
 
 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGER NAHIMA 

LANJRI, AAN DE STAATSSECRETARIS VAN GEZIN EN HANDICAP, DE HEER 

COURARD, BETREFFENDE DE WERKHERVATTING NA ZIEKTE 

 
Mijnheer de staatssecretaris, 
 
Het RIZIV heeft van de vermindering van de langdurige arbeidsongeschiktheid een 
prioriteit gemaakt. Zo tracht men, met succes, steeds meer langdurig zieken deeltijds 
het werk te laten hervatten. In 2011 oefende 8% van het totale aantal invalide 
loontrekkenden een deeltijdse activiteit uit. Dit betekende een stijging met 10% t.o.v. 
2010. Ook in 2012 ging men verder op de ingeslagen weg.  
 
Een onderzoeksrapport (mei 2012) van de universiteit van Luik en Leuven, adviseert 
een aantal interessante initiatieven om de re-integratie van langdurig zieken op de 
werkvloer te bevorderen. Eén van de grote pijnpunten blijft het gebrek aan duidelijke, 
leesbare informatie voor alle betrokken partijen.  
 
Graag een duidelijk antwoord op volgende vragen: 
 

• Het wedertewerkstellingsprogramma ‘back to work’ zal, volgens de begroting 
2013, 25 miljoen euro opbrengen. Het Rekenhof stelt dat de geraamde 
besparing niet gebaseerd is op voldoende precieze gegevens. Wat is uw 
reactie? Is deze opbrengst realistisch? Welke stijging van het 
wedertewerkstellingspercentage voorziet u? 

• Bestaan er praktische informatiebrochures, websites voor werknemers, 
werkgevers, preventie-adviseurs, …? Zal u nog bijkomende initiatieven 
nemen?  

• Bestaan er nog uitkeringsvallen die (gedeeltelijke) werkhervatting in de weg 
staan? Zo zou de cumulatie van een uitkering met het loon tijdens de periode 
van gedeeltelijke werkhervatting, soms voordeliger zijn dan een voltijds loon. 
Dit kan volledige werkhervatting in de weg staan.  

• Het rapport maakt melding van de totale afwezigheid van financiële 
verantwoordelijkheid van de werkgevers bij langdurige werkongeschiktheid. 
Voorziet u initiatieven om werkgevers aan te moedigen om inspanningen te 
leveren om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren? 

• De wet van 2006 inzake re-integratie in het werk is niet van toepassing bij 
arbeidsongevallen. Voorziet u een veralgemening van deze regeling? 
 

 
 
 
Nahima Lanjri 
Volksvertegenwoordiger 
18 januari 2013 

 



 
 
 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAAG VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGER NAHIMA 

LANJRI, AAN DE STAATSSECRETARIS VOOR SOCIALE ZAKEN, GEZINNEN 

EN PERSONEN MET EEN HANDICAP, DE HEER COURARD, BETREFFENDE DE 

BESPARINGEN GEREALISEERD DOOR HET 

WEDERTEWERKSTELLINGSPROGRAMMA ‘BACK TO WORK’ 

 
Mijnheer de staatssecretaris, 
 
Het wedertewerkstellingsprogramma ‘Back to work’ zou volgens de begroting in 2013 
een opbrengst van 25 miljoen euro moeten genereren. Volgens het Rekenhof is de 
geraamde besparing echter niet gebaseerd op voldoende precieze gegevens. 
 
Bij de bespreking van de beleidsnota haalde u aan dat u het systeem van deeltijdse 
werkhervatting grondig zou herbekijken, teneinde de belemmerende factoren weg te 
werken.  
 
Graag een antwoord op volgende vragen:  

 

• Welke opbrengsten zal het ‘Back to work’ plan opleveren in 2013? Waarop 
werd de begroting gebaseerd? 

• Welke belangrijke stappen zullen gezet worden om (deeltijdse) werkhervatting  
te faciliteren en aan te moedigen in 2013? 

• Voorziet u een informatiecampagne om alle betrokken over de mogelijkheden 
van werkhervatting te informeren? Hoe zal u dit aanpakken? 

 
 

Nahima Lanjri 
Volksvertegenwoordiger 
29 januari 2013 
 

 




















