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evaluatie zich dan ook op.  

Zo blijkt dat het gebruik van gelijkaardige 

systemen van tijdelijke werkloosheid in onze 

buurlanden lager is, behalve in Frankrijk. In België 

gaat het om een percentage van ruim boven de 

20%. Er wordt ook meer gebruik gemaakt van het 

systeem van tijdelijke werkloosheid dan tijdens de 

vorige recessie in 2008-2009. 

Is er voor dit significante verschil een verklaring?  

Kan dit erop wijzen dat er overmatig en soms dus 

ook onterecht gebruik gemaakt wordt van het 

systeem van tijdelijke werkloosheid?  

Werden er door de RVA reeds a posteriori 

controles uitgevoerd of werden ingediende 

klachten reeds onderzocht en over hoeveel 

gevallen gaat het dan?  

Voor velen is het systeem van tijdelijke 

werkloosheid een serieuze streep door de 

rekening, terwijl anderen nauwelijks minder 

ontvangen dan hun reguliere loon. Zo blijkt zelfs 

uit een studie van vier Gentse economen dat 

sommige tijdelijke werklozen een hoger inkomen 

ontvangen dan als ze voltijds werkten. Dezelfde 

studie kaart ook aan dat, terwijl dus bepaalde 

groepen overbeschermd worden, andere groepen 

geen recht hebben op een tijdelijke werkloosheid: 

werknemers met contracten van bepaalde termijn, 

uitzendkrachten die na de periode van overmacht 

niet meer bij dezelfde werkgever tewerkgesteld 

kunnen worden, werknemers van bedrijven die 

sluiten, werknemers op forfait en studenten. 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat het 

systeem van tijdelijke werkloosheid nog wat kan 

bijgeschaafd worden. “Deadweight loss" dient 

vermeden te worden het is dus bijgevolg niet de 

bedoeling dat er middelen zouden terechtkomen 

bij wie ze eigenlijk niet nodig heeft.  

Heeft de minister reeds concrete plannen 

klaarliggen om het systeem te optimaliseren om 

ondoelmatig gebruik tegen te gaan? 

 

Vorige week kondigde de minister van Werk de 

invoering van een coronaverlof aan zodat 

thuiswerkende ouders bijkomend een soort van 

ouderschapsverlof zouden kunnen opnemen 

tussen 1 mei en 30 juni van dit jaar. De invoering 

van het coronaverlof zou een oplossing bieden 

voor de thuiswerkende ouders met schoolgaande 

kinderen om de combinatie werk, gezin en 

schoolwerk te ondersteunen.  

Graag had ik van de minister vernomen: 

Zal het coronaverlof reeds kunnen ingaan vanaf 1 

mei?  

Aan welke voorwaarde dient de aanvrager te 

voldoen?  

Zelfstandigen, pleegouders en ouders met 

kinderen met een handicap van ouder dan 21 jaar 

zouden geen recht hebben op het coronaverlof. 

Bent u van plan om dit te herbekijken? 

 

De voorzitter: Ik geef nu het woord aan mevrouw 

Dierick. 

 

02.06  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de 

voorzitter, sta me toe mee te delen dat mevrouw 

Dierick momenteel deelneemt aan een andere 

vergadering. Ik zal collega Dierick contacteren om 

te vernemen wat zij met haar vragen wilt doen. Ik 

veronderstel echter dat haar vragen mee 

opgenomen zijn in het voorbereid antwoord en de 

powerpointpresentatie van de minister, waardoor 

haar vragen voor een stuk ook schriftelijk 

beantwoord worden. 

 

De voorzitter: Mevrouw Lanjri, u krijgt nu zelf het 

woord voor uw vragen. 

