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- Mme Nahima Lanjri au ministre des Pensions 

sur "le droit à une indemnité de maladie pour 

les actifs de plus de 65 ans" (n° 23622) 

- Mme Nahima Lanjri à la ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique sur "le droit à 

une indemnité de maladie pour les actifs de 

plus de 65 ans" (n° 23623) 

 

06.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de 

minister, onlangs heb ik een vraag met betrekking 

tot het recht op een ziekte-uitkering voor wie werkt 

na de leeftijd van 65 jaar laten omzetten in een 

schriftelijke vraag. 

 

Ik kreeg van u het antwoord dat wie 

arbeidsongeschikt wordt na 65 jaar zijn of haar 

pensioen kan opnemen om in bestaansmiddelen 

te voorzien. Uw redenering is dat om een 

arbeidsongeschikte werknemer van een inkomen 

te voorzien, een beroep wordt gedaan op de 

solidariteit, waarbij de actieve bevolking 

socialezekerheidsbijdragen betaalt, die onder 

meer worden gebruikt voor de arbeids-

ongeschiktheidsuitkeringen, en dat men dus 

voorzichtig met de middelen moet omspringen. 

 

Uw antwoord verbaasde mij. Wij doen er alles aan 

om meer personen aan de slag te krijgen, omdat 

er met meer werkenden de sociale zekerheid kan 

rekenen op meer inkomsten. Daarom wenst de 

regering via allerlei maatregelen het werken te 

stimuleren en werken meer te belonen dan niet 

werken. 

 

Ook de recente pensioenhervormingen hebben 

als doel wie langer werkt, te belonen, ook nadat 

de gerechtigde pensioenleeftijd werd bereikt. Wij 

willen vooral dat 65-plussers die dat kunnen, 

blijven werken. 

 

Toch stelt u dat wie na 65 jaar nog aan het werk is 

en langer dan een maand arbeidsongeschikt 

wordt, geen recht heeft op een ziekte-uitkering en 

dat die persoon zijn pensioen moet opvragen. Ik 

begrijp dat men aan iemand die definitief 

arbeidsongeschikt is, moet kunnen opleggen dat 

hij zijn pensioen opneemt, want het kan niet zijn 

dat hij nog jaren een ziekte-uitkering krijgt, terwijl 

hij zijn pensioen kan opnemen. 

 

Dat wij bijvoorbeeld een werknemer ouder dan 

65 jaar die na een operatie zes tot tien weken 

moet revalideren en enkel gedurende een maand 

een gewaarborgd loon heeft, verplichten zijn of 

haar pensioen op te nemen, omdat hij of zij nog 

twee maanden extra nodig heeft om te herstellen, 

staat toch haaks op ons beleid om zo veel 

mogelijk personen aan te moedigen te blijven 

werken na 65 jaar? Dat gaat toch niet. Men kan 

toch niet zomaar eventjes zijn pensioen opnemen 

voor een paar maanden. 

 

Wij willen de mensen echt stimuleren om te blijven 

werken, ook als ze ouder dan 65 jaar zijn. Dat is 

bovendien goed om de pensioenen te kunnen 

blijven betalen gelet op de vergrijzing. Voor 

sommige mensen is langer werken ook een 

noodzaak, bijvoorbeeld omdat zij echt een te 

gering pensioentje zouden ontvangen of omdat zij 

zelfs geen recht hebben op een inkomensgarantie 

voor ouderen, omdat zij nog geen tien jaar in ons 

land zijn. Voor hen is het van belang dat zij 

kunnen rekenen op een ziekte-uitkering, wanneer 

zij tijdelijk arbeidsongeschikt worden. Uiteraard 

treed ik de redenering bij dat wij voorzichtig 

moeten omspringen met de toekenning van 

uitkeringen, maar wie na zijn 65ste nog aan het 

werk isn, gaat die redenering niet op, aangezien 

hij of zij ook bijdraagt aan de sociale zekerheid. 

 

Mevrouw de minister, ik heb daarover twee vragen 

ingediend, waarvan één gericht aan de minister 

van Pensioenen. Ik had graag vernomen wat de 

minister van Pensioenen daarover denkt. Hoe 

denkt hij dat mensen langer aan het werk kunnen 

blijven en hoe kan voor hen het probleem in geval 

van tijdelijke ziekte opgelost worden? 

