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la totalité des prestations. Madame Fonck, je peux vous donner les 
coordonnées exactes de cette décision.

arrest van 7 april 2016 van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie.

Op 13 december 2016 heeft de 
Europese Commissie zelf voorge-
steld dat een lidstaat kan eisen dat 
iemand ten minste drie maanden 
op zijn grondgebied moet hebben 
gewerkt vooraleer hij een beroep 
kan doen op eerdere ervaring in 
een andere lidstaat om werkloos-
heidsuitkeringen aan te vragen.

03.04  Gwenaëlle Grovonius (PS): Monsieur le ministre, 
objectivement, la prochaine fois, épargnez-vous le mal de relire la 
réponse que vous m'avez déjà formulée quelques semaines ou 
quelques mois auparavant! Faites-y juste référence, ce sera plus 
simple! C'était vraiment la lecture mot pour mot de la réponse qui a 
été formulée le 23 novembre. 

Je veux quand même être positive. J'entends néanmoins que le débat 
est en cours et que vous cherchez une solution avec Mme De Block. 
J'ai envie de vous faire confiance. En tout cas, j'espère que ces 
discussions vont aller bon train et qu'une solution pourra être trouvée 
rapidement. Comptez sur moi pour revenir auprès de vous 
prochainement afin de connaître l'état d'avancement de ces 
discussions.

03.04  Gwenaëlle Grovonius 
(PS): U hebt uw antwoord van 23 
november opnieuw voorgelezen! 
Ik begrijp dat u samen met 
minister De Block een oplossing 
zoekt.

03.05  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, ma réplique a 
deux volets. Pour ce qui concerne notamment les projets, les 
coopérants, etc., l'arrêté royal que vous avez pris le 27 janvier 2017 et 
qui corrige ou qui renvoie à la décision après le 1er janvier 2019, 
permet-il de prendre en compte la réalité des coopérants? Le cas 
échéant, vous avez un peu de temps devant vous, c'est-à-dire 
jusqu'au 1er janvier 2019, pour trouver une solution structurelle.

Sur le plan du volet européen, j'entends ce que vous me dites. J'ai 
effectivement connaissance de cette proposition de la Commission 
européenne de modifier les règlements de coordination et qui prévoit 
ce principe d'une certaine prestation de travail. En même temps, 
selon moi, c'est une proposition de la Commission européenne qui 
n'est pas encore d'application. En l'état, la modification 
éventuellement à venir de la Commission européenne ne modifie pas 
encore la manière dont la législation belge doit être prise en accord 
avec le droit européen d'application aujourd'hui.    

03.05  Catherine Fonck (cdH): 
Wordt er met het koninklijk besluit 
dat u op 27 januari 2017 hebt 
uitgevaardigd en dat de beslissing 
uitstelt tot na 1 januari 2019, 
rekening gehouden met de realiteit 
van de coöperanten? Als dat zo is, 
hebt u nog even de tijd om een 
structurele oplossing te vinden.

Het voorstel van de Europese 
Commissie om de coördinatiever-
ordeningen te wijzigen is nog niet 
van toepassing. De Belgische wet 
moet in overeenstemming zijn het 
vigerende Europese recht!

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

04 Vraag van de heer Jan Spooren aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 over 
het re-integratieplan voor arbeidsongeschikte werknemers" (nr. 15300)
04 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 "l'arrêté royal du 28 octobre 2016 relatif au plan 
de réintégration des travailleurs en incapacité de travail" (n° 15300)

04.01  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
minister, het recente koninklijk besluit dat u hebt uitgevaardigd 

04.01  Jan Spooren (N-VA): 
Conformément au récent arrêté 
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betreffende de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers, 
stipuleert bij het in te voegen artikel 73/1 dat het re-integratietraject 
niet van toepassing is op wedertewerkstelling bij arbeidsongeval of 
beroepsziekte.

Ik heb de volgende vragen betreffende deze specifieke clausule. 
Waarom wordt er een onderscheid gemaakt op basis van de oorzaak 
van de arbeidsongeschiktheid? Waarom wordt het instrument van het 
re-integratieplan niet gebruikt bij deze groepen? Voor hen is een re-
integratie toch even belangrijk als voor andere arbeidsongeschikten.