 

02.07  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de 

voorzitter, Mevrouw de Minister, 

 

In het kader van de Coronacrisis vragen veel 

bedrijven tijdelijke werkloosheid aan voor hun 

werknemers wegens een tekort aan werk of 

omwille van het feit dat men de social distance-

maatregelen niet kan naleven. Indien werknemers 

die op tijdelijke werkloosheid geplaatst worden 

toch gedeeltelijk willen werken, dan kan dat op 

voorwaarde dat de gewerkte dagen door de 

werkgever doorgegeven worden zodat die dagen 

kunnen afgetrokken worden van de 

werkloosheidsuitkering. De controlekaart is 

immers tijdelijk buiten werking gesteld om de 

administratie vlotter te kunnen afhandelen. Toch 

gebeurt het dat werknemers toch aan het 

telewerken zijn terwijl ze op tijdelijke werkloosheid 

geplaatst zijn zonder dat deze dagen worden 

doorgegeven door de werkgever. 

 

In dat kader had ik de volgende vragen: 

 

- Is het voldoende duidelijk voor werkgevers dat er 

niet langer gewerkt wordt met de controlekaart 

maar dat zij deze gepresteerde dagen moeten 

doorgeven? Kunnen medewerkers op een 

flexibele manier ingezet worden? M.a.w. is het 

mogelijk dat men de werknemer gedurende enkele 

dagen per week inzet of moet men die steeds 

volledige weken inzetten? 

 

- Op welke manier wordt gecontroleerd of de 

gepresteerde dagen van de werknemers die op 

tijdelijke werkloosheid staan worden doorgegeven 

door de werkgever? Welke sancties staan op het 

niet doorgeven van gepresteerde dagen? 

 

Het coronavirus treft ons allemaal, maar raakt 
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vooral de kwetsbaarsten in onze samenleving. 

Daarom ben ik tevreden dat de regering is 

ingegaan op het voorstel dat er kwam om een 

speciale taskforce op te richten om maatregelen te 

nemen ten aanzien van de kwetsbaarsten in onze 

samenleving: mensen in armoede, daklozen, 

mensen met een beperking, ... Deze vraag kwan 

vanuit heel wat middenveldorganisaties, 

waaronder het BAPN, het Belgisch netwerk tegen 

armoede, en ook ik heb in deze commissie 

aangedrongen om die taskforce op te richten. 

Intussen is deze taskforce sociale 

hoogdringendheid al een paar keer 

bijeengekomen en zou ik graag een stand van 

zaken krijgen:  

 

- Hoe werkt deze Taskforce en hoe is die 

samengesteld. Naar verluidt, is die drieledig. Er is 

een consultatieve groep, sociale impact groep en 

er is de eigenlijke ministeriële groep met ministers 

van de federale regering en de regio's. Kan u 

verduidelijken wie in elk van deze groepen zit en 

welke opdrachten er voor elk van deze 3 is 

voorzien? Hoe is men tot die opdeling gekomen 

en hoe gebeurt de onderlinge afstemming en 

samenwerking? Wat wordt waar besproken en 

beslist?  

 

- In die consultatieve groep zitten niet zoveel echte 

middenveldorganisaties die de achterban 

vertegenwoordigen en dus vertrekken vanuit de 

leefwereld van de kwetsbaren. Is het daarom 

mogelijk om, eventueel ook ad-hoc, afhankelijk 

van het thema, nog extra mensen te betrekken uit 

het middenveld? Kan u ook voorzien in 

terugkoppeling naar de betrokken 

middenveldorganisaties?  

 

- Wat is het vergaderritme? Blijkbaar was het 

aanvankelijk de bedoeling om wekelijks te 

vergaderen met de colsultatieve groep, maar is de 

2de vergadering al verdaagd.  

 

- Welke voorstellen werden er al geformuleerd? 

Welke werden intussen ook al besproken in het 

ministeriële groep? En welke voorstellen kregen 

daar groen licht? En wanneer zullen die op het 

terrein gerealiseerd worden? Moeten er nog 

bijkomende stappen genomen worden?  

 

- Wat met de andere, valabele voorstellen 

waarvoor de tijd ontbrak om ze in de consultatieve 

groep te bespreken? Kunnen die nog rechtstreeks 

aan u en de andere betrokken ministers 

overgemaakt worden zodat bekeken kan worden 

of er opvolging aan kan gegeven worden?  