 

Mijn tweede vraag is gericht tot de regering en 

meer specifiek tot u en tot uw collega-minister van 

Pensioenen. In het regeerakkoord is overeen-

gekomen dat het recht op arbeidsongeschikt-

heidsuitkeringen kan worden geopend voor wie 

blijft werken na zijn of haar 65ste jaar. Die 

paragraaf staat net in het regeerakkoord om 

problemen dienaangaande op te lossen. Mevrouw 

de minister, wilt u een regeling uitvaardigen, 

waarbij onder bepaalde voorwaarden een ziekte-

uitkering toch toegekend kan worden? Het moet 

mogelijk zijn dat een 65-plusser die bijvoorbeeld 

twee of drie maanden arbeidsongeschikt is, voor 

die extra maanden een ziekte-uitkering krijgt. 

 

Indien u daaraan wilt werken, aan welke 

voorwaarden zou volgens u dan voldaan moeten 

zijn om het recht op een dergelijke ziekte-uitkering 

te openen? Wij moeten het vooral mogelijk maken 

dat mensen blijven werken en dus niet 

gedwongen met pensioen moeten gaan, louter 

omdat ze toevallig enkele maanden ziek zijn. 

 

06.02 Minister Maggie De Block: Mevrouw Lanjri, 

in mijn antwoord op parlementaire vraag nr. 2136 

verduidelijk ik inderdaad waarom ziekte-

uitkeringen geweigerd worden voor wie werkt na 

de leeftijd van 65 jaar en langer dan een maand 
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arbeidsongeschikt is. In geval van ziekte na de 

pensioenleeftijd kan men voor zijn bestaans-

zekerheid terugvallen op een pensioen. De 

vijfenzestigplusser die doorwerkt, heeft twee 

mogelijkheden wanneer hij arbeidsongeschikt 

wordt. Hij kan zijn pensioen aanvragen en nadien, 

wanneer hij weer kan werken, zijn pensioen 

onderbreken. Dat is mogelijk. De uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst zal dus louter geschorst 

worden tijdens de duur van de arbeids-

ongeschiktheid. In het geval de arbeids-

overeenkomst ondertussen beëindigd werd, kan 

men na de ongeschiktheidsperiode een nieuwe 

arbeidsovereenkomst sluiten. Gezien het 

pensioen ondertussen wordt opgenomen, bouwt 

men door die activiteiten geen verdere pensioen-

rechten op. 

 

Anderzijds kan men ook de keuze maken om toch 

met pensioen te gaan en wanneer men niet meer 

ziek is, via het systeem van onbeperkt 

bijverdienen opnieuw aan de slag gaan. In dat 

laatste geval bouwt men ook geen 

pensioenrechten meer op. Men neemt dan zijn 

pensioen, als vijfenzestigplusser, en mag dan 

onbeperkt bijverdienen, maar bouwt daarmee 

geen extra pensioenrechten op. De eerste maand 

wanneer men thuis is, geldt inderdaad 

arbeidsongeschiktheid. Als men langer thuis is, 

gaat men daarna met pensioen, maar kan men 

daarna dan weer aan het werk gaan. Als men de 

arbeidsongeschiktheid voor langere tijd mogelijk 

zou maken, wordt het pensioen niet opgenomen, 

maar geniet men van een ziekte- en 

invaliditeitsuitkering na de leeftijd van 65 jaar, 

langer dan een maand. Dat zou toch ook weer 

heel verwarrend zijn. 

 

06.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de 

minister, het is inderdaad de bedoeling van 

mensen om na hun 65 te blijven werken en 

natuurlijk willen zij dan verder pensioenrechten 

opbouwen. U noemt twee opties, waarvan de 

eerste is pensioen aanvragen. Het lijkt mij al niet 

zo makkelijk om iets aan te vragen, dat te 

schorsen en dan eventueel weer te gaan werken 

zonder pensioenrechten op te bouwen. 

 

06.04 Minister Maggie De Block: Dat is nu 

gemakkelijker dan vroeger, want het pensioen is 

uitgerekend als men 65 jaar is. 

