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Inleiding 
Langdurige arbeidsafwezigheid op het werk in de context van arbeidsongeschiktheid kan te wijten 

zijn aan chronische ziekten, beroepszieken, psychische aandoeningen, (arbeids)ongevallen, 

arbeidshandicap/arbeidsbeperking1.   

Het aantal langdurig zieken blijft al jaren stijgen in België/Vlaanderen en vormt daardoor een 

probleemdossier voor het beleid. Het gaat momenteel om een half miljoen mensen in ons land die 

bijna 10 miljard euro aan uitkeringen per jaar kosten. De overheden zetten bijgevolg in op een 

substantiële stijging van de werkzaamheids- en activiteitsgraad. Om dit te bereiken moet er 

vooruitgang geboekt worden bij kwetsbare groepen, zo stelt het federaal regeerakkoord. Dat houdt 

in dat inactieven, zoals langdurig zieken maar ook mensen met een leefloon en mensen met een 

handicap worden aangemoedigd om de stap naar werk te zetten. Ook Vlaanderen/bevoegdheid 

werk zet in op kansengroepen toeleiden naar de arbeidsmarkt, vanuit een loopbaanperspectief en 

rekening houdend met drempels op alle levensdomeinen. Langdurig zieken en mensen in 

invaliditeit behoren in dit opzicht tot die kansengroepen. 

De oorzaken voor de toename van het aantal langdurig zieken zijn complex. Ze situeren zich op 

verschillende domeinen, net zoals de oplossingen die uitgewerkt/voorgesteld worden.  

De overheden zetten voor deze groep zowel in op preventie, op inkomensbescherming tijdens 

langdurig ziek zijn, alsook op een zo spoedig mogelijk herstel en re-integratie op de arbeidsmarkt. 

Bij preventie gaat het onder andere over vaccinatie tegen hepatitis, het voorkomen van 

rugaandoeningen, preventie van alcohol- en druggebruik, gezondheid en veiligheid op het werk 

(inclusief maatregelen tegen geweld en intimidatie), preventie van psychosociale risico’s, welzijn 

en werkbaar werk.  

Maar we kunnen ook stellen dat de (geplande) beleidsmaatregelen inzake eindeloopbaanregeling 

(deeltijds pensioen, zachte landingsbanen), vorming en heroriëntatie doorheen de loopbaan, de 

geplande herziening van de verlofstelsels voor ouders voor meer evenwicht werk en privé,… ook 

passen bij preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid, met als doel meer mensen op de 

arbeidsmarkt en minder in de invaliditeit, minder mensen met beroepsziekten en langer aan het 

werk vooraleer met pensioen te gaan.  

De inkomensbescherming omvat de socialezekerheidsuitkeringen in het kader van 

arbeidsongeschiktheid/invaliditeit en naar aanleiding van beroepsziekten en arbeidsongevallen. 

Individuele terug naar werk- en re-integratietrajecten worden opgestart door federale 

instanties: het Terug naar werk-traject op vraag van de betrokkene of op initiatief van de 

adviserend arts van het ziekenfonds en het re-integratietraject via de Terug-naar-werk-coördinator 

en de adviserend arts van het ziekenfonds (RIZIV); het re-integratietraject via de 

preventieadviseur-arbeidsarts (FOD WASO). Ook FEDRIS (beroepsziekten en arbeidsongevallen) 

zet in op re-integratie.  

 
1 Arbeidshandicap/-beperking: deze termen worden door de Vlaamse overheid en instellingen gebruikt. Het 
gaat over chronisch zieken en mensen met een handicap. 
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Op Vlaams niveau zorgt de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 

voor diegenen die erkend zijn als personen met een arbeidshandicap voor bijzondere 

tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Er is ook samenwerking met het RIZIV om langdurig 

zieken naar werk te begeleiden. 

Werkgevers zijn verplicht om (preventie)maatregelen te nemen in het kader van de 

welzijnswetgeving en een werkhervattingsbeleid uit te werken op maat van de onderneming. 

*** 

We verkennen in het eerste deel van dit dossier relevante documenten van de EU, de federale en 

Vlaamse overheden op het vlak van regelgeving, beleidsmaatregelen en -intenties, ook van 

diverse overheidsinstanties. Het tweede deel zoomt in op een aantal data/onderzoeken, waar 

mogelijk met focus op het genderperspectief.  

Tenslotte zetten we in de conclusies een aantal aandachtspunten op een rij. 

Als Vrouwenraad willen ook de link maken met het Paarse Pact. In dit kader pleiten we voor een 

socio-economisch model (een feministische zorgeconomie) waar activering geplaatst wordt binnen 

een evenwichtsmodel waarbij zorg evenveel aandacht krijgt als werk. Dat evenwichtsmodel kan 

enkel gerealiseerd worden in een meer ontspannen arbeidsmarkt met kortere werkweken (30-uren 

week) waar iedereen de kans krijgt om te werken en te zorgen. Wanneer activering enkel 

uitgewerkt wordt zonder oog voor zorg, voor elkaar en de planeer, zal de huidige ratrace mensen 

naar de rand van de samenleving blijven duwen en onherstelbare schade toebrengen aan elkaar 

en het milieu.  

Europese Unie 

Sociale bescherming bij ziekte 
Inkomensbescherming in geval van ziekte is algemeen erkend als een sociaal recht in belangrijke 

internationale overeenkomsten: lnternational Labour Organisation (ILO): Social Security (‘Minimum 

Standards’) - Convention (No. 102); the ‘Social Protection Floor Initiative’ van de ILO en de World 

Health Organisation (WHO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de 

Verenigde Naties (artikelen 22 en 25). 

De EU verankerde het recht op sociale bescherming bij ziekte in haar Handvest van de 

grondrechten (2000; art. 34 en 35).  

 

De Europese Commissie heeft voorgesteld om alle werknemers recht te geven op "een passend 

betaald ziekteverlof" in haar in maart 2016 voorlopige tekst van de Europese Pijler van sociale 

rechten. De clausule werd echter niet opgenomen in de definitieve tekst van de Europese Pijler 

van sociale rechten (november 2017): in feite wordt in de tekst niet eens verwezen naar 

ziekteverlof en -uitkeringsregelingen, wellicht omdat de organisatie en financiering ervan tot de 

bevoegdheid van de lidstaten behoren.  

 

https://vrouwenraad.be/wp-content/uploads/2022/02/Het_paarse_pact.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_nl
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In het Actieplan Europese Pijler van sociale rechten (2021) worden de beginselen omgezet in 

concrete acties voor de burgers. Ook worden kerndoelen voorgesteld die de EU tegen 2030 moet 

halen. Maar dus hier ook niets over betaald ziekteverlof, wel over veiligheid en gezondheid op het 

werk in een nieuwe arbeidswereld (zie verder bij het hierop volgend item over gezondheid en 

veiligheid op het werk). 

 

In de EU-wetgeving/richtlijnen zijn wel minimumvoorschriften vastgesteld voor 

arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, gezondheid en veiligheid op het werk en de gelijke 

behandeling van personen ongeacht geslacht, ras of etnische afstamming, handicap, godsdienst 

of overtuiging, leeftijd of seksuele geaardheid.  

Een steeds belangrijkere uitdaging in verband met ziekteverzuim is ook presenteïsme, dat 

gewoonlijk leidt tot absenteïsme, vooral wanneer het verband houdt met psychische stoornissen. 

Ziekteperioden - verlofsequenties 

Ziekteverlof is het recht om tijdens ziekte afwezig te zijn van het werk en na herstel weer aan het 

werk te gaan. 

Binnen de Europese Unie hanteren de landen verschillende definities van arbeidsongeschiktheid 

en gelden er andere systemen.  

Ondanks de grote verscheidenheid aan wettelijke regelingen voor inkomensvervanging tijdens 

ziekte in de EU-lidstaten, is het dominante model in de meeste landen opgebouwd rond drie 

hoofdsequenties: "vóór", "tijdens" en "na de ontvangst van de uitkering”.  

De wachttijd kan een "voor"-sequentie worden genoemd, d.w.z. de "periode tussen het optreden 

van het socialezekerheidsrisico en het ingaan van de uitkeringen" waarin geen vergoeding wordt 

betaald. In het algemeen variëren de wachttijden van één tot zeven dagen en ze duren gemiddeld 

drie dagen. In België is er geen wachttijd. De betaling van de ziekte-uitkeringen vormen de 

“tijdens”. Alle lidstaten kennen dit toe. Wanneer de wettelijke periode van het ontvangen van een 

ziekte-uitkering eindigt, begint de "na"-periode: terug aan het werk of indien de werknemer 

aantoont dat hij niet meer aan het werk kan, wordt de ziekte-uitkering gevolgd door een 

invaliditeitsuitkering of vervroegd pensioen of sociale bijstand en dit zonder een overgangsperiode. 

Inkomenscompensaties 

In verschillende mate bieden alle EU-landen volgende compensaties: a) doorbetaling bij ziekte en 

b) uitkeringen bij ziekte. Het ziekengeld is de doorbetaling van (een deel van) het loon van de 

werknemer door de werkgever in het begin van een ziekteperiode; en uitkeringen bij ziekte worden 

daarna verstrekt door het socialezekerheidsstelsel en worden betaald als een vast percentage van 

het vroegere loon of als een forfaitair bedrag. Deze kenmerken van inkomenscompensatie tijdens 

ziekte verschillen sterk van land tot land en zijn de laatste twee decennia het voorwerp geweest 

van hervormingen, meestal om de financiële houdbaarheid van de ziekte-uitkeringsregelingen in 

stand te houden. Een belangrijke kwestie is de wijze waarop de kosten van de uitkeringen bij 

ziekte worden verdeeld tussen de werkgever en het socialezekerheidsbudget. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_nl
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In de nasleep van de recessie van 2008 is een” terugkeer naar werk"-beleid hoog op de agenda 

van verschillende lidstaten komen te staan. 

Bron en meer info: ETUI Policy Brief N°4/2020 European Economic, Employment and Social Policy Sickness 

benefits in the EU: making sense of diversity 

Gezondheid en veiligheid op het werk  

Europese Kaderrichtlijn 

De Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG inzake de veiligheid en de gezondheid van werknemers op 

het werk (1989) vormde een enorme mijlpaal in de verbetering van veiligheid en gezondheid op 

het werk. In de richtlijn zijn voor heel Europa de minimumvoorschriften voor veiligheid en 

gezondheid bepaald. Lidstaten kunnen zelf strengere maatregelen aanhouden of instellen: 

- De term ‘arbeidsmilieu’ werd gedefinieerd overeenkomstig Verdrag nr. 155 van de 

Internationale Arbeidsorganisatie en gaat uit van een moderne aanpak waarbij rekening 

wordt gehouden met zowel technische veiligheid als algehele preventie van een slechte 

gezondheid. 

- Streven naar een gelijke mate van veiligheid en gezondheid voor alle werknemers (met als 

enige uitzondering huispersoneel en bepaalde overheids- en militaire activiteiten). 

- Werkgevers worden verplicht passende preventieve maatregelen te nemen om het werk 

veiliger en gezonder te maken. 

- Het beginsel van risicobeoordeling werd geïntroduceerd; definiëring van de belangrijkste 

elementen, onder andere identificatie van gevaren, betrokkenheid van werknemers, 

introductie van adequate maatregelen met als prioriteit de risico's bij de bron weg te 

nemen, documentatie en periodieke herbeoordeling van gevaren op de werkplaats. 

- De verplichting om preventieve maatregelen te nemen, benadrukt impliciet het belang van 

nieuwe vormen van veiligheids- en gezondheidsbeheer als onderdeel van de algehele 

beheersprocessen. 

In 2004 publiceerde de Europese Commissie een mededeling (COM (2004) 62) over de praktische 

tenuitvoerlegging van de bepalingen van sommige van de richtlijnen, namelijk 89/391/EEG 

(kaderrichtlijn), 89/654/EEG (arbeidsplaatsen), 89/655/EEG (arbeidsmiddelen), 89/656/EEG 

(persoonlijke beschermingsmiddelen), 90/269/EEG (manueel hanteren van lasten) en 90/270/EEG 

(beeldschermapparatuur). 

Meer info regelgeving op website EU-OSHA: Wetgeving inzake veiligheid en gezondheid. 

Europese pijler van sociale rechten 

De Europese Pijler van sociale rechten (november 2017) bevat twintig beginselen die de bakens 

zijn naar een sterk sociaal Europa dat rechtvaardig is, niemand langs de zijlijn laat staan en volop 

kansen biedt. 