 

Op 23 mei formuleerde de Taskforce Sociale 

Kwetsbaarheid een aantal concrete voorstellen 

gericht op de meest kwetsbaren in onze 

samenleving die tijdens deze coronacrisis extra 

getroffen worden. Want de levensduurte is 

gestegen, mensen staan dus voor meer uitgaven, 

terwijl ze vaak minder inkomsten hebben doordat 

ze bv. in tijdelijke werkloosheid zitten. Maar ook en 

vooral voor mensen die anders ook al met een 

kleine uitkering moeten leven, komen deze extra 

uitgaven hard aan. Het gaat dan onder meer over 

mensen met een leefloon, een IGO 

(inkomensgarantie voor ouderen met een beperkt 

pensioen) , een ziekte- of invaliditeitsuitkering, een 

IVT (inkomensvervangende tegemoetkoming vor 

personen met een handicap), … 

 

Daarom werd er door de consultatieve groep van 

deze taskforce voorgesteld om een speciale 

coronatoelage te voorzien voor deze mensen, een 

vraag die ik kan begrijpen en dus ook steun. Zij 

stellen voor om alle uitkeringsgerechtigden, een 

tijdelijke, coronagebonden, verhoging te geven 

van hun uitkering en dit rechtstreeks vanuit de 

overheid en dus automatisch. En indien dat niet 

zou kunnen, om welke reden dan ook, om dan via 

het OCMW te voorzien in extra financiële steun 

voor mensen die het zelf komen vragen. Dan gaat 

het dus niet alleen om leefloners, maar evengoed 

om mensen met een andere uitkering of mensen 

met een heel laag pensioen of te klein inkomen uit 

arbeid of (tijdelijke werkloosheid). 

 

1) Mijn vraag is dan ook of dit voorstel intussen al 

besproken en/ of beslist binnen de ministeriële 

groep van de taskforce? Zo ja? Wat is dan de 

stand van zaken? 

 

2) Heeft uzelf dit voorstel ondertussen kunnen 

bekijken en bent u het genegen? Zo ja, welke 

piste verkiest u? De automatische tijdelijke 

verhoging van de laagste uitkeringen of de extra 

financiele steun aan te vragen via het OCMW? 

Aan welke verhoging hadden u en uw bevoegde 

collega-ministers gedacht? Kan dat 5% zijn zoals 

sommigen hebben voorgesteld? Welke budgetten 

zijn daarvoor nodig? 

 

3) Heeft u eventueel zelf andere voorstellen die 

aan deze vraag zouden tegemoetkomen? 

 

Alvast dank voor uw antwoord. 

 

02.08  Jan Bertels (sp.a): Mevrouw de voorzitter, 

mevrouw de minister, mijn eerste vraag, over de 

uitkeringen tijdelijke werkloosheid en de impact op 

de integratietegemoetkoming, handelt over 

personen met een handicap, maar ik heb 

begrepen dat de minister deze vraag ook zal 
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armoedebestrijding. Dit zijn de laatste slides, 

namelijk 8 en 9.  

 

Er was een vraag van de heer Bertels over de 

integratietegemoetkoming. Bij de berekening 

wordt een onderscheid gemaakt tussen het 

effectieve arbeidsinkomen en de vervangings-

inkomsten. Op beide categorieën van inkomsten 

is, zoals u zelf aanhaalt, een specifieke vrijstelling 

van toepassing. De uitkering voor tijdelijke 

werkloosheid zal in voorkomend geval pas ten 

vroegste een invloed hebben op de 

integratietegemoetkoming voor beslissingen die 

een uitwerking hebben vanaf 1 januari 2021.  

 

Om de mogelijke negatieve impact van de 

tijdelijke werkloosheid op het recht inzake 

integratietegemoetkoming te vermijden, heb ik 

door mijn administratie een voorstel tot 

aanpassing van de wetgeving laten voorbereiden, 

dat ik zal voorleggen aan de ministerraad. In dit 

voorstel is bepaald dat de uitkering voor tijdelijke 

werkloosheid geassimileerd wordt met het 

arbeidsinkomen voor wat de vrijstelling betreft. De 

maatregel zorgt ervoor dat de gelijkstelling geldig 

is voor de volledige periode van corona.  

 

Dan kom ik aan slide 9, over armoedebestrijding.  

