteden 

tijdens het overleg. Ik kan natuurlijk niet alles in een keer. We zullen 

ook met de interprofessionele partners bekijken of daarvan verder 

werk moet worden gemaakt. Ik ben daarvan overtuigd, maar we 

moeten bekijken hoe we dat verder kunnen aanpakken met de sociale 

partners op interprofessioneel niveau.

11.07  Kris Peeters, ministre:

Dans le cadre de la concertation 

sectorielle, nous prendrons con-

tact avec l’ensemble des prési-

dents des commissions paritaires 

pour leur demander expressément 

d’accorder davantage d’attention à 

cette question. Nous examinerons 

également avec les partenaires 

interprofessionnels comment nous 

pouvons prendre de nouvelles 

initiatives dans ce domaine.

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

De voorzitter: Vraag nr. 2302 van mevrouw Wilmès is in een 

schriftelijke vraag omgezet.

Le président: La question n° 2302 

de Mme Wilmès est transformée 

en question écrite.

12 Vraag van de heer Jan Spooren aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de progressieve werkhervatting" (nr. 2338)
12 Question de M. Jan Spooren au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la reprise progressive du travail" (n° 2338)

12.01  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de minister, ik besef dat mijn 

vraag over progressieve werkhervatting op de grens ligt tussen uw 

bevoegdheid en die van mevrouw De Block, maar ik ben blij dat ik ze 

aan u mag stellen, voor een deskundig antwoord.

In 1991 werd het systeem van progressieve werkhervatting ingevoerd. 

Daarbij kunnen personen met een langdurige ziekte die stabiel en 

onder controle is, beperkt het werk hervatten en combineren met een 

ziekte-uitkering.

Dat werkt al 24 jaar, maar ik heb vernomen dat het te weinig wordt 

gebruikt en te weinig is gekend. U hebt in uw beleidsnota gezegd dat 

dit moet worden geoptimaliseerd omwille van een aantal 

mankementen.

12.01  Jan Spooren (N-VA):

Depuis 1991, il existe un système 

de reprise progressive du travail 

permettant aux personnes attein-

tes d’une maladie de longue durée 

qui s’est stabilisée de reprendre 

partiellement le travail tout en 

bénéficiant d’une indemnité de 

maladie.

Combien de personnes ont

recours à ce système? Prévoit-on 

des actions pour en faire la 

promotion? Quand le ministre 

éclaircira-t-il davantage le droit du 
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Mijnheer de minister, hoeveel personen maken gebruik van het 

systeem? Ik heb gehoord dat het er weinig zijn, maar hoeveel zijn het 

er? Zijn er concrete acties gepland om het systeem bij werkgevers en 

langdurig zieken te promoten? Hebt u al plannen om de nodige 

verduidelijkingen in het arbeidsrecht aan te brengen en op welke 

termijn? Welke conclusies trekt u, misschien in overleg met uw 

collega, met betrekking tot nieuwe initiatieven om de arbeidsintegratie 

van langdurig zieken te bevorderen?

travail?

12.02 Minister Kris Peeters: U hebt zelf al gezegd dat sommige van 

uw vragen behoren tot de bevoegdheid van de minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid. Ik zal mij beperken tot mijn 

bevoegdheden.

U weet dat in mijn beleidsnota expliciet aandacht werd besteed aan 

die progressieve werkhervatting. De re-integratie van

arbeidsongeschikten op de arbeidsmarkt is en blijft een belangrijk 

streefdoel. Daarin hebt u gelijk.

De focus moet liggen op de activiteiten die een werknemer nog in 

staat is te doen. Het volstaat hierbij niet om alleen de 

socialezekerheidsreglementering aan te passen. Voor het welslagen 

van een re-integratietraject is het eveneens noodzakelijk om op 

arbeidsrechtelijk vlak een duidelijk kader te creëren, zodat de 

arbeidsongeschikte werknemer en zijn werkgever gestimuleerd 

worden om in een dergelijk traject te stappen.

Op dit ogenblik biedt het arbeidsrecht onvoldoende houvast om een 

progressieve werkhervatting en een eventuele aanpassing van de 

werkpost van de arbeidsongeschikte werknemer te omkaderen en te 

organiseren. Dat creëert een juridische onzekerheid zowel voor de 

werkgever als voor de werknemer, wat tot effect kan hebben dat de 

werknemers en de werkgevers geremd worden om dat nochtans zeer 

zinvol re-integratietraject te bewandelen.

Ik ga ervan uit dat het nodig is om de rechten en plichten van de 

werkgever en de werknemer zo precies mogelijk vast te leggen op 

arbeidsrechtelijk vlak. Het is immers niet voldoende dat de werknemer 

de toestemming krijgt van de adviserend geneesheer om het werk 

progressief te hervatten. Er moet uiteraard ook een akkoord zijn 

tussen werknemer en werkgever omtrent de aard en de modaliteiten 

van de werkhervatting.