Hoofdstuk II: Eerlijke arbeidsvoorwaarden  

https://www.etui.org/sites/default/files/2020-08/Sickness%20benefits%20EU%20Spasova%20et%20al%20Policy%20Brief%202020.04.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2020-08/Sickness%20benefits%20EU%20Spasova%20et%20al%20Policy%20Brief%202020.04.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0391&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31989L0391&from=RO
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0062:EN:NOT
https://osha.europa.eu/nl/safety-and-health-legislation
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_nl
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Beginsel 10: Een gezonde, veilige en goed aangepaste werkomgeving en 

gegevensbescherming: Werknemers hebben recht op een hoog niveau van bescherming van 

hun gezondheid en veiligheid op het werk. Ze hebben recht op een werkomgeving die op hun 

professionele behoeften is afgestemd en hen in staat stelt langer op de arbeidsmarkt actief te 

blijven. Ze hebben er recht op dat hun persoonlijke gegevens binnen het kader van hun werk 

worden beschermd. De geplande maatregel die de Commissie hieraan koppelde is een Nieuw 

strategisch kader voor veiligheid en gezondheid op het werk, initiatief ter verbetering van de 

arbeidsomstandigheden van platformwerkers. 

Hoofdstuk III: Sociale bescherming en inclusie  

Beginsel 14: Minimuminkomen: Iedereen die over onvoldoende middelen beschikt, heeft het 

recht op adequate voorzieningen voor een minimuminkomen om in alle levensfasen een waardig 

leven te kunnen leiden, en op praktische toegang tot goederen en diensten die de zelfredzaamheid 

van mensen bevorderen. Voor mensen die tot werken in staat zijn, moeten de voorzieningen voor 

een minimuminkomen worden gecombineerd met prikkels om (weer) actief te worden op de 

arbeidsmarkt. 

Beginsel 17: Inclusie van personen met een handicap: Personen met een handicap hebben 

recht op inkomenssteun om een waardig leven te leiden, op diensten die hen in staat stellen om op 

de arbeidsmarkt en in de samenleving actief te zijn en op een aan hun behoeften aangepaste 

werkomgeving. Maatregel van de Commissie: Strategie voor de rechten van personen met een 

handicap 2021-2030 

Sindsdien zijn meerdere beleidsinitiatieven genomen om de Pijler verder te concretiseren. Deze 

initiatieven hebben ook een directe en belangrijke impact voor de rechten van vrouwen en 

gendergelijkheid in Unie, waaronder: 

 

- Richtlijn over voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden (2019) - Richtlijn (EU) 

2019/1152, EUR-lex 32019L1152.   

- Richtlijn over een beter evenwicht tussen werk en privéleven (2019) - Richtlijn (EU) 

2019/1158, EUR-lex 32019L1158.   

- Aanbeveling van de Raad voor toegang sociale bescherming (2019) – Aanbeveling van 8 

november 2019, 2019/C 387/01, EUR-lex 32019H1115(01).   

- Mededeling van de Commissie over een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities 

(2020) - Mededeling COM(2020) 14 final, EUR-lex 52020DC0014.   

- EU strategie voor gendergelijkheid (2020) - Mededeling COM(2020) 152 final, EUR-lex 

52020DC0152.   

- Actieplan Europese Pijler van sociale rechten (2021)  

Actieplan Europese Pijler van sociale rechten 

Het Actieplan Europese Pijler van sociale rechten (2021) concretiseert de twintig beginselen van 

de Europese Pijler: 

Normen voor veiligheid en gezondheid op het werk voor een nieuwe arbeidswereld: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1137&furtherNews=yes&newsId=9938
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1137&furtherNews=yes&newsId=9938
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32019L1152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32019L1158
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.387.01.0001.01.NLD&toc=OJ%3AC%3A2019%3A387%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_nl
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Werkgerelateerde ongevallen en beroepsziekten leiden naar schatting tot een jaarlijks verlies van 

ongeveer 3,3 % van het bbp in de EU. De laatste tien jaar hebben het beleidskader en de regels 

van de EU voor veiligheid en gezondheid op het werk bijgedragen tot een aanzienlijke verbetering 

van de arbeidsomstandigheden. De incidentie van fatale ongevallen op het werk is met bijna 30 % 

gedaald.  

Een actualisering van het strategisch EU-kader voor veiligheid en gezondheid op het werk is nodig 

vanwege de snelle technologische en maatschappelijke veranderingen. De pandemie heeft 

onderstreept dat adequate gezondheids- en veiligheidsmaatregelen onontbeerlijk zijn. De 

versnelling van de digitalisering verandert het begrip werkomgeving, de aard en inhoud van het 

verrichte werk, werktijdregelingen en werkrelaties. In dit verband kunnen psychosociale en 

organisatorische risicofactoren leiden tot hogere werkgerelateerde stressniveaus, een slechte 

geestelijke gezondheid en ergonomische en veiligheidsrisico’s. Dat is zeker een uitdaging voor 

micro-ondernemingen en kmo’s. 

Zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving is daarom van vitaal belang om werknemers te 

beschermen, de productiviteit te handhaven en een duurzaam economisch herstel mogelijk te 

maken. Het nieuw strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk zal de 

belangrijkste beginselen en doelstellingen vaststellen voor een gecoördineerd optreden van de 

lidstaten, sociale partners en andere belanghebbenden om de gezondheid en veiligheid van de 

werknemers te verbeteren. 

Daarom stelde de Commissie in 2021 een nieuw strategisch kader voor gezondheid en veiligheid 

op het werk 2021-27 voor om de beschermingsnormen voor werknemers te actualiseren en 

traditionele en nieuwe arbeidsgerelateerde risico’s aan te pakken: 

Strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027: 

Dit vernieuwd Strategisch kader actualiseert de beschermingsnormen voor werknemers en pakt  

traditionele en nieuwe arbeidsgerelateerde risico’s aan. Het hecht ook meer belang aan het 

genderperspectief. De drie hoofddoelstellingen zijn: anticiperen op en omgaan met 

veranderingen in de nieuwe wereld van werk; verbetering van de preventie van 

werkgerelateerde ziekten en ongevallen; en het vergroten van de paraatheid voor mogelijke 

toekomstige bedreigingen. 

De commentaar/aanbevelingen van het Europees Vakverbond (EVV of ETUC) over de 

verbetering van de preventie van werkgerelateerde ziekten en ongevallen luidt als volgt: 

Wat de "zero visie" op arbeidsongevallen en het hoognodige genderperspectief op veiligheid en 

gezondheid op het werk betreft, is ETUC van mening dat die niet beperkt moet blijven tot 

werkgerelateerde sterfgevallen, maar alle werkgerelateerde ongevallen en ziekten moet omvatten. 

De zero-visie benadering moet ook meer pro-actief gericht zijn op risicopreventie en uitbanning, 

voortbouwend op de preventiebeginselen van de kaderrichtlijn. Elk Europese beleidsinitiatief en 

wetgevingsstrategie die verband houdt met OSH (Occupational Safety and Health Regulations) 

moet zich houden aan het beginsel van risicopreventie, ontwikkeld en uitgevoerd door middel van 

overleg, sociale dialoog en ondersteund door een sterke regelgeving en handhaving. Het EVV 

roept de Europese Commissie op om te verduidelijken dat de acties voorzien in het Strategisch 

kader ter bestrijding van geweld en pesterijen op het werk, van toepassing zijn ongeacht de reden 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-Gezondheid-en-veiligheid-op-het-werk-strategisch-EU-kader-2021-2027-_nl
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van pesterijen, aangezien het strategisch kader de acties beperkt tot die gevallen die gebaseerd 

zijn op discriminatiegrond. Alle geweld, pesterijen op het werk en intimidatie zijn schadelijk voor de 

werknemers en hun gezin. Dit zal ook in overeenstemming zijn met IAO-verdrag 190 inzake 

geweld en pesterijen op het werk. 

De Europese Commissie had ambitieuzer moeten zijn bij de bestrijding van werkgerelateerde 

kanker. Hoewel de Commissie er zich toe verbindt bindende blootstellingslimieten vast te leggen 

voor nog een paar extra kankergerelateerde stoffen, omvat dit niet alle 50 prioritaire carcinogenen 

waaraan werknemers in Europa op grote schaal worden blootgesteld. Momenteel zijn slechts 27 

van deze kankerverwekkende stoffen aan grenswaarden onderworpen. Sommige van de 

grenswaarden zijn nog veel te hoog en moeten zo spoedig mogelijk worden verlaagd; en de 

werkingssfeer van de richtlijn carcinogene en mutagene agentia (2004/37/EG) moet worden 

uitgebreid tot reprotoxische stoffen en ook gevaarlijke geneesmiddelen omvatten. Ook moet voor 

de vaststelling van grenswaarden voor carcinogene stoffen een risicogebaseerde aanpak worden 

gevolgd, en niet een methode waarbij de bescherming van werknemers als een kostenpost wordt 

beschouwd. Wat betreft preventie van blootstelling aan chemische stoffen, betreurt het EVV dat de 

gecombineerde blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën, hormoonontregelaars en de herziening 

van het BOEL (European Binding Occupational Exposure Limit) voor respirabel kristallijn silica 

ontbreken in het strategisch OSH-kader. Als het gaat om asbest spreekt het strategisch kader 

alleen van een herziene grenswaarde. Voor het EVV is het absoluut noodzakelijk dat de 

asbestrichtlijn grondig wordt gemoderniseerd om werknemers beter te beschermen. 

De aanpak van de Europese Commissie inzake psychosociale risico’s en musculoskeletale 

aandoeningen is niet ambitieus genoeg. Het EVV heeft gepleit voor een EU-richtlijn inzake 

werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (MDS's - musculoskeletal disorders). Deze 

kwestie is dringender geworden tijdens de Covid-19-pandemie door de aanzienlijke toename van 

telewerken en thuiswerken, wat gevolgen heeft gehad voor spier- en skeletaandoeningen. 

Vrouwelijke werknemers worden meer getroffen door spier- en skeletaandoeningen, en daarom is 

een genderdimensie bij de beoordeling, preventie en behandeling van deze ziekten noodzakelijk. 

Met betrekking tot de incidentie van stress op het werk blijkt uit onderzoek van EU-OSHA 

(Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk) dat de belangrijkste reden die 

ondernemingen motiveert om OSH te beheren het voldoen is aan de wettelijke verplichting (89% in 

2019 tegenover 85% in 2014). De mate waarin psychosociale risico's zijn opgenomen of expliciet 

worden genoemd in de wetgeving verschilt aanzienlijk tussen de lidstaten. Bijgevolg worden 

werknemers niet in alle landen in dezelfde mate beschermd. Richtsnoeren over psychosociale 

risico's - zoals voorgesteld door het strategisch kader - garanderen niet dat werknemers tegen 

dergelijke risico's worden beschermd. Het strategisch kader benadert geestelijke gezondheid 

vanuit een individuele benadering en gaat niet in op de implicaties van de werkorganisatie. Hoewel 

de nieuwe strategie terecht opmerkt dat veranderingen in de werkomgeving nodig zijn om de 

gevaren aan te pakken die van invloed zijn op psychosociaal welzijn, zijn de genoemde initiatieven 

(bv. de Horizon 2020 projecten) gericht op interventies op het gebied van de geestelijke 

gezondheid op individueel niveau. Dit is slechts één aanpak om psychosociale risico's te beperken 

en het is niet voldoende om de risico's die te maken hebben met de manier waarop het werk is 

georganiseerd en de werk- en arbeidsomstandigheden aan te pakken.  

Een recent ETUI (European Trade Union Institute) meta-review met wetenschappelijke bewijzen 

die de afgelopen twee decennia zijn gepubliceerd over psychosociale arbeidsfactoren, levert 
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overtuigende bevindingen voor het verband tussen PSR (psychosociale risico’s) en negatieve 

gezondheidsresultaten die niet kunnen worden aangepakt door maatregelen op individueel niveau. 

De individualistische benadering is ook niet in overeenstemming met de preventieprincipes van de 

OSH-kaderrichtlijn, waarin duidelijk staat dat de werkgever in de eerste plaats ernaar moet streven 

om risico's te elimineren en dat collectieve maatregelen moeten worden verkozen boven 

individuele maatregelen.  

De door vrouwen gedomineerde sectoren (bv. gezondheidszorg en sociale zorg, onderwijs, 

detailhandel en dienstverlening) zijn in het bijzonder blootgesteld aan psychosociale risico's, 

waardoor dit gebied een belangrijk kruispunt is van gendergelijkheid en OSH. De tekortkomingen 

in maatregelen voor veiligheid en gezondheid op het werk en gezondheidsmaatregelen op het 

werk die de PSR zouden aanpakken, zijn een reproductie van structurele genderongelijkheden in 

de samenleving. Er moet een genderdimensie worden ingebouwd in de ontwikkeling van OSH- 

strategieën ter voorkoming van beroepsmatige stress, te beginnen bij het ontwikkelen van de 

risicobeoordeling. 

De Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG inzake de veiligheid en de gezondheid van werknemers op 

het werk is niet effectief voor de beoordeling en het beheer van psychosociale risico's, zoals 

aangegeven door meer dan de helft van de vakbonden en werkgevers in Europa. Uit hun analyse 

blijkt dat de bewustmakingsactiviteiten, de begeleiding en het gebruik van beste praktijken op dit 

gebied die in de afgelopen 3 decennia zijn uitgevoerd, een beperkt bereik hebben gehad. Het EVV 

roept de Europese Commissie op om met een richtlijn over psychosociale risico's te komen. 