Een tweede, veeleer technische vraag is of het arbeidsongeval of de 
beroepsziekte effectief moet erkend zijn door de 
arbeidsongevallenverzekering, het Fonds voor Arbeidsongevallen of 
het Fonds voor de Beroepsziekten alvorens de specifieke clausule in 
artikel 73/1 van toepassing is, of is dat al van toepassing vanaf het 
ogenblik van de aangifte van het arbeidsongeval of de beroepsziekte? 
Ik stel deze vraag omdat het bij arbeidsongevallen en beroepsziekten 
in een groot aantal gevallen relatief lang duurt, tot zelfs enkele 
maanden, alvorens er duidelijkheid is over aanvaarding of weigering. 
Bij beroepsziekten kan dit zelfs oplopen tot meer dan een jaar.

royal relatif à la réintégration des 
travailleurs en incapacité de 
travail, le trajet de réintégration ne 
s’applique pas à la remise au 
travail des victimes d’un accident 
du travail ou des personnes 
souffrant d’une maladie profes-
sionnelle.

Pourquoi? La réintégration est 
pourtant tout aussi importante 
pour ces travailleurs en incapacité 
de travail que pour les autres.

L’accident du travail ou la maladie 
professionnelle doivent-ils être 
effectivement reconnus par l’assu-
rance contre les accidents du 
travail, par le Fonds des Accidents 
du Travail ou par le Fonds des 
maladies professionnelles? Cette 
décision peut en effet prendre 
plusieurs mois, parfois même plus 
d’un an.

04.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
Spooren, ik weet dat u dit dossier in al zijn facetten van heel nabij 
volgt, en deze interessante vraag mocht u aldus niet overslaan.

In het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het 
gezondheidstoezicht op de werknemers zoals ingevoegd in het 
koninklijk besluit van 28 oktober 2016 is inderdaad bepaald dat het re-
integratietraject niet van toepassing is op wedertewerkstelling bij 
arbeidsongeval of beroepsziekte. 

Het is niet de bedoeling om werknemers die definitief ongeschikt zijn 
voor hun werk als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte uit 
te sluiten van het doorlopen van een re-integratietraject maar wel om 
een duidelijk onderscheid te maken tussen de nieuwe re-
integratieprocedure in het KB gezondheidstoezicht, enerzijds, en de 
bestaande procedure inzake wedertewerkstelling bij tijdelijke 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid als gevolg van een 
arbeidsongeval of beroepsziekte, anderzijds. 

Om de invoering van de nieuwe regels rond re-integratie voor 
arbeidsongeschiktheid niet langer te moeten uitstellen heb ik, samen 
met mijn collega, minister De Block, beslist om voorlopig niet te raken 
aan de bestaande wedertewerkstellingsprocedure bij arbeidsongeval 
of beroepsziekte. Daarbij zijn immers nog andere actoren betrokken 
zoals de arbeidsongevallenverzekeraar of –verzekeraars, Fedris 
enzovoort. Collega De Block en ikzelf zijn echter van plan om zo snel 
mogelijk werk te maken van het verder stroomlijnen van de regels 
inzake re-integratie in het KB gezondheidstoezicht en in de wetten 
inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten. U kunt ons uw inzichten 
ter zake meedelen aangezien u ook zeer actief bent in dat dossier.

Deze harmonisering zal een aantal van uw vragen beantwoorden. U 
weet dat wij de laatste dagen en het voorbije weekend zeer intensief 

04.02  Kris Peeters, ministre: 
Nous souhaitons opérer une 
distinction claire entre la nouvelle 
procédure de réintégration prévue 
par l’arrêté royal relatif à la 
surveillance de la santé et la 
procédure actuelle en matière de 
remise au travail en cas d'inca-
pacité temporaire partielle résul-
tant d'un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle. 
Afin de ne pas devoir reporter 
l’entrée en vigueur des nouvelles 
règles de réintégration, j’ai décidé, 
en concertation avec la ministre 
De Block, de ne pas toucher, pour 
l'heure, à la procédure actuelle en 
matière de remise au travail en 
cas d'accident du travail ou de 
maladie professionnelle. Toutefois, 
nous entendons harmoniser ces 
règles au plus vite.
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bezig zijn geweest met de re-integratie. Ik ga er dus vanuit dat dit een 
volgende stap is die mijn collega De Block en ik zelf zullen zetten.