Binnen de Nationale Arbeidsraad, in het kader van het platform 

“Return to work”, wordt onder de sociale gesprekspartners en de 

institutionele actoren werk gemaakt van die zeer belangrijke en 

complexe problematiek. Samen met de minister van Sociale Zaken 

werken wij, rekening houdend met de werkzaamheden van het 

platform “Return to work”, aan de principes en de uitvoering ervan om 

wie arbeidsongeschikt wordt opnieuw naar het werk te begeleiden via 

een multidisciplinaire aanpak en in samenwerking met de 

geneesheren en verschillende andere betrokkenen. Dit betekent dat 

onder meer een gepaste oplossing geboden zal worden vanuit het 

arbeidsrecht voor wie deeltijdse arbeidsprestaties wenst te verrichten 

in overeenstemming met de socialezekerheidsbepalingen.

12.02  Kris Peeters, ministre: 

Cette question est expressément 

abordée dans ma note de politique 

générale étant donné que la 

réinsertion sur le marché du travail 

des personnes en incapacité de 

travail demeure un objectif impor-

tant. Pour y parvenir, il ne suffit 

pas d’adapter la réglementation en 

matière de sécurité sociale, nous 

devons également créer un cadre 

clair sur le plan du droit du travail. 

Il faut également encourager les 

employeurs en ce sens. 

Le droit du travail offre actuel-

lement trop peu de certitudes, d’où 

une insécurité pour le travailleur et 

l’employeur. Leurs droits et devoirs 

à tous les deux doivent être établis 

aussi précisément que possible.

Les partenaires sociaux et

institutionnels y travaillent au sein 

du CNT. Nous en définissons 

aussi avec le ministre des Affaires 

sociales les principes et la mise en 

œuvre par une approche multi-

disciplinaire et en concertation 

avec les médecins et d’autres 

acteurs concernés. Nous cher-

chons à trouver une solution légale 

pour ceux qui veulent fournir des 

prestations à temps partiel con-

formément aux dispositions de la 

sécurité sociale.

12.03  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de minister, krijg ik de cijfers 

daarover schriftelijk, of hebt u daar geen cijfers over?
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12.04 Minister Kris Peeters: Die cijfers heb ik nog niet ontvangen. 

Van zodra ik die heb, zal ik ze u bezorgen.

12.04  Kris Peeters, ministre: Dès 

que je serai en possession des 

chiffres, je vous les commu-

niquerai par écrit.

12.05  Jan Spooren (N-VA): Dank u wel.

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

13 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Anne Dedry aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, 
belast met Buitenlandse Handel, over "de sociale rechten van mantelzorgers" (nr. 2359)
- de heer Georges Gilkinet aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de vrijstelling om sociale en familiale redenen 
voor werkzoekenden" (nr. 2360)
- de heer Éric Massin aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, 
belast met Buitenlandse Handel, over "de vrijstelling om sociale en familiale redenen voor 
werkzoekenden" (nr. 2406)
- mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de vrijstelling wegens sociale en familiale 
redenen voor werkzoekenden" (nr. 2427)
- de heer Raoul Hedebouw aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de vrijstelling voor werkloze mantelzorgers om 
actief naar werk te zoeken" (nr. 2459)
- de heer Egbert Lachaert aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het terug invoeren van een vrijstelling van 
bepaalde voorwaarden betreffende werkloosheidsuitkeringen voor mantelzorgers" (nr. 2515)
- mevrouw Catherine Fonck aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het mantelzorgersplan" (nr. 3254)
- mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de vrijstelling voor werkloze mantelzorgers om 
actief naar werk te zoeken" (nr. 3991)
13 Questions jointes de
- Mme Anne Dedry au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les droits sociaux des aidants proches" 
(n° 2359)
- M. Georges Gilkinet au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'exemption pour des raisons sociales et 
familiales pour les demandeurs d'emploi" (n° 2360)
- M. Éric Massin au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'exemption pour des raisons sociales et 
familiales pour les demandeurs d'emploi" (n° 2406)
- Mme Nahima Lanjri au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la dispense pour raisons sociales et familiales 
accordée aux demandeurs d'emploi" (n° 2427)
- M. Raoul Hedebouw au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la dispense de recherche active d'un emploi 
accordée aux aidants proches au chômage" (n° 2459)
- M. Egbert Lachaert au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la réintroduction d'une dispense de certaines 
conditions d'obtention des allocations de chômage pour les aidants proches" (n° 2515)
- Mme Catherine Fonck au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "le plan 'aidant proche'" (n° 3254)
- Mme Meryame Kitir au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 
Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la dispense de recherche active d'un emploi 
accordée aux aidants proches au chômage" (n° 3991)