Personen met een handicap stuiten op belangrijke belemmeringen in onderwijs, opleiding, werk, 

sociale bescherming, huisvesting en gezondheid. De evaluatie van de Europese strategie inzake 

handicaps 2010‑2020 70 toont aan dat de EU aanzienlijk heeft bijgedragen tot de verbetering van 

de toegankelijkheid voor personen met een handicap en tot de bevordering van hun rechten. Op 

gebieden als gezondheid, werk, onderwijs en vaardigheden bleef de vooruitgang echter beperkter 

of ongelijkmatig. Voortbouwend op deze evaluatie en om de gelijke kansen in de EU verder te 

vergroten, heeft de Commissie samen met dit actieplan een nieuwe strategie voor de rechten van 

personen met een handicap voor de periode 2021-2030 71 aangenomen, in overeenstemming met 

de doelstellingen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

Bron en meer info: ETUC position on the EU strategic framework on health and safety at work 2021-2027 

Adopted at the Executive Committee Meeting of date 5-6 October 2021 

EU – OSHA 

Dit is het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk van de EU dat 

voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid op het werk. 

Een greep uit de thema’s op de agenda van OSHA: 

- Vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk: Sekse- en genderverschillen kunnen 

invloed hebben op de gevaren die mannen en vrouwen op het werk lopen en op de 

beoordeling en beheersing ervan. Daarom doet EU-OSHA onderzoek en vergroot het 

bewustzijn over de OSH-problemen die vrouwen op het werk tegenkomen. Mannen kunnen 

andere risico's lopen dan vrouwen. Vrouwen: 

https://www.etuc.org/sites/default/files/circular/file/2021-10/ETUC%20position%20on%20the%20EU%20strategic%20framework%20on%20health%20and%20safety%20at%20work%202021-2027%20%281%29.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/circular/file/2021-10/ETUC%20position%20on%20the%20EU%20strategic%20framework%20on%20health%20and%20safety%20at%20work%202021-2027%20%281%29.pdf
https://osha.europa.eu/nl/about-eu-osha
https://osha.europa.eu/nl/themes/women-and-health-work
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o werken in specifieke sectoren en verrichten specifieke taken 

o combineren hun verantwoordelijkheden op het werk en thuis 

o zijn ondervertegenwoordigd in toezichthoudende en directiefuncties 

o verschillen fysiek van mannen, hoewel er tussen vrouwen onderling vaak grotere 

verschillen bestaan dan tussen mannen en vrouwen – bijvoorbeeld wat fysieke 

kracht betreft 

o doen werk dat vaak onterecht wordt aangemerkt als veilig en eenvoudig 

Vaak worden deze verschillen niet erkend in de veiligheids- en gezondheidspraktijken. 

Bovendien worden de werkbelasting van vrouwen en de stressgerelateerde risico's die zij 

lopen op het werk, vaak onderschat. EU-OSHA wil deze verschillen onder de aandacht 

brengen en de OSH verbeteren op de terreinen die vrouwen het sterkst aangaan. 

- Ouder worden en werk 

- Jongeren en veilig en gezond werken 

- Voordelen van veilig en gezond werken 

- Stress en psychosociale risico’s 

- Werkgerelateerde ziekten inclusief Gezondheidsmonitoring en Revalidatie en re-integratie 

- COVID-19 hulpmiddelen op de werkplek 

- Opkomende risico’s 

Internationale Arbeidsorganisatie 

Conventie 190 tegen geweld en intimidatie in de 

wereld van werk 
Op 21 juni 2019 heeft de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie het 

Verdrag betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk (nr. 190) 

goedgekeurd. 

En de IAO-Aanbeveling betreffende geweld en intimidatie, 2019 (nr. 206): niet bindend maar een 

aanvulling op het Verdrag. 

Het fundament van deze instrumenten is een ‘inclusive, integrated and gender-reponsive 

approach’ die via de routes van preventie en bescherming, handhaving en genoegdoening en 

advies en scholing moet worden geïmplementeerd. Conventie 190 hanteert een brede definitie van 

‘geweld en intimidatie’ en is van toepassing op formele werknemers, maar ook op andere groepen 

‘werkenden’. De IAO erkent dat gendergerelateerd geweld en intimidatie een structureel probleem 

vormen die hun oorsprong vinden in de ongelijke machtsverhoudingen binnen de samenleving en 

in de wereld van werk. Het Verdrag nr. 190 vestigt ook de aandacht op huiselijk geweld, dat zijn 

weerslag heeft op tewerkstelling, productiviteit, gezondheid en veiligheid. 

Het verdrag bestaat uit acht delen. De delen I tot en met III van dit verdrag beschrijven de 

definities, het toepassingsgebied en de basisbeginselen. Deel III betreft het nationaal beleid dat de 

staten moeten uitwerken en de basisbeginselen die moeten worden bevorderd. Deel IV betreft 

bescherming en preventie. Deel V houdt verband met de handhaving en rechtsmiddelen. Deel VI 

https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce
https://osha.europa.eu/nl/themes/young-workers
https://osha.europa.eu/nl/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/nl/themes/psychosocial-risks-and-stress
https://osha.europa.eu/nl/themes/work-related-diseases
https://osha.europa.eu/nl/themes/work-related-diseases
https://osha.europa.eu/nl/themes/work-related-diseases/rehabilitation-and-return-work
https://osha.europa.eu/nl/themes/covid-19-resources-workplace
https://osha.europa.eu/nl/emerging-risks
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_729385.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_729387.pdf
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omvat de begeleiding, opleiding en bewustmaking. Deel VII beschrijft de toepassingswijzen. Tot 

slot bevat deel VIII de slotbepalingen. 

Het Verdrag moet nog worden bekrachtigd door België. De Nationale Arbeidsraad bracht een 

advies uit (nr. 2168 juni 2020) waarin het vaststelt dat de nationale wetgeving conform de 

bepalingen van het verdrag is en dat een instemmingsprocedure overwogen kan worden.  

Aanbeveling van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nr.2021-R/001 

betreffende de tenuitvoerlegging van het IAO-verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van 

geweld en intimidatie in de wereld van werk. Het IGVM stelt voor dat België het Verdrag ratificeert 

en: 

De wetgeving aanscherpt:  

- een definitie van geweld op basis van gender invoeren in de welzijnswet en minstens de aandacht 

vestigen op het feit dat dergelijk gedrag gendergerelateerd kan zijn, bijvoorbeeld door in de definitie 

van geweld op het werk te vermelden dat dit gedrag verband kan houden met een 

discriminatiegrond; o de definitie van pesterijen aanpassen om ook feiten te omvatten die zich 

slechts één keer voordoen wanneer het gaat om een intimidatie die verband houdt met geslacht;  

- artikel 7 van de Genderwet opheffen, waarmee intimidatie en seksuele intimidatie in de 

arbeidsbetrekkingen worden uitgesloten van het toepassingsgebied van de wet;  

- het toepassingsgebied van de welzijnswet uitbreiden tot het huispersoneel, door de nodige 

uitvoeringsbesluiten te implementeren of door artikel 2, § 4 van de welzijnswet op te heffen door 

middel van een nieuwe wet;  

- de doeltreffendheid van de bescherming van de getuigen en van elke persoon die een slachtoffer 

bijstaat, zoals voorzien in de Genderwet en in de welzijnswet, waarborgen en uitdrukkelijk de 

klokkenluiders beschermen tegen vergelding;  

- de impact van huiselijk geweld beperken door ingrepen op de arbeidsplaats en via het werk. België 

zou zich kunnen laten leiden door de voorbeelden voorgesteld in de aanbeveling nr. 206 en met 

name: i. Dit punt opnemen in het kader van de risicoanalyse; ii. De “contactpersonen” van de 

welzijnswet (vertrouwenspersonen, preventieadviseurs) opleiden zodat zij enerzijds de slachtoffers 

kunnen doorverwijzen naar de 19 geschikte hulpverleners en anderzijds zouden rekening houden 

met de gevolgen van huiselijk geweld op het werk; iii. De sensibilisering inzake huiselijk geweld en 

de weerslag ervan op het werk voortzetten;  

- de toepassingsmodaliteiten van het recht om zich terug te trekken bij gedragingen van geweld of 

pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk verduidelijken, hetzij door in de wetgeving 

uitdrukkelijk te voorzien in het recht om zich terug te trekken uit een werksituatie wanneer de 

werknemer of de werkneemster redelijkerwijs kan aannemen dat deze werksituatie een ernstig en 

onmiddellijk gevaar vormt voor zijn/haar leven, gezondheid of veiligheid als gevolg van geweld en 

intimidatie, zonder dat dit represailles of andere ongepaste gevolgen heeft, hetzij door meer 

informatie te verstrekken over dit recht specifiek in de context van geweld en intimidatie;  

De praktijken verbetert en met name:  

Bepaalde maatregelen bespreken en implementeren in het kader van het Nationaal Actieplan ter 

Bestrijding van geweld (NAP); a. het onderzoek en het overleg versterken teneinde de sectoren, 

beroepen en werkregelingen te identificeren waarin in het bijzonder de werknemers worden blootgesteld 

en passende maatregelen nemen; b. de geleverde inspanningen inzake de opleiding van de actoren van 

de gerechtelijke wereld en van de wereld van werk voortzetten en opdrijven; c. de mogelijkheid 

onderzoeken om nieuwe ondersteuningmaatregelen te nemen voor de slachtoffers van geweld en 

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/adivsories/2021r001_-_aanbeveling_harcelement-nl.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/adivsories/2021r001_-_aanbeveling_harcelement-nl.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/adivsories/2021r001_-_aanbeveling_harcelement-nl.pdf
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intimidatie in de wereld van werk en om in adviserende diensten te voorzien voor de daders; d. de 

geleverde inspanningen inzake informatie en bewustmaking voortzetten en opdrijven. 

Federale items 

Federale regelgeving 

Beroepsziekten 

 

De belangrijkste wetgevende maatregelen over beroepsziekten zijn de gecoördineerde wetten van 

3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit 

die ziekten voortvloeit  

Koninklijke Besluiten over beroepsziekten 

Wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen 

en inzake beroepsherinschakeling 

Ministerieel Besluit van 6 december 1996 tot vaststelling van het model van de formulieren voor 

indiening van de aanvragen om schadeloosstelling voor een beroepsziekte en van de aanvragen 

om herziening van reeds toegekende vergoedingen 

Ministerieel besluit van 5 juli 2017 tot vaststelling van de modellen van aanvraag tot betaling van 

arbeidsongevallen- en beroepsziektenvergoedingen op een zichtrekening 

Reglement van het beheerscomité van 23 mei 2018 tot vaststelling van de voorwaarden voor 

terugbetaling van vaccinaties door Fedris 

In de statistische jaarverslagen van FEDRIS worden jaarlijks de nieuwe wettelijke bepalingen 

inzake beroepsziekten gepubliceerd. 

 

Arbeidsongevallen 

De belangrijkste wetgeving over arbeidsongevallen is de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971. 

Uitvoeringsbesluiten: Koninklijke besluiten;  Ministeriële besluiten;  Reglementen  

Bron: FEDRIS Wetgeving en rechtspraak over arbeidsongevallen: geraadpleegd in december 2021. 

Bron: FEDRIS Wetgeving over beroepsziekten: geraadpleegd in december 2021. 

https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/3_juni_1970_-_kb_en_wetten_betreffende_de_preventie_van_beroepsziekten_en_de_vergoeding_van_de_schade_die_uit_die_ziekten_vo.pdf
https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/3_juni_1970_-_kb_en_wetten_betreffende_de_preventie_van_beroepsziekten_en_de_vergoeding_van_de_schade_die_uit_die_ziekten_vo.pdf
https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/3_juni_1970_-_kb_en_wetten_betreffende_de_preventie_van_beroepsziekten_en_de_vergoeding_van_de_schade_die_uit_die_ziekten_vo.pdf
https://fedris.be/nl/professional/beroepsziekten-provinciale-en-plaatselijke-overheidsdiensten/koninklijke-besluiten-over
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2006071368
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2006071368
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996120636&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996120636&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996120636&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017070504&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017070504&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018052309&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2018052309&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1971041001&table_name=wet
https://fedris.be/nl/professional/privesector/koninklijke-besluiten
https://fedris.be/nl/professional/privesector/ministeriele-besluiten
https://fedris.be/nl/professional/privesector/reglementen
https://fedris.be/nl/professional/privesector/wetgeving-rechtspraak
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Gezondheid en veiligheid op het werk 

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk is de basiswet op het vlak van veiligheid en gezondheid. Bovendien bevat deze wet alle 

elementen die de basis vormen voor het welzijn op het werk, namelijk de psychosociale belasting, 

de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de werkplaatsen, de maatregelen inzake 

leefmilieu en de preventie van ongevallen en arbeidsgerelateerde ziekten. 

Deze wet is de omzetting van de kaderrichtlijn 89/391/CEE met het oog op de verbetering van de 

gezondheid en de veiligheid van de werknemers. 

De uitvoeringsbesluiten van deze wet bevatten het merendeel van de Europese richtlijnen 

betreffende de preventie en de bescherming van de gezondheid en de veiligheid op het werk en 

worden gebundeld in de codex over het welzijn op het werk (= wetboek). 