04.03  Jan Spooren (N-VA): Mijnheer de minister, eerst en vooral, ik 
volg dit dossier inderdaad heel nauw op, soms iets te nauw en iets te 
snel, waarvoor mijn excuses. 

Ik ben vooral blij te horen dat het effectief de bedoeling is om dit in 
een volgende fase ook aan te pakken en het re-integratieplan daarop 
van toepassing te maken. Ik meen — en ik neem aan net zoals uw 
collega De Block en uzelf — dat men vooral moet kijken naar de 
doelstelling, dus de re-integratie, veeleer dan naar de oorzaak van de 
arbeidsongeschiktheid. Ik kan het alleen toejuichen dat u dat op korte 
termijn zult aanpakken.

04.03  Jan Spooren (N-VA): Je 
me réjouis de la volonté de gérer 
cette question. La réflexion doit en 
effet être menée en fonction de 
l'objectif de réintégration et non de
la cause de l'incapacité de travail.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

05 Vraag van mevrouw Anne Dedry aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en 
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de resolutie van het Vlaams Parlement 
betreffende mantelzorg" (nr. 15495)
05 Question de Mme Anne Dedry au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et 
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "la résolution du Parlement flamand 
concernant les soins de proximité" (n° 15495)

05.01  Anne Dedry (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, zoals de 
heer Spooren altijd terugkomt op zijn thema, zo kom ik ook altijd terug 
op mijn thema Mantelzorg.

In het Vlaams Parlement werd een resolutie door de meerderheid 
voorgesteld en goedgekeurd om de ondersteuning van mantelzorgers 
te verbeteren. Dit is een lovenswaardige aanzet. Het is alleen vreemd 
dat de resolutie komt na de aankondiging van de 110 actiepunten van 
minister Vandeurzen. De vraag is dan waarom men de minister nog 
met een resolutie achter de veren moet zitten?

Ik las in de resolutie een aantal belangrijke aanbevelingen, waarbij 
een die ik al veelvuldig onder de federale aandacht bracht, met name 
om de goede praktijken voor een mantelzorgvriendelijk 
personeelsbeleid bij de overheid en de ondernemingen te 
inventariseren en ter beschikking te stellen van werkgevers zodat die 
via maatwerk hun werknemers kunnen ondersteunen om hun taak als 
mantelzorger te combineren met hun professionele activiteiten zonder 
dat de werking van de onderneming in het gedrang komt.

Er beweegt dus heel wat aan Vlaamse zijde, al vind ik wel dat het de 
laatste maanden op dit vlak federaal erg stil is gebleven. Vandaar mijn 
vragen aan u, mijnheer de minister. Ik heb ook andere aanbevelingen 
aan minister De Block voorgelegd. We kunnen elkaar maar 
bevruchten en van elkaar leren.

Er werd trouwens ook bij minister Vandeurzen een motie ingediend 
door Elke Van den Brandt om in te zetten op de draagkracht van 
mantelzorgers.

Mijnheer de minister, welke garanties zult u federaal bieden opdat de 
mantelzorger werk en mantelzorg kan combineren? Bent u het met 
mij eens dat wanneer een mantelzorger daadwerkelijk als zodanig is 

05.01  Anne Dedry (Ecolo-
Groen): Au sein du Parlement 
flamand, la majorité a proposé une 
résolution visant à améliorer le 
soutien aux aidants proches. Bien 
qu’il soit étrange de rédiger une 
résolution juste après le lancement 
du plan d’action en 110 points du 
ministre Vandeurzen, cela montre 
clairement que les choses bougent 
beaucoup du côté flamand, alors 
qu’au niveau fédéral elles 
semblent être au point mort.

Quelles garanties M. le ministre 
offrira-t-il aux aidants proches afin 
qu’ils puissent combiner travail et 
soins? Est-il d’accord pour dire 
qu’un crédit-temps illimité doit être 
possible pour un aidant proche 
reconnu? Quand disposera-t-on 
de la police d’assurance annoncée 
pour les aidants proches?

Quand seront pris les arrêtés 
d’exécution relatifs au statut de 
l’aidant proche? Est-il vrai que le 
gouvernement ne parvient pas à 
se mettre d’accord sur la définition 
d’un patient fortement tributaire de 
soins? M. le ministre est-il sur la 
même ligne que Mme la ministre 
De Block en ce qui concerne les 