 

À ce sujet, des questions ont été posées par 

Mmes Rohonyi, Thémont et Lanjri. Comme toutes 

les personnes en Belgique, les personnes 

prostituées peuvent bénéficier de l'aide sociale 

et/ou du droit d'intégration sociale, en fonction de 

leur titre de séjour. L'activité que ces personnes 

exerceraient n'est pas un interdit à l'octroi de 

l'aide. Elles peuvent donc toujours bénéficier d'une 

aide auprès des assistants sociaux des CPAS qui 

sont spécifiquement formés à ne stigmatiser 

aucune personne, quelle que soit sa qualité. 

 

Pour les prostituées qui seraient en séjour illégal 

sur notre territoire, l'aide médicale urgente leur est 

toujours accessible. En outre, pour cette dernière 

catégorie, il est important de signaler qu'il existe 

toujours également la protection émise 

concernant la traite des êtres humains. 

 

De gezondheidscrisis COVID-19 dreigt ook een 

sociale crisis te worden. Daarom heeft de federale 

regering beslist een taskforce Kwetsbare Groepen 

op te richten. Samen met de regio's, deskundigen 

en het middenveld wordt nu een precieze analyse 

van de situatie gemaakt. Er wordt naar 

oplossingen gezocht voor de problemen en 

moeilijkheden waarmee kwetsbare personen 

geconfronteerd worden. We hebben reeds enkele 

maatregelen genomen en een budget ervoor 

uitgetrokken om de OCMW's en de 

voedselbanken te steunen. 

 

Plusieurs groupes vulnérables trouvent le chemin 

vers les CPAS. Les difficultés auxquelles ces 

derniers sont confrontés sont examinées en 

collaboration avec les trois fédérations de CPAS. 

L'attention est également portée sur les 

problèmes qui peuvent subvenir à plus long terme 

tels que l'augmentation des factures en souffrance 

et l'accroissement des dettes. 

 

Mon collègue, M. Ducarme, et moi-même 

étudions comment soutenir les CPAS qui doivent 

faire face aux besoins plus importants des 

personnes vulnérables, qu'il s'agisse de 

bénéficiaires déjà existants ou de nouveaux 

bénéficiaires.  

 

De taskforce bestaat uit de federale ministers van 

Armoedebestrijding, Maatschappelijke integratie 

en Sociale zaken en de regionale ministers van 

Armoede en Sociale actie. De taskforce wordt 

bijgestaan door de werkgroep Sociale impact 

COVID-19. Zij bestaat uit vertegenwoordigers van 

de administraties en zorgt voor technische en 

wetenschappelijke analyses. Daarnaast is er een 

overleggroep die relevante input van op het terrein 

aanlevert en bestaat uit experten en 

middenveldorganisaties. Ze beschikken via hun 

regionale netwerken en lokale verenigingen over 

heel wat informatie. Binnen de politieke groep van 

de taskforce wordt dan onderzocht welke 

voorstellen prioriteit krijgen, maar ook hoe de 

verschillende beleidsniveaus versterkt kunnen 

worden met het oog op doeltreffende 

maatregelen.  

 

Er zijn vier kwetsbare groepen die door de 

consultatiegroep als prioritair worden beschouwd, 

met name uitzendkrachten, flexi-jobbers, 

jobstudenten en personen met een handicap. In 

deze eerste fase besliste de taskforce extra steun 

op het niveau van OCMW's en hulp aan personen 

met een handicap verder te onderzoeken. Een 

mogelijke cumul tussen een uitkering voor 

personen met een handicap en een uitkering 

tijdelijke werkloosheid zal worden onderzocht. Ook 

werd beslist dat er in de mogelijkheid van 

ouderschapsverlof moet worden voorzien voor 

ouders met kinderen met een handicap ten laste 

die niet kunnen worden opgevangen in de centra 

die momenteel gesloten zijn.  

 

Vanuit het middenveld werd ook de vraag gesteld 

om de maatregelen in verband met hypothecaire 

kredieten uit te breiden naar de terugbetalings-

voorwaarden van de consumentenkredieten. Er is 
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dan ook een wetsvoorstel ingediend dat gezinnen 

met inkomensverlies door de coronacrisis tot drie 

maanden uitstel verleent, eveneens voor 

afbetaling van consumentenkredieten. 