Bron: FEDRIS Gezondheid en veiligheid op het werk: geraadpleegd in december 2021. 

Preventie van psychosociale risico’s op het werk 

In 2014 verscheen de recentste wetgeving over psychosociale risico’s op het werk: 

- Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van 

psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en 

ongewenst seksueel gedrag op het werk 

- Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 

augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 

wat de gerechtelijke procedures betreft 

- Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op 

het werk 

Het begrip ‘psychosociale risico’s op het werk’ doet zijn intrede. In de wetgeving staat een definitie 

van dit begrip: “De kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al 

dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de 

elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de 

arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een 

impact heeft en die objectief een gevaar inhouden." 

In het kader van het preventiebeleid van de onderneming moet hiermee rekening gehouden 

worden, net als met geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Ook de rol van 

de verschillende betrokken actoren wordt verduidelijkt: de werkgever, de hiërarchische lijn, de 

preventieadviseur-arbeidsarts, de preventieadviseur-psychosociale aspecten, de 

preventieadviseur van de interne dienst voor preventie op het werk, evenals de uitwisseling van 

informatie tussen deze actoren. 

Zie ook: codex over het welzijn op het werk – Titel 3 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996080400&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1996080400&table_name=wet
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=NL
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/algemene-beginselen/codex-over-het-welzijn-op-het-werk
https://fedris.be/nl/professional/beroepsziekten-provinciale-en-plaatselijke-overheidsdiensten/gezondheid-en-veiligheid
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/02/28/2014202136/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/03/28/2014202137/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/04/10/2014202445/staatsblad
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/algemene-beginselen/codex-over-het-welzijn-op-het-werk
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Volgens ETUI weerspiegelen de wettelijke bepalingen van België inzake psychosociale risico’s de 

preventieprincipes. De artikelen van de codex over het welzijn op het werk over psychosociale 

risico's voorzien in een verplichting tot evaluatie, preventie en aanpassing van de werkplek, met 

betrokkenheid van de werknemers en hun vakbondsvertegenwoordigers. Er zijn ook verplichtingen 

van informatie, opleiding en raadpleging, naast alle andere verplichtingen en rechten die 

rechtstreeks van toepassing zijn op psychosociale risico's. Een interessant aspect van Belgische 

wetgeving is dat zij rekening houdt met de specifieke kenmerken van psychosociale risico's. Het 

preventieplan voorziet in drie soorten preventie: primaire, praktische en organisatorische 

maatregelen die gericht zijn op het permanent elimineren risico's; secundaire maatregelen ter 

beperking en voorkoming van schade; tertiaire maatregelen die van toepassing zijn wanneer de 

werkgever er niet in geslaagd is risico’s of schade te voorkomen. Het wettelijk kader voorziet in 

algemene beginselen en laat een aanzienlijke marge voor aanpassing aan de behoeften van de 

bedrijven.  

Interessant is volgens ETIU dat België een proactief, in plaats van een reactief systeem heeft voor 

het voorkomen van psychosociale risico's. De wet legt werkgevers de verplichting op om 

procedures vast te stellen en in te voeren ter voorkoming van een verslechtering van de 

intermenselijke relaties en situaties die onaanvaardbaar gedrag in de hand werken, zoals 

pesterijen of geweld. De opbouw van de wettelijke bepalingen inzake psychosociale risico’s in de 

codex onderstreept de gedetailleerde, maar brede nationale aanpak die. 

Artikel I.3-1 condenseert in één artikel: 

- de verplichting om de psychosociale risico's te beoordelen en te evalueren, 

- definities van specifieke psychosociale risico's met de voorbeelden van stress, burn out, 

geweld, psychologische of seksuele intimidatie, 

- het belang voor de werkgever om de werknemers erbij te betrekken. 

De Belgische wet verwijst niet alleen naar het begrip psychosociale risico's; zij geeft ook een 

wettelijke definitie die breder is dan pesterijen en pesten. De combinatie van al deze bepalingen 

staan voor een echte collectieve aanpak van de PSR. Hieruit blijkt dat de PSR veelomvattend zijn 

en verschillende vormen kunnen aannemen. De psychologische spanningen die later kunnen 

leiden tot erkende situaties van stress, burn out, pesterijen en geweld, komen ook aan bod. Naast 

de verschillende definities, bevat de Belgische welzijnscodex ook specifieke bepalingen om het 

organisatorische aspect van de PSR aan te pakken. Daarom moet de werkgever moet zorgen voor 

interne procedures, zowel formele als informele, en externe procedures. 

Meer info: ETUI Policy Brief. Psychosocial risks in Europe National examples as inspiration for a 

future directive (2021). 

Codex Welzijn op het werk – preventie 

De algemene principes: 

Preventiemaatregelen 

De preventiemaatregelen worden vastgesteld in de volgende volgorde: 

https://www.etui.org/sites/default/files/2021-12/Psychosocial%20risks%20in%20Europe_2021_1.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/2021-12/Psychosocial%20risks%20in%20Europe_2021_1.pdf
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- maatregelen die tot doel hebben risico's te voorkomen; 

- maatregelen die tot doel hebben schade te voorkomen; 

- maatregelen die tot doel hebben schade te beperken. 

Voor elke groep van maatregelen moet worden onderzocht wat hun invloed is op het risico en of zij 

zelf geen risico's inhouden, zodat een andere groep preventiemaatregelen moet worden verkozen 

of bijkomend maatregelen van een andere groep moeten worden toegepast. Deze 

preventiemaatregelen kunnen bijvoorbeeld van organisatorische aard zijn, betrekking hebben op 

de conceptie van de werkpost, de keuze van arbeidsmiddelen, collectieve en persoonlijke 

beschermingsmiddelen, de veiligheidssignalering, het gezondheidstoezicht en noodprocedures. 

Globaal preventieplan en jaarlijks actieplan 

Het dynamisch risicobeheersingssysteem vindt zijn uitdrukking in een globaal preventieplan dat 

door de werkgever wordt opgesteld in overleg met de hiërarchische lijn en de diensten voor 

preventie en bescherming op het werk en wordt vastgesteld voor een termijn van vijf jaar. Dit plan 

geeft een concrete omschrijving van de resultaten van de risicoanalyse, van de prioritaire 

doelstellingen en de activiteiten die moeten worden verricht om deze doelstellingen te bereiken. 

Daarbij wordt tevens beschreven welke middelen er worden gebruikt en wat de opdrachten en 

verplichtingen zijn van alle betrokken personen. 

Voor elk dienstjaar moet er bovendien op dezelfde wijze een jaarlijks actieplan worden opgesteld, 

dat o.a. betrekking heeft op: 

- de prioritaire doelstellingen van het dienstjaar; 

- de middelen en methodes om die doelstellingen te bereiken; 

- de opdrachten, verplichtingen en middelen van de betrokken personen; 

- de aanpassingen aan te brengen aan het globaal preventieplan ingevolge gewijzigde 

omstandigheden, incidenten en ongevallen, het jaarverslag van de interne dienst en de 

adviezen van het Comité. 

Het dynamisch risicobeheersingssysteem wordt regelmatig geëvalueerd, wat ten minste één maal 

om de vijf jaar een nieuw globaal preventieplan tot gevolg heeft. 

Bron: FOD WASO, Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid/preventiemaatregelen: geraadpleegd 

in december 2021. 

Rugpreventie 

Koninklijk Besluit van 11 maart 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 tot 

vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van 

artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de 

schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970  

Koninklijk Besluit van 3 april 2013 tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject 

inzake ergonomische interventie, teneinde verergering van rugziekten te voorkomen  

Koninklijk Besluit van 14 april 2009 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 tot 

vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van 

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/algemene-beginselen/algemene-principes-betreffende-het-welzijnsbeleid#toc_heading_3
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2018-05-29&numac=2018201374&caller=list
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2018-05-29&numac=2018201374&caller=list
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2018-05-29&numac=2018201374&caller=list
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2018-05-29&numac=2018201374&caller=list
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013040321&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013040321&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2009041434
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2009041434
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artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de 

schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970  

Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de 

wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van 

beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 

juni 1970  

Koninklijk Besluit van 7 juli 2005 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid 

van de werknemers tegen de risico's van mechanische trillingen op het werk  

Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 betreffende het manueel hanteren van lasten  

Bron: FEDRIS Rugpreventieprogramma: geraadpleegd in december 2021. 

Vaccinatie Hepatitis 

23 MEI 2018. - Reglement van het beheerscomité tot vaststelling van de voorwaarden voor 

terugbetaling van vaccinaties door Fedris 

Preventief alcohol en drugsbeleid 

Privésector - CAO nr. 100 van 1 april 2009 betreffende het voeren van een preventief alcohol- en 

drugsbeleid in de onderneming: maakt het voeren van een dergelijk beleid in elke onderneming 

verplicht en zorgt voor een responsabilisering van werkgevers en werknemers. 

Werkbaar werk 

De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk 

Werkbaar gaat over de verbetering van de arbeidsomstandigheden gedurende de gehele 

loopbaan om langer werken mogelijk te maken en om zo het verhogen van de pensioenleeftijd (en 

die van het vervroegd pensioen) realiseerbaar te maken. De verbetering van de 

arbeidsomstandigheden wordt bereikt door een beter beheer door de werknemer van zijn 

arbeidstijd en de toename van zijn autonomie bij de organisatie ervan. De glijdende uurroosters, 

het occasioneel telewerk, het loopbaansparen en het schenken van verlof maken deel uit van deze 

maatregelen die de werknemer moeten toelaten om meer vat te hebben op zijn werk en om zijn 

inspanningen beter te spreiden om het professioneel leven en het gezinsleven te verzoenen. De 

aandacht die geschonken wordt aan de opleiding moet de werknemer de mogelijkheid geven om 

zich te verbeteren in zijn werk en om de verlenging van de duur van zijn beroepsloopbaan mogelijk 

te maken in goede omstandigheden. 

Wendbaar gaat over de verhoging van de flexibiliteit die de ondernemingen toelaat het hoofd te 

bieden aan de evolutie van de economie. De flexibiliteit van de arbeidstijd, de vereenvoudiging van 

de deeltijdse arbeid en van het systeem van werkgeversgroeperingen, de mogelijkheid om 

arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid voor onbepaalde tijd te sluiten en de uitbreiding van de 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2009041434
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2009041434
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2007051742
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2007051742
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2007051742
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2007051742
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2005070733
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2005070733
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1993081247&table_name=wet
https://fedris.be/nl/professional/beroepsziekten-provinciale-en-plaatselijke-overheidsdiensten/rugpreventieprogramma-van
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&la=N&nm=2018202778
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&la=N&nm=2018202778
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2017/03/05/2017011012/staatsblad
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mogelijkheden van nachtarbeid in de sector van de e-commerce zijn instrumenten waarover de 

ondernemingen beschikken om concurrentieel te blijven. 

Bron: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Werkbaar en wendbaar werk: 

geraadpleegd in december 2021. 

Terug naar werk langdurig zieken 

Wet van 12 december 2021 tot invoering van het "Terug Naar Werk -traject" onder de coördinatie 

van de "Terug Naar Werk-coördinator" in de uitkeringsverzekering voor werknemers 

Re-integratie van langdurig zieken 

Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging het koninklijk besluit van 28 mei 2003 

betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van 

arbeidsongeschikte werknemers betreft 

De overheid wil de re-integratie bevorderen van langdurig zieke werknemers die hun job tijdelijk of 

definitief niet kunnen uitoefenen. Er zijn twee uitzonderingen: werknemers die het slachtoffer zijn 

van een arbeidsongeval en werknemers die kampen met een beroepsziekte. 

Elk traject tot re-integratie bevat twee stappen: een re-integratiebeoordeling door de 

preventieadviseur-bedrijfsarts (PABA) en een re-integratieplan, opgesteld door de werkgever. Drie 

actoren kunnen een re-integratietraject opstarten:  

- de werknemer of zijn behandelende arts. In dat geval brengt de PABA de werkgever en de 

adviserend geneesheer op de hoogte; 

- de adviserende arts van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De PABA verwittigt de 

werkgever; 

- de werkgever, vanaf vier maanden arbeidsongeschiktheid van een werknemer of wanneer 

de werkgever een attest van definitieve ongeschiktheid ontvangt van de behandelende 

arts. De PABA informeert de adviserende arts. 

Er zijn vijf mogelijke resultaten/scenario’s: 

- de werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervatten. Tussentijds aangepast 

of ander werk is mogelijk; 

- de werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervatten. Tussentijds werken is 

onmogelijk; 

- de werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten 

maar aangepast of ander werk bij dezelfde werkgever is mogelijk; 

- de werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten en kan 

evenmin aangepast of ander werk uitvoeren. Het re-integratietraject wordt niet verdergezet; 

- de PABA oordeelt dat het om medische redenen niet opportuun is om een re-

integratietraject op te starten maar om de twee maanden is er een re-evaluatie door de 

PABA. 

https://werk.belgie.be/nl/themas/werkbaar-en-wendbaar-werk
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/12/2021043466/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/12/2021043466/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/10/28/2016205640/staatsblad
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Vanaf 2019 zijn er ook nog een aantal KB’s verschenen m.b.t tot paritaire comités 

(gezondheidsinrichtingen en -diensten) en paritaire subcomités (Vlaamse sector van de beschutte 

werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven; diensten voor gezins- en 

bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap; de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -

diensten van de Vlaamse Gemeenschap; socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap; 

de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector) over het voorkomen en verminderen van stress, 

burn-out, agressie en andere psychosociale risico's op het werk en ter bevordering van re-

integratie en progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval. 