 

Dat is dus te doen. In de eerste maand dat u ziek 

bent, hoeft u dat niet te doen.  

 

06.05  Nahima Lanjri (CD&V): Als men 

bijvoorbeeld zes weken ziek is, moet men dus 

voor twee weken een pensioentje vragen? 

 

06.06 Minister Maggie De Block: Men kan maar 

een maand op ziekte-uitkering staan. 

 

06.07  Nahima Lanjri (CD&V): Maar in het 

regeerakkoord was afgesproken dat er een 

oplossing zou worden gezocht om het recht op 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te openen. 

 

06.08 Minister Maggie De Block: Ik geef u het 

antwoord: die oplossing werd onderzocht, maar 

een en ander lijkt nu te ingewikkeld om uit te 

voeren. 

 

06.09  Nahima Lanjri (CD&V): De regeling die nu 

wordt vooropgesteld omtrent werken na het 

pensioen bestond al. Wij moesten echter een 

regeling zoeken voor mensen die bijvoorbeeld 

twee maanden of zes weken ziek zijn, want daar 

was er een probleem. Ik snap wel dat men dat niet 

onbeperkt zou doen. Daar zou ik nog begrip voor 

hebben, maar wij zouden toch tot een regeling 

moeten komen waarin mensen recht krijgen op 

een ziekte-uitkering, want alleen zo blijven zij 

verder pensioenrechten opbouwen. Zodra zij hun 

pensioen opnemen, hebben zij wel een inkomen, 

maar bouwen zij geen pensioenrechten meer op. 

 

06.10 Minister Maggie De Block: U bent nu toch 

aan het zwanzen. Men bouwt pensioenrechten op, 

als men weer een volledig jaar heeft gewerkt. Als 

men een stuk daarvan ziekte- of 

invaliditeitsuitkeringen heeft genoten, dan bouwt 

men nog altijd pensioenrechten op, want ook in 

ziekte en invaliditeit bouwt men pensioenrechten 

op. 

 

06.11  Nahima Lanjri (CD&V): Maar u zegt dat zij 

dan hun pensioen moeten opnemen. 

 

06.12 Minister Maggie De Block: Ja, dat is nu zo. 

U wilt echter dat zij ondertussen op ziekte en 

invaliditeit staan, ook voor langere tijd, 

bijvoorbeeld drie maanden, zes maanden, negen 

maanden, en dat zij ondertussen nog verder 

pensioenrechten opbouwen, terwijl hun pensioen 

al is uitgerekend geweest op basis van hun 

carrière. Dat is wat u wilt. 

 

06.13  Nahima Lanjri (CD&V): Dat klopt! Ik heb 

er begrip voor dat men een werkende kan 

voorstellen om met pensioen te gaan, als die 

persoon voor lange tijd ziek is of zelfs totaal uit is. 

Mensen die echter nog gezond zijn en slechts 

voor een paar maanden uit roulatie zijn, door 

bijvoorbeeld een skiongeval of een operatie, moet 

men niet zeggen dat zij na hun maand 

gewaarborgd loon geen recht meer hebben op 
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een tweede of een derde maand uitkering. Die 

mensen moeten recht hebben op een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering, zoals dat ook in 

het vooruitzicht werd gesteld in het regeerakkoord. 

 

Ik begrijp dat we hier voorzichtig mee moeten 

omspringen. Het mag niet de bedoeling zijn om 

mensen nog gedurende vijf jaar met een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering moeten rond-

komen, want dan kunnen zij net zo goed met 

pensioen gaan. Die redenering begrijp ik, maar 

hiermee treft u iedereen, ook wie voor een korte 

periode ziek is. 

 

06.14 Minister Maggie De Block: Dat is de 

bestaande regelgeving, die wij al enorm hebben 

versoepeld door onbeperkt bijverdienen na 65 jaar 

mogelijk te maken aan een voordelige kostprijs. 

Dat is een heel interessante piste voor 65-

plussers. De piste om na 65 jaar nog te gaan 

skiën, laat ik aan de betrokkenen over. 