 

Momenteel beëindigen we de oefening met de 

taskforce om een oplijsting te maken van alle 

mogelijke initiatieven. Daarover zal uiteraard ook 

een budgettaire vraag zijn. Ook dat proberen we 

nu in kaart te brengen en we hopen daarover de 

komende dagen vanuit de verschillende 

bevoegdheden duidelijkheid te kunnen geven. De 

vragen zijn immers meer dan terecht.  

 

02.21  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de 

minister, ik had een vraag gesteld over de 

verhoging van de uitkeringen en de toelage voor 

de mensen die een leefloon ontvangen. Op uw 

powerpointpresentatie heb ik daarover iets gezien, 

maar u hebt er geen toelichting bij gegeven. 

 

02.22  Nathalie Muylle, ministre: J'ai répondu à 

Mme Lanjri. Mais il y avait beaucoup 

d'informations, donc il faut s'y retrouver. 

 

La présidente: Je rappelle qu'il s'agit ici d'un 

débat d'actualité. Donc si on veut à nouveau une 

réplique, c'est possible. 

 

Mme la ministre m'a remis les notes complètes de 

ses explications. Nous vous y donnerons accès 

rapidement. 

 

Nous passons à présent aux répliques. Vous avez 

trois minutes. 

 

02.23  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la 

ministre, je vous remercie pour l'ensemble de vos 

réponses et pour ce PowerPoint très éclairant. En 

ce qui concerne la situation sociale des personnes 

prostituées, je suis vraiment soulagée de vous 

entendre confirmer qu'elles ont droit à l'aide 

sociale mais aussi à l'aide médicale urgente 

lorsqu'elles sont en séjour irrégulier. Le problème, 

c'est que ce droit existe en théorie mais qu'il est 

difficile d'accès dans la pratique puisqu'il y a une 

gêne à solliciter de l'aide. À cet égard, je pense 

qu'un gros travail de sensibilisation devra être 

mené avec les entités fédérées. 

 

En ce qui concerne les règles de distanciation 

sociale et d'hygiène par les entreprises, j'entends 

les chiffres que vous avez présentés sur les 

contrôles effectués mais aussi sur les sanctions 

infligées. J'aurais également voulu vous entendre 

sur les règles en tant que telles qui n'ont pas été 

respectées par les entreprises. Si vous pouviez 

nous les détailler en les ventilant par type de 

mesures qui n'ont pas été respectées. Cela 

concerne-t-il davantage la distanciation sociale ou 

les mesures d'hygiène ou encore les deux? 

 

J'aurais aussi souhaité vous entendre sur les 

mesures prises pour conscientiser les entreprises 

afin de faire respecter ces règles en particulier en 

regard de la reprise du travail dans les entreprises 

en B2B et en B2C. Le GEES propose-t-il 

aujourd'hui une stratégie claire et surtout 

concertée avec les syndicats à ce propos? Je 

pense qu'il est vraiment important de faire 

comprendre aux entreprises que leur respect des 

règles est dans l'intérêt de tous. Il est dans l'intérêt 

des travailleurs car il en va évidemment de leur 

bonne santé mais aussi dans l'intérêt des 

entreprises puisqu'un rebond de la pandémie 

serait catastrophique pour l'ensemble de notre 

économie mais aussi parce qu'un salarié qui 

tomberait malade après la reprise du travail 

devrait bénéficier du salaire minimum garanti à 

charge des patrons. 

 

J'entends enfin que l'Inspection du travail dispose, 

au 1er mai, de 168 collaborateurs pour effectuer 

les contrôles, mais aussi, que des collaborateurs 

d'autres services pourront venir les soutenir dans 

cette tâche, ce qui nécessite une base légale. 

Celle-ci est en cours de rédaction. C'est une 

excellente chose mais j'aurais voulu obtenir plus 

de détails par rapport à cette démarche. Quand 

pensez-vous que cette base légale sera prête? 

Quels services seront-ils sollicités? Pouvez-vous 

nous dire le nombre de personnes éventuellement 

concernées? 