Wetsvoorstellen  

Arbeidsongeschiktheid – uitkering - re-integratie 

Wetsvoorstel van 9 september 2019 tot wijziging van de Codex over het welzijn op het werk (2017) 

en van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten ter bevordering van een beleid van 

preventie en socioprofessionele re-integratie van werknemers met een arbeidsongeschiktheid 

binnen de ondernemingen: meer verantwoordelijkheid aan de werkgever geven om de re-

integratiemogelijkheden via aangepast of ander werk ernstig te onderzoeken, en de rol hierbij van 

de preventieadviseur-arbeidsarts explicieter stellen. 

Wetsvoorstel van 18 november 2020 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten, tot invoering van een geschiktheidsattest en teneinde de vlotte 

wedertewerkstelling van zieke werknemers te ondersteunen: het bestaande ziekteattest heeft 

ongewenste gevolgen. Het impliceert een binaire keuze (ziek of aan het werk) en zorgt ervoor dat 

werknemers in veel gevallen langer dan nodig wachten om opnieuw aan de slag te gaan, wat 

belangrijke nadelen heeft voor zowel werknemer als werkgever: de integratie op de arbeidsmarkt 

wordt na verloop van tijd moeilijker, het inkomen van de werknemer gaat achteruit en de 

werkgever moet investeren in het gewaarborgd loon van een inactieve werknemer en de 

aanstelling van een vervanger, die mogelijk ook een opleiding moet krijgen. Een deel van de 

oplossing bestaat in de invoering van een door de huisarts uit te reiken geschiktheidsattest, dat 

twee belangrijke functies heeft: informerend (via het gesprek met de huisarts wordt de werknemer 

geïnformeerd over de manieren waarop zijn ziekte combineerbaar is met tewerkstelling) en 

motiverend (zowel de werkgever als de werknemer worden er door het geschiktheidsattest toe 

aangespoord om na te denken over de resterende tewerkstellingsmogelijkheden). Het beoogde 

geschiktheidsattest heeft geen verplicht karakter en is geen afzonderlijk document: het bestaande 

geneeskundig getuigschrift wordt aangepast om er een bijkomend aspect aan toe te voegen met 

betrekking tot de beoordeling van de geschiktheid van de werknemer voor bepaalde types van 

werk. 

Wetsontwerp van 9 november 2021 tot invoering van het “Terug Naar Werktraject” onder de 

coördinatie van de “Terug Naar Werk-coördinator” in de uitkeringsverzekering voor werknemers: 

dit wetsontwerp beoogt meer langdurig zieken, die daartoe bereid zijn of daarvoor zelf vragende 

partij zijn, te helpen en te ondersteunen bij hun toeleiding naar een job die aansluit bij hun 

mogelijkheden en noden: aangenomen: DOC 55 2313/004 

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=0275
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=0275
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=0275
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=0275
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1653
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1653
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=1653
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2313
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=55&dossierID=2313
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2313/55K2313004.pdf
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Beleid federale regering 2020-2024 

Federaal regeerakkoord 

Het federaal regeerakkoord van 2020 kondigt diverse maatregelen aan die moeten leiden naar een 

hogere werkzaamheidsgraad. Inzetten op de re-integratie van langdurig zieken op de 

arbeidsmarkt, een harmonieus loopbaaneinde en oog voor gezondheid gedurende de ganse 

loopbaan is één van die maatregelen. 

Op het vlak van de arbeidsmarkt houdt dit het volgende in: 

- De werkzaamheidsgraad en de activiteitsgraad kunnen maar substantieel stijgen als we 

ook vooruitgang boeken bij de kwetsbare groepen. Mensen die inactief zijn op de 

arbeidsmarkt worden aangemoedigd en geholpen om de stap naar werk te zetten. Het gaat 

in het bijzonder over mensen met een leefloon, langdurig zieken en mensen met een 

handicap. 

- De re-integratie van langdurig zieken op het werk en de arbeidsmarkt wordt verder 

versterkt, in overleg met de sociale partners. Daarom zullen o.a. de aanbevelingen in het 

unaniem advies (nummer 2099) van de NAR van september 2018 worden uitgevoerd. 

Zowel ondernemingen als werknemers moeten met raad en daad worden bijgestaan om de 

re-integratietrajecten op te starten en tot een succesvol einde te brengen. Hiervoor kunnen 

bijvoorbeeld disability managers worden ingezet. Het multidisciplinair karakter van de 

begeleiding wordt daarbij bewaakt.  

- Om de effectieve loopbaanduur van de werknemers op te trekken, zullen er maatregelen 

worden genomen inzake eindeloopbaanregeling. Dat kan o.a. worden gerealiseerd via het 

deeltijdse pensioen, de zachte landingsbanen, de vorming en heroriëntatie doorheen de 

loopbaan, en door de overdracht van knowhow tussen generaties van werknemers te 

bevorderen.  

- De regering start een overleg op met de sociale partners over de vereenvoudiging, 

harmonisering en optimalisering van de verschillende verlofstelsels, met specifieke 

aandacht voor de motieven zorg en combinatie van werk en gezin. 

Op het vlak van de arbeidsorganisatie: 

- We veranderen vaker van job en we combineren vaak verschillende activiteiten. 

Levenslang leren oftewel het continu updaten van kennis en vaardigheden is dan ook 

ontzettend belangrijk. Maar ook het aspect tijd is cruciaal. Zo zijn heel wat mensen op zoek 

naar een beter evenwicht tussen werk en andere tijdsbestedingen. Thuis- en telewerk, 

maar ook andere vormen van flexibiliteit ten voordele van de werknemer, spelen daarbij 

een belangrijke rol. En ook de mate van autonomie en zelfsturing die werknemers aan de 

dag kunnen leggen, is een belangrijke factor voor hun welzijn, voor de voldoening die ze 

halen uit werk.  

- De strijd tegen stress en burn-out blijft belangrijk en wordt verder gevoerd, in 

samenwerking met de sociale partners. De ervaring die werd opgebouwd bij de recente 

(piloot)projecten door de Nationale Arbeidsraad wordt daarbij meegenomen. 

https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf
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- Het welzijn op het werk en de combinatie van privé- en beroepsleven moeten verder 

worden verbeterd, in overleg met de sociale partners. Het beperken van verplaatsingen en 

het verkorten van de woon-werktrajecten maken daar ook deel van uit. 

Op het vlak van gendergelijkheid: 

- De overheid zal een actieve genderpolitiek voeren en een voluntaristisch genderbeleid dat 

structurele en historische onevenwichten aanpakt. De monitoring hiervan wordt versterkt. 

Gendergelijkheid is een fundamentele waarde waar de regering inzake binnenlands beleid 

actief toe bijdraagt en die ze op internationale fora maximaal uitdraagt.  

- We hervormen de verlofstelsels voor ouders zodat er een evenwichtigere verdeling 

mogelijk wordt tussen mannen en vrouwen bij de opvang van en de zorg voor kinderen. 

Het geboorteverlof zal stapsgewijs uitgebreid worden van 10 naar 20 dagen. Daarbij 

zorgen we ervoor dat alle types werknemers in staat zijn het recht ook effectief op te 

nemen (bv. uitzendarbeid en korte tijdelijke contracten, ...). 

Beleidsnota’s 

Werk 

Algemene bebeleidsnota werk 2020 : 

- Er is een aanzienlijke toename van het ziekteverzuim onder werknemers, met name onder 

werknemers in sectoren waar telewerken moeilijk of zelfs onmogelijk is (p. 5). 

- Een plan voor welzijn en tegen stress op het werk (p. 12). 

- Een kader voor telewerk (p. 12-13). 

- Jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie met in 2021 het thema: een beleid voor een 

harmonieus loopbaaneinde (p. 14-15). 

- Een beleid voor een harmonieus loopbaaneinde (p. 15 e.v.). 

Werkgelegenheidsconferentie 2021 

Harmonieuze (einde)loopbaan en gezondheid 

Tijdens de werkgelegenheidsconferentie op 7 en 8 september 2021 vertrok de workshop 

‘Harmonieuze (einde)loopbaan en gezondheid vanuit volgende vaststelling: het thema gezondheid 

komt gedurende de hele beroepsloopbaan terug. Een preventiebeleid vanaf het begin van de 

loopbaan, en tijdens de hele loopbaan, is daarom van essentieel belang in bedrijven om duurzame 

arbeidsomstandigheden te bieden.  

Werkbaar en duurzaam werk tijdens de volledige loopbaan is werk dat motiveert, voldoende 

leermogelijkheden biedt, geen oorzaak is van fysiek ongemak (MSA) of stress (PSR) met 

gezondheidsproblemen tot gevolg en een evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk maakt. 

Er moet rekening gehouden worden met hybride werk (kantoor/telewerk) en met atypische 

werktijden en de specifieke risico’s daaraan verbonden. Een ander aandachtspunt zijn de 

https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/55/1580/55K1580009.pdf
https://evenementen.werk.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/gezondheid_auroremassart.pdf
https://evenementen.werk.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/gezondheid_auroremassart.pdf
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beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden met daarbij een andere benadering van oudere 

werknemers en zware beroepen. 

PSR (psychosociale risico’s) en MSA (musculoskeletale aandoeningen) zijn de twee belangrijkste 

oorzaken van arbeidsongeschiktheid en vaak is er interactie tussen PSR en MSA in de twee 

richtingen. Hierbij kan het systeem van beroepsziekten van belang zijn met drie ge-integreerde 

pijlers als inspiratiebron: uitkeringen - preventie - re-integratie/herstel; gericht zowel op de 

werkgever als op de werknemer (bijvoorbeeld rugpreventie-programma, burn-outproject); rekening 

houdend met nieuwe (beroeps)risico’s en (sneller) verzamelen en datamining van cijfers en 

gegevens over beroepsrisico’s (ook op sectorniveau). Met al deze aspecten moet rekening 

gehouden worden om beleidskeuzes te kunnen maken. 

Er is ook nood aan een specifieke/individuele aanpak voor werknemers met een handicap en voor 

de re-integratie van werknemers na een (langdurige) ziekte. Aandachtspunten zijn het (financieel) 

stimuleren en bevorderen van een progressieve en aangepaste werkhervatting; het belang van 

werkhervatting als onderdeel van het herstel (tijdig opstarten van trajecten); jobcrafting (rekening 

houden met individuele vaardigheden en kwaliteiten); een multidisciplinaire aanpak; 

beschikbaarheid van gegevens en data; de rol van de  arbeidsarts (uitwisseling van informatie 

tussen artsen (behandelend – adviserend arbeidsarts, de aanpak van het tekort aan arbeidsartsen 

waarbij de rol verpleegkundigen kan bekeken worden en een specifieke opleiding van 

verpleegkundigen). 

Ook zijn er aanpassingen nodig van: 

- arbeidsomstandigheden in de zin van tijdskrediet aan het einde van de loopbaan en 

thematisch verloven, die ook over de loopbaan kunnen verspreid worden; 

- de arbeidsduur. 

Ten slotte zouden werkenden zich op elke leeftijd moeten kunnen omscholen - zich kunnen 

heroriënteren - professionele mobiliteit mogelijk maken en faciliteren, ook naar andere werkgevers 

of in andere statuten (bv. zelfstandige). 

Gezond (langer) werken 

Uitgangspunt is dat “de” ouderere werknemer niet bestaat, wel een verouderende populatie 

werkenden.2  

Ouder worden brengt fysieke en mentale veranderingen met zich mee:  

- de fysieke sterkte verandert met leeftijd  

- fysieke mogelijkheden kunnen beperkt worden door musculoskeletale veranderingen 

(soepelheid gewrichten, lichaamshouding) 

- mentale mogelijkheden veranderen 

o mogelijkheden om informatie te verwerken verminderen met leeftijd - leren wordt 

lastiger  

o korte en lange termijn geheugen vermindert 

- verbale mogelijkheden en verworven kennis blijven stabiel met leeftijd  

 
2 Werkgelegenheidsconferentie 2021, Bijdrage Co-Prev oven Gezond (langer) werken. 

https://evenementen.werk.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/conferentiewerkgelegenheid2021gdscoprev.pdf
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- verzwakte elementen worden gecompenseerd door ervaring/expertise en motivatie 

De uitdagingen en de opportuniteiten op dit vlak zijn: 

- Een langere loopbaan kan een langere blootstelling aan risico's meebrengen. 

- Er zullen meer werknemers zijn met chronische gezondheidsproblemen en specifieke 

behoeften.  

- Oudere werknemers kunnen kwetsbaarder zijn voor bepaalde gevaren op het gebied van 

veiligheid en gezondheid. 