 

06.15  Nahima Lanjri (CD&V): Ik heb het 

skiongeval als voorbeeld aangehaald. Er zijn 

mensen die op hun 65 jaar ook nog skiën, maar 

het kan ook gaan over iets anders. Men kan zijn 

been ook breken door van een trap te vallen. Ook 

dan kan men een complexe operatie moeten 

ondergaan, die een paar maanden herstel vergt. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

07 Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de 

minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

over "de cumulregeling in het kader van 

progressieve werkhervatting" (nr. 23662) 

07 Question de Mme Meryame Kitir à la ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique sur 

"les règles de cumul dans le cadre d'une reprise 

progressive du travail" (n° 23662) 

 

07.01  Meryame Kitir (sp.a): Mevrouw de 

minister, tijdens de bespreking van uw beleidsnota 

hebben wij uitvoerig van gedachten gewisseld 

over de intentie tot hervorming van de 

cumulatieregeling in het kader van progressieve 

werkhervatting die in uw nota vermeld stond. 

 

Ik heb toen gewezen op het unanieme negatieve 

advies van de sociale partners in het 

beheerscomité. De werkgevers stelden dat de 

door u voorgestelde regeling administratief veel 

complexer en bijna onbeheersbaar is. De 

vakbonden wezen op het substantiële 

inkomensverlies voor werknemers met een 

bescheiden uurloon. Ik heb dat laatste toen 

geïllustreerd met enkele voorbeelden. Zo toonde 

ik aan dat iemand met een daguitkering van 52 

euro die halftijds gaat werken aan een brutoloon 

van 1 150 euro, zo'n 175 euro per maand zal 

verliezen ten opzichte van de bestaande regeling. 

Als diezelfde persoon twee vijfde gaat werken, 

verliest hij 158 euro ten opzichte van vandaag. 

Vooral arbeidsongeschikte mensen die de 

inspanning doen om deeltijds te gaan werken, 

maar een laag uurloon hebben, worden zwaar 

getroffen. 

 

U hebt mij toen ook geen rationele uitleg kunnen 

geven over de noodzaak van de hervorming. U 

hebt evenmin uitgelegd waarom u de bezwaren 

van de sociale partners niet ter harte heeft 

genomen. Ik verneem nu dat u desondanks het 

ontwerp-KB toch voor advies ingediend zou 

hebben bij de Raad van State, vandaar mijn 

vragen. 

 

Zult u, ondanks alle bezwaren, toch de door 

niemand gewenste hervorming doorduwen? Wat 

zijn desgevallend uw motieven daarvoor? Heel uw 

beleid inzake herintegratie blijkt namelijk te falen, 

terwijl u de toch bijna 50 000 mensen die jaarlijks 

die inspanning doen nu bestraft dreigen te 

worden. 

 

07.02 Minister Maggie De Block: Mevrouw Kitir, 

wat de hervorming van het artikel 230 van het 

koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreft, heeft het 

beheerscomité uitkeringen van het RIZIV zich niet 

unaniem uitgesproken. De bank van de 

verzekeringsinstellingen heeft zich onthouden. De 

syndicale bank vond de hervorming nadelig. Voor 

de patronale vertegenwoordiging was de 

hervorming te gul. 

 

We kunnen dus besluiten dat de meningen 

verdeeld waren. De bijsturing van het systeem 

werd door velen met argusogen gevolgd, want 

men moet rekening houden met een waaier aan 

verschillende situaties van de gerechtigden. 

 

Daarom zijn wij voor de studie vertrokken vanuit 

enkele zeer helder gedefinieerde beleidsmatige 

principes die ik graag aan u uitleg. 

 

In regel is de combinatie van arbeid en ziekte-

uitkering niet toegestaan, behalve na aanvraag bij 

de adviserende arts van het ziekenfonds. Hij of zij 

kan onder welomlijnde voorwaarden toestemming 

verlenen voor een progressieve werkhervatting die 

verenigbaar is met de gezondheidstoestand van 

de betrokkene, met een vooraf omschreven doel. 

In dit geval kan de uitkering worden gecombineerd 

met het loon dat de betrokkene verwerft tijdens de 

hervatting. Het ziekenfonds zal bij het bepalen van 