 

En ce qui concerne les journalistes indépendants, 

je n'ai rien entendu à ce sujet. Il est vrai que je 

n'avais pas déposé de question au préalable. Un 

gros travail doit être fait à leur niveau car la crise 

les frappe de plein fouet. De nombreuses 

directions de médias ont diminué le nombre de 

leurs collaborateurs, voire ont mis fin aux 

collaborations avec la plupart des journalistes 

indépendants. 

 

J'aurais voulu vous entendre sur la situation des 

journalistes, en particulier en ce qui concerne leur 

accès au droit passerelle. Il nous revient en effet 

que, soit, ils n'y ont pas droit parce qu'ils sont 

indépendants à titre complémentaire, soit, le 

mécanisme n'est pas adapté à leur situation parce 

que leur activité doit pouvoir s'arrêter un minimum 

de sept jours, ce qui ne correspond pas à la 

pratique d'un journaliste. J'aurais voulu savoir si 

une collaboration avec votre collègue Ducarme a 

lieu à ce sujet. 
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varen en voor de thuisblijvers. Zij hebben nu recht 

op wachtgeld. 

 

Verder ben ik verheugd dat de fraude wordt 

aangepakt want het kan zeker niet de bedoeling 

zijn dat er misbruik wordt gemaakt van het 

systeem van tijdelijke werkloosheid. 

 

De reissector is zeer zwaar getroffen en we 

hebben momenteel nog geen zicht op de 

reisrestricties in de verschillende landen. Het is 

zelfs nog niet duidelijk wanneer er in eigen land 

opnieuw zal kunnen worden gereisd. Wereldwijd 

ligt het vliegverkeer stil en groepsreizen en cruises 

zijn tot ver in het najaar geannuleerd. 

Verschillende landen in het zuidelijk halfrond 

vrezen dat het coronavirus pas zijn piek zal 

kennen in hun winter. Het is dus koffiedik kijken 

wanneer en onder welke voorwaarden er gereisd 

zal kunnen worden. 

 

U sprak over een overgangsregeling die 

momenteel wordt uitgewerkt voor de periode na 

30 juni met betrekking tot de uitbreiding van de 

tijdelijke werkloosheid. Zeker voor de reissector 

zal het nodig zijn om dat systeem te kunnen 

toepassen tot eind volgend jaar. 

 

Wat het coronaverlof betreft, voor heel veel 

thuiswerkers is er momenteel geen scheiding 

meer tussen werk en gezinsleven. Men heeft het 

gevoel er te allen tijde voor de werkgever te 

moeten zijn en klaar te staan. Ik kan de invoering 

van het coronaverlof dus alleen toejuichen. 

 

Het doet mij verder plezier te vernemen dat er 

geen leeftijdsvoorwaarden zijn voor kinderen met 

een handicap. Dat is heel belangrijk voor de 

ouders want het is al zeer zwaar om zo'n kind op 

te voeden. Ook als zij de leeftijd van 21 jaar 

bereikt hebben, blijft het een zware taak voor de 

ouders. 

 

Het is positief dat ook pleegouders nu het recht 

hebben om coronaverlof aan te vragen. Wat 

echter met de zelfstandigen? Zij kunnen immers 

geen coronaverlof aanvragen. Er blijft wel een 

drempel bestaan voor de aanvragers en ik hoop 

dat over de reglementering duidelijk wordt 

gecommuniceerd met de werkgevers, zeker over 

het aspect dat er geen extra kosten zijn voor de 

werkgever. Het blijft in sommige gevallen immers 

moeilijk voor de werknemer om dit verlof aan te 

vragen aangezien het geen recht is. Het kan allicht 

niet worden geweigerd maar het is alsnog geen 

recht.  

 

Ik hoop dus dat over deze reglementering zeker 

goed wordt gecommuniceerd met de werkgevers. 