- Er dient rekening te worden gehouden met een verhoogd aantal werkgerelateerde 

gezondheidsproblemen in bepaalde sectoren en jobs met een zware lichamelijke en/of 

geestelijke belasting, manuele werkzaamheden en atypische werktijden. 

- Zowel de preventie van arbeidsongeschiktheid, als de arbeidsrevalidatie en re-integratie 

worden nog belangrijker. 

Sociale zaken 

Algemene beleidsnota Sociale Zaken 2020: 

Het bevorderen van re-integratie in een inclusieve arbeidsmarkt (p. 12-14):  

Langdurig zieken dienen, binnen hun mogelijkheden en op basis van vrijwilligheid, te kunnen 

blijven deelnemen aan het professionele leven. Daarom wordt de re-integratie van langdurig 

zieken op het werk en de arbeidsmarkt versterkt, in overleg met de sociale partners. Het unaniem 

advies nr. 2099 van de Nationale Arbeidsraad inzake het “Overlegplatform voor de actoren die 

betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een 

gezondheidsprobleem – Evaluatie en voorstellen in verband met de reglementering inzake re-

integratie” zal worden uitgevoerd. Ook zal de organisatie en het beheer van de re-

integratietrajecten geëvalueerd worden. De procedures worden gestroomlijnd zodat meer 

werknemers (sneller) een re-integratietraject kunnen starten en succesvol beëindigen. Zowel 

ondernemingen als werknemers moeten daarin worden bijgestaan. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld 

‘disability managers’ worden ingezet. De blijvende instroom in (langdurige) arbeidsongeschiktheid 

moet voorkomen worden door werkgevers en werknemers te ondersteunen bij meer werkbaar 

werk in overleg met de sociale partners. Arbeidsongeschikten – maar ook anderen die inactief zijn 

– moeten inzicht krijgen in de financiële gevolgen. De ontwikkeling van een ‘online’ 

rekeninstrument’ kan hen inzicht geven over de impact van arbeidsmarkttransities op hun netto 

beschikbaar inkomen en over hoeveel werken opbrengt na een periode van vervangingsinkomen, 

op basis van het microsimulatiemodel van de FOD Sociale Zekerheid. 

Psychosociale aandoeningen gelieerd met het werk – Burn-out (p. 14-15): 

Psychische aandoeningen zijn voor meer dan een derde van de oorzaken van 

arbeidsongeschiktheid. Onder deze oorzaken is de burn-out prominent aanwezig. Daarom is het 

nodig om aandacht te besteden aan het groeiend aantal mensen met stressproblemen die vaak 

leiden tot burn-out situaties of andere stressgerelateerde pathologieën (depressie, 

posttraumatische stress-stoornis, angst, enz.). De FOD Sociale Zekerheid richt een 

interdepartementale werkgroep “Psychosociale aandoeningen gerelateerd aan het werk” op. 

FEDRIS (zie verder) heeft een pilootproject ontwikkeld dat in januari 2019 van start ging. Dit 

https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/55/1580/55K1580003.pdf
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-2099.pdf
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project wordt voortdurend gevolgd en zal na de COVID-19 pandemie uitgebreid worden tot 

gezondheidspersoneel en het traject zal aangepast worden om rekening te houden met de impact 

van de gezondheidscrisis op de psychische belasting van het zorgpersoneel. 

Beroepsziekten (p. 15-16): 

Er komt verdere reflectie over de vraag of de beroepsziekteregeling toereikend is in het licht van 

de opkomst van nieuwe risico’s en/of nieuwe beroepsziekten. De gezondheidscrisis van COVID-19 

heeft immers bepaalde grenzen van het huidige systeem aangetoond. FEDRIS zal ervoor zorgen 

om de genderdimensie in haar in haar statistische rapporten te objectiveren. Als er verschillen 

worden geconstateerd met betrekking tot het geslacht van de mensen die voor bepaalde ziekten 

worden gecompenseerd, moeten deze verschillen verklaard kunnen worden. Indien dit niet het 

geval is, zal een analyse van het probleem moeten worden uitgevoerd. 

Algemene beleidsnota Volksgezondheid 2020: 

Gezondheid en werk (p. 37-38): 

De gezondheidsenquêtes (met name van Sciensano) zullen de band tussen werk en gezondheid 

verder uitdiepen. Daarbij zal bijzondere aandacht gaan naar de werknemers in de 

gezondheidszorg. Ook de re-integratie van personen met chronische aandoeningen of na COVID-

19 hospitalisatie in het werkmilieu komt aan bod. 

Persbericht Terug naar werk-coördinatoren (9 september 2021): 

Terug naar werk-coördinatoren gaan wie langdurig ziek is actief opzoeken, helpen, wegwijs maken 

en actief begeleiden naar werk, eventueel bij een andere werkgever. Ze vormen de brug tussen 

patiënt, ziekenfonds, behandelende arts, de VDAB. 

Pensioenen en Armoedebestrijding 

Algemene beleidsnota Pensioenen, Maatschappelijke Integratie, Personen met een handicap, 

Armoedebestrijding en Beliris 2020  

Arbeidsmarkt en pensioen (p. 4-5):  

Pensioenhervormingen kunnen niet los gezien van worden van de arbeidsmarkt. Om tot een 

geslaagde hervorming te komen moeten deze discussies dus gelijktijdig gevoerd worden. In een 

eerste fase zal een mapping gebeuren van het volledige eindeloopbaanlandschap. Dit zowel naar 

bestaande regelingen, aantallen, budgetten, genderevenwichten, efficiëntie, … Deze mapping is 

noodzakelijk om met kennis van zaken het loopbaanbeleid en het pensioenbeleid uit te kunnen 

tekenen, met een bijzondere aandacht voor de loopbaan van de vrouw. 

In de tweede fase van de pensioenhervorming, voorgesteld door de minister van Pensioenen in 

september 2021, worden maatregelen voorgesteld om langdurig ziek zijn af te remmen: 

- Afstappen van pensioenleeftijd en rekening houden met aantal loopbaanjaren: 60j en 42 

loopbaanjaren mag met pensioen = sociale rechtvaardigheid want iemand die op 18j of 

https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/55/1580/55K1580004.pdf
https://vandenbroucke.belgium.be/nl/terug-naar-werk-co%C3%B6rdinatoren
https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/55/1580/55K1580012.pdf
https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/55/1580/55K1580012.pdf
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vroeger is beginnen werken (vaak zwaar beroep en lagere levensverwachting) moet nu 

langer werken en bijdragen betalen dan iemand die langer gestudeerd heeft.  

- Kwestie van zware beroepen wordt besproken op sectorniveau 

- Maar tegelijk ook stimulansen om langer te werken (45j) voor wie wil via: 

o Forfaitaire pensioenbonus: 2 euro bruto/dag bovenop 42 loopbaanjaren 

o Deeltijds pensioen: 1/5de of halftijds, vanaf datum dat vervroegd pensioen mogelijk 

is 

- Redenering:  

o Afstappen van bestraffend beleid; werknemer kiest zelf om al dan niet langer aan 

de slag te blijven 

o Afremmen langdurige werkloosheid en langdurig zieken. 

Zie ook Vrouwenraadnota Vrouwenraad over het pensioenvoorstel van de minister van 

Pensioenen (september 2021) 

Gelijke kansen 

Algemene beleidsnota Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit 2020, p. 11-12: 

- Meewerken aan de hervorming van het ouderschapsverlof en andere verlofregelingen voor 

ouders om een evenwichtiger verdeling van de opvang en de zorg voor kinderen tussen 

mannen en vrouwen mogelijk te maken. In de loop van de regeerperiode zal het 

geboorteverlof geleidelijk aan worden verlengd van 10 tot 20 dagen. Alle werknemers 

zullen recht daadwerkelijk kunnen uitoefenen (ook bv. uitzendkrachten en mensen met een 

tijdelijke overeenkomst van korte duur). 

- Samen met de minister van Werk:  

o aanvullende maatregelen nemen om de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de 

loonkloof tussen mannen en vrouwen werkzamer te maken; inspiratie op het advies 

van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen betreffende de 

doeltreffendheid en de efficiëntie van deze wet; 

o onderzoeken welke financiële en andere belemmeringen kunnen worden 

weggenomen om eenoudergezinnen, die 80 procent van de alleenstaande moeders 

zijn, in staat te stellen werk en gezin te combineren. 

Federaal plan gender mainstreaming 2020-2024 

Het plan3 bevat een opsomming van acties per federale minister. Er is geen bijkomende uitleg per 

actie gepubliceerd. Meer informatie is wel te vinden in de beleidsnota’s van de ministers. 

RIZIV 
Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen staat ervoor in dat de verzekerde 

werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen 

 
3 Zie: Federaal Plan Gender mainstreaming (2020-2024): geraadpleegd op de website van het IGVM in 
december 2021. 

http://www.vrouwenraad.be/file?fle=97101&ssn=
http://www.vrouwenraad.be/file?fle=97101&ssn=
https://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/55/1580/55K1580022.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/federaal_plan_gm_2020-2024_nl.pdf
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bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na 

een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden. 

Het RIZIV beheert het luik ‘uitkeringen’ van de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen en: 

- bepaalt de toekenningsvoorwaarden en de berekeningsregels van de uitkeringsbedragen in 

geval van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof en 

werkverwijdering; 

- controleert de arbeidsongeschiktheid, vanaf de 7de maand arbeidsongeschiktheid; 

- controleert en erkent het recht op invaliditeit. Na 1 jaar ongeschiktheid stelt de adviserend 

arts van het ziekenfonds een voorstel op tot erkenning van de invaliditeit voor de 

Geneeskundige raad voor invaliditeit. Die raad onderzoekt dit voorstel en beslist of 

de invaliditeit kan worden erkend; 

- geeft financiële steun aan arbeidsongeschikte personen die opnieuw willen werken en die 

daarvoor een programma doorlopen van socioprofessionele rehabilitatie of reoriëntatie. Bv. 

wie arbeidsongeschikt is en zijn vroegere werk niet meer kan uitoefenen, kan zich met 

financiële steun ‘herscholen’ tot een ander beroep (bv. verkoopsmedewerker met 

rugproblemen wordt boekhouder). 

Berekening arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 

primaire arrbeidsongeschiktheid en invaliditeit 

Voor een vergelijking België en de andere EU-lidstaten op het vlak van regelgeving, uitkeringen, 

enz. verwijzen we naar de vergelijkende tabellen van de MISSOC database: Missoc Comparative 

tables van de Europese Commissie: selecteer invalidity en/of accidents at work and occupational 

diseases. 

Voor gerechtigden zijn er in België drie periodes van arbeidsongeschiktheid: 1) De eerste zeven 

tot maximaal dertig dagen: gewaarborgd loon door de werkgever; 2) Tot de 365e dag: primaire 

arbeidsongeschiktheid; 3) Na één jaar: invaliditeit.  

Tijdens de eerste periode wordt er een gewaarborgd loon uitbetaald, ten laste van de werkgever. 

De bedragen verschillen naargelang van het statuut, waarbij bedienden tijdens de volledige 

periode een volledig loon krijgen; bij arbeiders daalt het gewaarborgde loon na de eerste zeven 

dagen. 

Tijdens de periode van de primaire arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer een uitkering 

van het ziekenfonds, met uitzondering van de eerste periode van gewaarborgd loon. De uitkering 

bedraagt 60 % van het begrensde brutoloon. De maximale bruto-uitkering bedraagt vanaf 1 januari 

2021 2.292,94 euro per maand. Het maximum dagbedrag is 88,19 euro. Een volledig jaar bevat 

312 uitkeringsdagen: 312 * 88,19 / 12 = 2.292,94 euro. Hiervan wordt 11,11 % bedrijfsvoorheffing 

afgehouden, de uitkering telt mee als inkomen voor de personenbelasting. 

Meer info: RIZIV Berekening tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘primaire 

arbeidsongeschiktheid’); geraadpleegd december 2021. 

https://www.riziv.fgov.be/nl/riziv/organen/Paginas/geneeskundige-raad-invaliditeit.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/reintegratie/Paginas/default.aspx
https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/?test=
https://www.missoc.org/missoc-database/comparative-tables/?test=
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/werknemers-werklozen/Paginas/berekening-arbeidsongeschiktheidsuitkering.aspx#Berekening_tijdens_het_1e_jaar_arbeidsongeschiktheid_(de_%E2%80%98primaire_arbeidsongeschiktheid%E2%80%99)
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/werknemers-werklozen/Paginas/berekening-arbeidsongeschiktheidsuitkering.aspx#Berekening_tijdens_het_1e_jaar_arbeidsongeschiktheid_(de_%E2%80%98primaire_arbeidsongeschiktheid%E2%80%99)
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Na de primaire arbeidsongeschiktheid vat de periode van invaliditeit aan. De uitkering bedraagt 

een percentage van het begrensde brutoloon, afhankelijk van de gezinssituatie van de werknemer: 

65% voor werknemers met personen ten laste, 55% voor alleenstaanden en 40% voor een 

samenwonende werknemer. De maximale bruto-uitkering bedraagt vanaf 1 januari 2021 2.486,12 

euro per maand. Het maximum dagbedrag is 95,62 euro. Een volledig jaar bevat 312 

uitkeringsdagen: 312* 95,62 / 12 = 2.486,12 euro. Hier wordt geen bedrijfsvoorheffing afgehouden, 

maar de uitkering telt wel mee als inkomen voor de personenbelasting.  