 

02.29  Nahima Lanjri (CD&V): Ik wil eerst en 

vooral de minister bedanken voor haar uitgebreide 

antwoord op onze vele verschillende vragen. Ik 

begrijp dat u niet tot in de allerkleinste details kunt 

gaan. Alvast bedankt dat u samen met minister 

Ducarme de taskforce kwetsbare groepen heeft 

opgericht. Ik heb daar vorige maand op 

aangedrongen en ondertussen is die al een aantal 

keren samengekomen. Zij signaleerden mij het 

probleem dat een aantal organisaties niet 

betrokken zijn. Ik begrijp dat de groep beperkt 

moet worden gehouden, maar misschien is het 

een optie om te werken met mensen die ad hoc 

worden uitgenodigd. Als het over daklozen gaat, 

kunnen er mensen uit de daklozensector 

uitgenodigd worden in de adviesgroep. 

 

Het is ook goed, mevrouw de minister, dat u zal 

bekijken en becijferen wat al die voorstellen 

kosten en welke uitgevoerd kunnen worden. Ik 

vroeg mij ook af wat er gebeurt met de voorstellen 

die nu nog niet besproken zijn. Het is vooral van 

belang om de nodige vaart te zetten in de 

taskforce kwetsbare groepen en dat er niet te veel 

vergaderingen worden verdaagd of uitgesteld, wat 

al gebeurd is. Voor mensen die de eindjes moeilijk 

aan elkaar geknoopt krijgen, is elke dag uitstel 

een dag te veel. 

 

Niet alleen ik stel vast dat het leven duurder wordt 

en dat de facturen oplopen. Het OCMW krijgt een 

enorme toeloop te verwerken van nieuwe groepen 

mensen die steun vragen. Die groep zal in de 

komende maanden alleen nog maar groter 

worden. Vandaag doen de OCMW's in de kranten 

een oproep aan de regering, aan de premier, 

vooral aan u, mevrouw de minister, en de heer 

Ducarme, om de vergeten groep mensen die op 

dit moment niet in aanmerking komt voor een 

extra uitkering niet te vergeten. Dit zijn mensen 

die een leefloon krijgen, mensen met een te klein 

inkomen omdat ze bijvoorbeeld deeltijds werken of 

omdat ze interimmers zijn, mensen met een 

handicap enzovoort. 

 

Daarom vind ik hun voorstel terecht om die groep 

een verhoging van hun uitkering te geven. Die 

uitkeringen liggen vandaag heel vaak onder de 

armoedegrens. Het is echt van belang dat wij 

daaraan structureel verder werken. Op korte 

termijn kan men echter wel minstens iets doen 

voor die groep, voor wie het leven nog duurder is 

geworden, terwijl ze reeds in armoede leven. Zij 

stellen dus een tijdelijke verhoging voor van alle 

uitkeringen, ofwel automatisch ofwel door middel 

van een gerichte toelage via het OCMW. Wij 
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moeten een van die twee pistes bewandelen. Ik 

sta daar volledig achter. 

 

Mevrouw de minister, ik weet dat u het reeds 

gedaan hebt voor andere groepen, bijvoorbeeld 

voor mensen die terechtkomen in tijdelijke 

werkloosheid, u zei dat daarstraks reeds. Gelukkig 

is de uitkering voor hen verhoogd van 65 % naar 

70 %. Er is dus 5 % bijgekomen. 

 

Ook voor de kwetsbare groepen moeten wij iets 

doen. U duidde reeds vier groepen aan, maar men 

mag ook leefloners en deeltijds werkende mensen 

niet vergeten. Laten wij voor die doelgroep een 

soort van coronatoelage via het OCMW uitwerken. 

Op die manier kunnen wij dan een antwoord 

bieden op de stijgende prijzen. Het kan ook door 

middel van een automatische verhoging van hun 

uitkering. Dat zou natuurlijk heel goed zijn. 

 

Ik hoop dat u deze bekommernis echt wilt 

meenemen. Ik ben ervan overtuigd dat u alles zult 

doen wat u kunt, samen met uw collega Ducarme, 

om deze groep niet te vergeten. Ik hoop dat wij op 

een ander moment kunnen terugkoppelen, 

wanneer duidelijker is wat er kan uitgevoerd 

worden. 

 

02.30  Jan Bertels (sp.a): Mevrouw de minister, 

ik ben voor meer dan 50% tevreden met uw 

antwoorden en dat is al een goede zaak. Ten 

eerste lijkt uw voorstel voor personen met een 

handicap met een integratietegemoetkoming, die 

veelal in maatwerkbedrijven werken en nu door de 

coronacrisis op tijdelijke werkloosheid gezet zijn, 

om hun tijdelijke werkloosheidsuitkering gelijk te 

schakelen met het arbeidsinkomen, mij een heel 

goede oplossing. We moeten dat gewoon doen, 

mevrouw de minister. Zoals we cumul hebben 

toegelaten van de ziekte-uitkering en de uitkering 

voor tijdelijke werkloosheid voor werknemers in 

maatwerkbedrijven, moeten we ook voor die 

doelgroep een oplossing vinden, zodat ze geen 

koopkrachtverlies lijden, omdat ze hun 

integratietegemoetkoming door de coronacrisis 

ingekort zien. Ik sta dus volledig achter uw 

voorstel. Als sp.a willen we het zeker 

ondersteunen. We zullen de vraag ook blijven 

herhalen om het probleem zo snel mogelijk op te 

lossen en zekerheid te geven aan de personen 

met een handicap met een integratie-

tegemoetkoming. Ik roep u op om dat voorstel 

zeker uit te voeren, mevrouw de minister. 

 

Ten tweede, u hebt verschillende scenario's in 

verband met het gewaarborgd loon, bijvoorbeeld 

van werknemers die ziek worden tijdens hun 

periode van tijdelijke werkloosheid of die net 

daarvoor ziek zijn geworden, en het gebruik van 

het quarantaineattest geschetst. Er zijn dus 

oplossingen voor die scenario's. Tegelijk gaf u toe 

dat er voor enkele specifieke problemen nog geen 

oplossing voorhanden is en verwijst u naar het 

overleg tussen de sociale partners, onder andere 

in de NAR. Daarmee is er inderdaad een begin 

van de oplossing. U merkte ook op dat er in de 

Groep van Tien en in het beheerscomité 

Uitkeringen van het RIZIV een akkoord is gesloten 

over het medisch getuigschrift en de aanmeldings-

plicht, elementen die worden vertaald in de 

volmachtenbesluiten. 

 

Een belangrijk element hebt u echter vergeten. 

Van de drie gesloten akkoorden zijn er twee in 

uitvoering, maar één niet. Ik vraag u, als minister 

die sociaal overleg belangrijk vindt en dat probeert 

te honoreren, aandacht voor het akkoord tussen 

de sociale partners in de Groep van Tien met 

betrekking tot de afstemming van de primaire 

arbeidsongeschiktheidsuitkering, de ziekte-

uitkering, op de tijdelijke werkloosheidsuitkering. 

Heel concreet gaat het ook daar, tijdens deze 

coronaperiode, om een verhoging tot 70 %. Het 

verbaast mij enigszins dat u wel naar het eerste 

en het derde deel van het akkoord verwijst, maar 

niet naar dat tweede deel. Ik wil u daarom 

verzoeken om ook daar werk van te maken, 

samen met minister De Block, uw collega 

bevoegd voor Sociale Zaken. De technische kant 

inzake het geplafonneerd loon zal ik u besparen, 

maar ik vraag u concreet te zorgen voor een 

uitkering tot 70 %, zoals wij dat ook terecht 

gedaan hebben voor de uitkeringen voor tijdelijke 

werkloosheid. Als u dat punt ook nog meeneemt, 

dan maakt u mij helemaal tevreden. Er is nog een 

klein beetje werk aan de winkel, maar ik vertrouw 

erop dat u dat ook nog zult aanpakken. 

 

La présidente: On m'informe que le son qui 

provient de chez vous n'est pas facile à suivre par 

les interprètes. Je vous le dis pour les prochains 

travaux en commission.  

 

02.31  Jan Bertels (sp.a): Mevrouw de minister, 

hebt u het Nederlands begrepen? 

 

02.32 Minister Nathalie Muylle: Ik heb het 

allemaal begrepen.  

 

02.33  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mevrouw de 

minister, ik hoop dat ik verstaanbaar ben. Ik zou 

graag op vier punten van uw uitvoerig antwoord 

willen terugkomen, omdat ik daarover nog een 

aantal bijkomende vragen wil stellen. 

 

Het eerste punt heeft te maken met het indienen 
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