➢ De Vrouwenraad is al jaren vragende partij voor de opheffing van de verminderde 

uitkeringen (de zogenaamde eigen niet-ontvangen rechten door de afschaffing van de 

categorie samenwonenden zonder gezinslast bij de invaliditeitsuitkeringen (en de 

werkloosheidsuitkeringen).4 

Meer info: RIZIV Berekening na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘invaliditeit’); geraadpleegd 

december 2021. 

Terug Naar Werk-traject 

Een “terug-naar-werkcoördinator” (TNW-coördinator) gaat samen met de adviserend arts van een 

ziekenfonds na of en op welke manier de werknemer of werkloze, die als arbeidsongeschikt 

erkend is, terug naar de arbeidsmarkt kan. De betrokkene moet nog voldoende fysieke en 

psychische vermogens en vaardigheden hebben die de terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk 

maken. Deze vaardigheden zijn de zogenaamde "restcapaciteiten", die passen in een meer 

positieve kijk op arbeidsongeschiktheid en de terugkeer naar het werk. 

Het TWN-traject kan op vraag van de werknemer/werkloze opgestart worden of op initiatief van de 

adviserend arts van het ziekenfonds. De situatie verschilt enigszins naargelang uw traject wordt 

geactiveerd op initiatief van de adviserend arts van uw ziekenfonds of op uw eigen initiatief. 

TWN-traject op initiatief van de adviserend arts van het 

ziekenfonds 

- Tien weken na de aanvang van je arbeidsongeschiktheid vraagt de adviserend arts je om 

een vragenlijst in te vullen. 

- Je bezorgt deze vragenlijst binnen twee weken ingevuld terug aan de adviserend arts. 

- In de vierde maand van arbeidsongeschiktheid maakt de adviserend arts via je medisch 

dossier en de ingevulde vragenlijst een eerste inschatting van wat je nog kan, volgens je 

‘restcapaciteiten’. Er zijn twee mogelijkheden: 

o De adviserend arts beslist om je door te verwijzen naar de TNW-coördinator voor 

een eerste contactmoment: hij heeft tijdens de inschatting van je ‘restcapaciteiten’ 

geoordeeld dat een werkhervatting bij de werkgever (indien je verbonden bent door 

een arbeidsovereenkomst) of het opnemen van een beroep op de reguliere 

arbeidsmarkt mogelijk lijkt te zijn na één of meerdere aanpassings- en/of 

begeleidingsacties. 

 
4 Federaal Vrouwenraadmemorandum 2019, p. 69; Individuele rechten in de sociale zekerheid 2011 

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/werknemers-werklozen/Paginas/berekening-arbeidsongeschiktheidsuitkering.aspx#Berekening_na_het_1e_jaar_arbeidsongeschiktheid_(de_%E2%80%98invaliditeit%E2%80%99)
http://www.vrouwenraad.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=217&sare=522
http://www.vrouwenraad.be/file?fle=17052&ssn=
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o De adviserend arts beslist om je niet door te verwijzen naar de TNW-coördinator 

voor een eerste contactmoment: hij heeft geoordeeld dat wegens je 

gezondheidstoestand de aanpassings- en begeleidingsacties dan niet nodig of 

mogelijk zijn. Tijdens een nieuwe inschatting van je “restcapaciteiten” zal hij kunnen 

beslissen om je door te verwijzen naar de TNW-coördinator omdat hij dan oordeelt 

dat een werkhervatting bij je werkgever (indien je verbonden bent door een 

arbeidsovereenkomst) of het opnemen van een beroep op de reguliere 

arbeidsmarkt mogelijk lijkt te zijn na één of meerdere aanpassings- en/of 

begeleidingsacties. 

Binnen één maand na deze doorverwijzing organiseert de TNW-coördinator dit eerste 

contactmoment waarin hij zijn rol bij de begeleiding en opvolging van het traject toelicht en hij 

samen met u de eerste stap van het traject nagaat. 

Heb je een arbeidsovereenkomst? Dan verwijst de TNW-coördinator je tijdens het eerste 

contactmoment, met jouw instemming en met de nodige ondersteuning, naar 

de preventieadviseur-arbeidsarts met het oog op de aanvraag tot een bezoek voorafgaand aan de 

werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject bij je werkgever. 

TWN-Traject op eigen initiatief 

Tijdens de erkende arbeidsongeschiktheid kan je steeds aan de TNW-coördinator vragen om een 

eerste contactmoment te organiseren: 

- Je neemt contact op met het ziekenfonds. 

- Indien nodig ontvang je een vragenlijst die je binnen twee weken ingevuld moet bezorgen 

aan de adviserend arts. 

- Binnen één maand na het bezorgen van de ingevulde vragenlijst organiseert de TNW-

coördinator een eerste contactmoment waarin hij zijn rol bij de begeleiding en opvolging 

van het traject toelicht en hij samen met jou de eerste stap van het traject nagaat: 

o Heb je een arbeidsovereenkomst? 

Tijdens het eerste contactmoment verwijst de TNW-coördinator je, mits jou 

instemming en met de nodige ondersteuning, naar de preventieadviseur-

arbeidsarts met het oog op de aanvraag tot een bezoek voorafgaand aan de 

werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject bij uw werkgever. 

o Heb je geen arbeidsovereenkomst of je bent niet doorverwezen naar de 

preventieadviseur-arbeidsarts? 

Na dit eerste contactmoment, vraagt de TNW-coördinator aan de adviserend 

arts de toestemming om een TNW-traject onder zijn coördinatie op te starten. 

Indien de adviserend arts oordeelt dat het opstarten van een TNW-traject niet 

verenigbaar is met je algemene gezondheidstoestand, organiseert de coördinator 

met jou een nieuw contactmoment binnen de maand na het vorige contactmoment 

om de door de adviserend arts verrichte inschatting te bespreken en eventueel de 

doelstelling van het traject aan te passen. 
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Re-integratietraject via de Terug-naar-werk-

coördinator en de adviserend arts van het ziekenfonds 

Na de ondertekening van een positieve engagementsverklaring door jezelf, de TNW-coördinator 

en de adviserend arts van je ziekenfonds, organiseert de TNW-coördinator binnen één maand een 

eerste opvolggesprek om een re-integratieplan op te stellen. Dit plan bevat minstens de 

doelstellingen van het plan, het eindresultaat dat wordt nagestreefd, één concrete actie en één 

concrete afspraak voor een volgend opvolggesprek. 

De TNW-coördinator en de adviserend arts van je ziekenfonds kunnen na je toestemming 

overleggen met andere bij het traject betrokken partijen (behandelend arts, therapeutische 

begeleider, werkgever,  begeleider van de diensten en instellingen van de Gewesten en de 

Gemeenschappen die deelnemen aan de socioprofessionele re-integratie of andere 

dienstverleners). 

De TNW-coördinator volgt de uitvoering van het plan op samen met jou en de andere betrokken 

partijen. 

Bron: RIZIV Het “Terug-naar-werktraject” voor arbeidsongeschikte werknemers en werklozen 

FEDRIS 

Arbeidsongevallen en beroepsziekten 

FEDRIS is het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s. Het is in 2017 ontstaan uit de fusie van 

het Fonds voor Beroepsziekten en het Fonds voor Arbeidsongevallen. FEDRIS staat onder 

toezicht van de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid. 

De opdrachten van FEDRIS hebben betrekking op de arbeidsongevallen en beroepsziekten in de 

privésector, op de beroepsziekten binnen de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten en in 

beperkte mate op de arbeidsongevallen in de publieke sector. Dit agentschap: 

- heeft een controlerende taak tegenover werkgevers en verzekeringsondernemingen; 

- vergoedt slachtoffers (of rechthebbenden) van beroepsziekten; 

- vergoedt slachtoffers van arbeidsongevallen, of hun rechthebbenden. De meeste 

ongevallen worden vergoed door de verzekeringsondernemingen, maar FEDRIS vergoedt 

de slachtoffers die niet verzekerd zijn; 

- publiceert statistieken en wetenschappelijke studies; 

- informeert slachtoffers: via de website, met persoonlijke brieven, met folders en via 

zitdagen in de grote steden. 

Focus op beroepsziekten 

De preventieadviseur -arbeidsarts die één van de hierna opgesomde gevallen vaststelt of ervan op 

de hoogte werd gesteld door een andere arts, moet hiervan aangifte doen bij de arts -

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/arbeidsongeschiktheid/werknemers-werklozen/Paginas/reintegratietraject.aspx
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arbeidsinspecteur en bij de adviserend arts van FEDRIS: • de gevallen van beroepsziekten die 

voorkomen op de lijst van de ziekten, opgemaakt bij toepassing van artikel 30 van de op 3 juni 

1970 gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten; • de gevallen 

die niet voorkomen op de lijst, doch wel op de Europese lijst der beroepsziekten, opgenomen in 

bijlage I (zie: FEDRIS, Statistisch jaarverslag 2020, p. 228-232), en op de toegevoegde lijst van 

ziekten waarvan de aangifte dient te worden geëist met het oog op de eventuele opneming in de 

Europese lijst, opgenomen in bijlage II van de aanbeveling van de Commissie van Europese 

Gemeenschap aan de Lidstaten van 23 juli 1962; • de gevallen van andere ziekten waarvan 

vaststaat dat ze hun oorsprong in het beroep vinden of waarvan de dokter die ze heeft vastgesteld 

een dergelijke oorsprong bevestigt of vermoedt; • de gevallen van voorbeschiktheid voor een van 

de opgelijste beroepsziekten of van de eerste symptomen hiervan telkens als deze vaststelling de 

vastheid van betrekking of het loon van de betrokken werknemer kan beïnvloeden.  

Wanneer een preventieadviseur - arbeidsarts een aangifte doet van een beroepsziekte in het 

kader van het lijstsysteem of van een ziekte die niet voorkomt op de lijst van de erkende 

beroepsziekten, dan nodigt het Agentschap de in de aangifte bedoelde werknemer uit om een 

aanvraag tot schadeloosstelling in te dienen. Indien de werknemer binnen de termijn van 120 

dagen vanaf het hem verstuurde verzoek een aanvraag om schadeloosstelling indient, heeft deze 

aanvraag als datum deze van de aangifte door de preventieadviseur -arbeidsarts (artikel 5, alinea 

2, van het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot vaststelling van de wijze waarop de 

aanvragen om schadeloosstelling en om herziening van reeds toegekende vergoedingen bij het 

Federaal agentschap voor beroepsrisico’s worden ingediend en onderzocht). Wanneer de aangifte 

betrekking heeft op een personeelslid dat werkzaam is in de overheidssector dan brengt het 

Agentschap deze persoon op de hoogte dat hij een aanvraag om schadeloosstelling bij zijn 

overheid kan indienen. 

Er is een onderscheid tussen beroepsziekten en arbeidsgerelateerde ziekten. Dat 

onderscheid slaat niet op de aard van de risicodragende beroepsactiviteiten of de aard van de 

ziekte, maar op de kracht van het oorzakelijk verband tussen beide. Is dit oorzakelijk verband, in 

groepen van blootgestelde personen, voldoende sterk, dan is inschrijving in de beroepsziektelijst 

(lijstsysteem) mogelijk. Indien dit oorzakelijk verband, nog steeds op het niveau van blootgestelde 

populaties, eerder zwak is, is er geen sprake van een beroepsziekte, maar van een 

arbeidsgerelateerde ziekte. Dus, om gewag te kunnen maken van een beroepsziekte is minstens 

vereist dat de ziekte in groepen van personen, blootgesteld aan een bepaalde schadelijke invloed, 

frequenter voorkomt dan in de algemene bevolking. Het beroepsmatig karakter van de ziekte wordt 

vastgesteld op het niveau van de groep, niet op het niveau van het individu. 

De wetgeving betreffende de beroepsziekten voorziet bijgevolg in een gemengd systeem, 

namelijk het lijstsysteem5 en het open systeem6. In het lijstsysteem is schadeloosstelling 

verschuldigd voor een beroepsziekte wanneer de getroffene is blootgesteld aan een beroepsrisico 

 
5 Lijstsysteem: Als de ziekte op de lijst van erkende beroepsziekten staat, betekent dit dat het individuele 
oorzakelijke verband tussen de ziekte en de professionele blootstelling niet moet worden aangetoond. Een 
persoon die in het kader van zijn werk blootgesteld wordt aan de schadelijke stof die verantwoordelijk is voor 
een ziekte die op de lijst van beroepsziekten staat en die aan deze ziekte lijdt, wordt verondersteld het 
slachtoffer te zijn van een vergoedbare beroepsziekte. Deze persoon wordt dan ook automatisch erkend en 
vergoed als slachtoffer van een beroepsziekte. 
6 Open systeem: Staat de ziekte niet op de lijst van erkende beroepsziekten, maar is ze op een 
doorslaggevende en directe manier veroorzaakt tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit, dan wordt de 
eventuele vergoeding uitgekeerd in het kader van het zogenaamde ‘open’ systeem. 

https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Statistische_jaarverslagen_BZ/statistischverslag_2020.pdf
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dat opgenomen is in de lijst van de erkende beroepsziekten. Deze lijst is vastgesteld bij koninklijk 

besluit van 28 maart 1969 en wordt regelmatig aangepast via KB’s. De betrokkene kan in het open 

systeem vergoed worden wanneer het gaat om een ziekte die niet voorkomt op de lijst van de 

erkende beroepsziekten, maar die op een determinerende en rechtstreekse wijze het gevolg is van 

de beroepsuitoefening.7 

FEDRIS doet ook aan preventie: beroepsziekten en arbeidsongevallen helpen voorkomen. Op het 

vlak van beroepsziekten bijvoorbeeld: 

- het preventieprogramma voor lage rugpijn 

- de terugbetaling van het medische onderzoek van stagiairs 

- de terugbetaling van sommige vaccinaties 

- voorstellen tot tijdelijke of definitieve stopzetting van het werk  

- hulp bij herscholing na een stopzetting van het werk 

- gratis advies aan ondernemingen over beroepsrisico’s; 

Ook re-integratie behoort tot de opdrachten van FEDRIS. Re-integratie behelst het verwijderen uit 

het beroepsrisico en het heroriënteren van de betrokkene. FEDRIS kan bijvoorbeeld een aanvraag 

tot verwijdering uit het beroepsrisico ontvangen van de arbeidsarts. De arts van FEDRIS kan aan 

elke persoon die getroffen of bedreigd wordt door een beroepsziekte een voorstel tot tijdelijke of 

definitieve stopzetting van de job voorstellen. De beslissing tot definitieve verwijdering komt toe bij 

de dienst re-integratie van FEDRIS. Wanneer de betrokkene instemt met het voorstel voor een 

definitieve stopzetting, dan heeft hij voor een periode van negentig dagen volgend op de dag van 

de werkelijke stopzetting recht op een forfaitaire uitkering die gelijk is aan de vergoedingen voor 

volledige blijvende arbeidsongeschiktheid. De betrokkene kan ook een beroepsherscholing 

genieten ten laste van FEDRIS. 

In 2019 is FEDRIS gestart met een pilootproject Burn-out voor een begeleidingstraject voor 

werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen 

zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out. De doelgroep is samengesteld uit werknemers uit 

de volgende sectoren: ziekenhuizen (NACE Q86.1, NACE Q87.1); huisartspraktijken (NACE 

Q86.210); praktijken van specialisten (NACE Q86.220); ziekenvervoer (NACE Q86.903); 

ambulante revalidatieactiviteiten (NACE Q86.905); verpleegkundige activiteiten (NACE Q86.906); 

instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen 

en voor drugs- en alcoholverslaafden (NACE Q87.2); instellingen met huisvesting voor ouderen en 

voor personen met een lichamelijke handicap (NACE Q87.3); banken (NACE K64). 

Vergoedingen beroepsziekte 

Een werknemer die tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt is door een beroepsziekte, komt in 

aanmerking voor een schadevergoeding vanwege FEDRIS. Voorwaarde is dat FEDRIS de ziekte 

als een beroepsziekte erkent. De vergoeding voor het slachtoffer wordt berekend op basis van 

zijn/haar basisloon en het percentage arbeidsongeschiktheid. 

De verzekering van je ziekenfonds neemt de meeste kosten voor de geneeskundige verzorging op 

zich. Wanneer FEDRIS je beroepsziekte erkent, betaalt Fedris je remgeld volledig terug. Ben je 

 
7 FEDRIS, Statistisch jaarverslag 2020, p.8 en 24. 

https://fedris.be/nl/pilootproject-burn-out
https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Statistische_jaarverslagen_BZ/statistischverslag_2020.pdf
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omwille van je arbeidsongeschiktheid afhankelijk van de hulp van derden? Dan heb je recht op 

een bijkomende vergoeding door Fedris. 

Wanneer je tijdelijk volledig werkongeschikt bent, hebt u recht op een vergoeding voor 

volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid. In dat geval krijgt u een dagelijkse vergoeding die 

berekend wordt op 90 % van je basisloon. Het basisloon is het loon van de vier volledige 

trimesters die je aanvraag voorafgaan. De wet heeft minimum- en maximumgrenzen voor het 

basisloon vastgesteld, die jaarlijks aangepast worden. De vergoeding voor tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid loopt door tot je genezen bent of tot op het ogenblik dat de gevolgen van de 

beroepsziekte blijvend worden. De vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt dan 

vervangen door een vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid. 

Bruto-vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid: er wordt een dagvergoeding berekend. 

Deze brutodagvergoeding wordt vastgesteld door de berekende en geïndexeerde 

jaarvergoeding te delen door 365 kalenderdagen. De vergoeding wordt maandelijks 

betaald, rekening houdend met het aantal kalenderdagen in de voorbije maand. De 

vergoedingen uitgekeerd door Fedris volgen de evolutie van de index van de 

consumptieprijzen. De tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid wordt vergoed wordt tegen 

90 %. 

Blijvende arbeidsongeschiktheid: als de gevolgen van de ziekte blijvend worden, wordt een 

vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend. Het kan ook gebeuren dat de 

arbeidsongeschiktheid van in het begin blijvend is. In dat geval wordt onmiddellijk een vergoeding 

voor blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend.  

Je ontvangt een jaarlijkse vergoeding berekend op het basisloon volgens de graad van de 

ongeschiktheid. Daarna wordt dit bedrag omgezet in een maandbedrag (jaarbedrag 

gedeeld door 12). Het brutobedrag van de maandelijkse vergoeding wegens een blijvende 

arbeidsongeschiktheid is gelijk aan het reëel of begrensd basisloon vermenigvuldigd met 

het percentage arbeidsongeschiktheid, geïndexeerd vanaf de begindatum van 

arbeidsongeschiktheid tot de datum van je vergoedingen gedeeld door 12. Als je basisloon 

bijvoorbeeld € 24.400,16 beloopt en je bent voor 50 % arbeidsongeschikt, heb je jaarlijks 

recht op een brutobedrag van € 12.200,08 of maandelijks € 1.016,67. 

De graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt geschat in verhouding tot je verlies aan 

concurrentievermogen op de algemene arbeidsmarkt. Men houdt daarbij niet enkel rekening met je 

lichamelijke ongeschiktheid, maar ook met andere factoren zoals je leeftijd, je vakkundigheid, je 

aanpassingsvermogen, je omscholingsmogelijkheden en de mogelijkheden die je nog hebt om in 

vergelijking met andere werknemers een beroep in loondienst uit te oefenen. 

Andere rechten/vergoedingen zijn er voor hulp van een andere persoon; de stopzetting van een 

schadelijke beroepsactiviteit; uitkeringen in geval van overlijden. 

Meer info: FEDRIS, Mijn rechten als beroepszieke. Een brochure voor werknemers in de 

privésector, september 2021. 

https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Folders_brochure/brochure_-_mijn_rechten_als_beroepszieke_-_privesector.pdf
https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Folders_brochure/brochure_-_mijn_rechten_als_beroepszieke_-_privesector.pdf
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FOD WASO 

Welzijn op het werk – gelijkheid en non-discriminatie – 

werkbaar werk - werkhervattingsbeleid 

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is (in het kader van dit 

dit dossier) bevoegd voor: 

Welzijn op het werk: onder meer gezondheidstoezicht op werknemers; psychosociale risico’s op 

het werk; sociaal overleg over welzijn op het werk; omgevingsfactoren en fysische agentia; 

chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia; biologische agentia, 

ergonomische belasting,… 

Gelijkheid en non-discriminatie: non-discriminatie en diversiteit; etnische discriminatie; gelijkheid 

m/v: de loonkloof 

Werkbaar en wendbaar werk: o.a. arbeidsduur, verloven, deeltijdse arbeid, occasioneel telewerk 

Brochure: Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen. Preventie en re-integratie 

met brochure bijgewerkt in 2019: met aandacht voor de actoren die een rol spelen bij de 

werkhervatting; een werkhervattingsbeleid op maat van de onderneming; wat doen als de 

werknemer ziek wordt; het individueel werkhervattingstraject voor de werknemer; welke  

ondersteuning om het werk aan te passen; gedeeltelijke werkhervatting na een periode van 

tijdelijke arbeidsongeschiktheid; het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische 

overmacht. 

Re-integratietraject via de preventieadviseur-

arbeidsarts 

De preventieadviseur-arbeidsarts kan de volgende beslissingen nemen: 

De werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervatten en: 

- De werknemer kan intussen ander of aangepast werk doen (eventueel via een progressief 

traject) – TRAJECT A 

- De werknemer kan intussen geen ander of aangepast werk doen (bv. nog medische 

behandeling nodig) – TRAJECT B: Aangezien het hier de facto om een tijdelijke situatie 

gaat (nl. in afwachting van het hervatten van het overeengekomen werk) moet de 

preventieadviseur-arbeidsarts bepalen wanneer hij het re-integratietraject zal herbekijken 

(bv. afhankelijk van de geschatte/voorziene duur van de arbeidsongeschiktheid of in functie 

van de progressiviteit van de werkhervatting). Bij een eventuele volgende 

gezondheidsbeoordeling kan de gezondheidstoestand van de werknemer 

verbeterd/verslechterd zijn, waardoor de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts 

kan wijzigen: bij een verbetering kan er eventueel toch een mogelijkheid zijn voor 

aangepast/ander werk die er eerst niet was; terwijl het bij een verslechtering mogelijk is dat 

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk
https://werk.belgie.be/nl/themas/gelijkheid-en-non-discriminatie
https://werk.belgie.be/nl/themas/werkbaar-en-wendbaar-werk
https://werk.belgie.be/nl/publicaties/werkhervatting-na-afwezigheid-wegens-medische-redenen-preventie-en-re-integratie
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de preventieadviseur-arbeidsarts besluit tot een definitieve ongeschiktheid voor het 

overeengekomen werk. De preventieadviseur-arbeidsarts kan hierbij ook al aangeven of er 

aanpassingen nodig zijn aan de oorspronkelijke werkpost opdat de werknemer zijn werk op 

termijn zou kunnen hervatten. Zo kunnen deze aanpassingen mogelijk al worden 

uitgevoerd zodat een vlotte overgang naar het hervatten van het overeengekomen werk 

mogelijk is. 

De werknemer is definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk en: 

- Hij kan wel nog ander of aangepast werk doen (eventueel via een progressief traject) – 

TRAJECT C 

- Hij kan geen ander of aangepast werk doen – TRAJECT D 

- Het is om medische redenen (nog) niet opportuun om een re-integratietraject op te starten 

– TRAJECT E: dit is bv. het geval wanneer de werknemer nog operaties of medische 

behandelingen moet ondergaan op korte termijn, of zijn gezondheidstoestand niet toelaat 

om re-integratie te overwegen (bv. in geval van terminale aandoeningen). Deze beslissing 

is enkel mogelijk wanneer het re-integratieverzoek werd opgestart op vraag van de 

werkgever (en eventueel ook van de werknemer zelf); als het traject door de adviserend 

arts wordt opgestart, is deze opportuniteitstoets reeds gebeurd door de adviserend arts. 

Aangezien het mogelijk is dat de betrokken werknemer na afloop van zijn behandeling wel 

in aanmerking komt voor progressieve werkhervatting, moet de preventieadviseur-

arbeidsarts wel regelmatig (tweemaandelijks) de situatie herbekijken, en desgevallend later 

alsnog het re-integratietraject opnieuw opstarten. 

Als de preventieadviseur-arbeidsarts meent dat aangepast of ander werk mogelijk is, is het soms 

ook aangewezen meteen rekening te houden met de voorziene evolutie van de 

gezondheidstoestand van de betrokkene, bv. door progressieve maatregelen voor te stellen of een 

tijdspad voor re-integratie vast te leggen. Bij Ministerieel Besluit kunnen modellen van formulieren 

inzake het re-integratietraject worden vastgelegd. Dit zou in de toekomst bv. het geval kunnen zijn 

voor de re-integratiebeoordeling, om te zorgen voor enige uniformiteit inzake de gegevens die op 

de re-integratiebeoordeling zouden worden vermeld. 

Bron: FOD WASO De re-integratiebeoordeling van de preventieadviseur-arbeidsarts – mogelijke 

beslissingen: geraadpleegd in december 2021. 

Meer info: FOD Sociale Zekerheid: www.weeraandeslag.be  

Adviesorganen 

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het 

Werk 

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk is een adviesorgaan waarin het 

sociale overleg plaatsvindt over materies inzake het welzijn op het werk tussen sociale partners, 

deskundigen, vertegenwoordigers van de administraties en eventueel ook vertegenwoordigers van 

de beleidscel van de bevoegde minister. De Hoge Raad is opgericht binnen de Federale 

https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/het-gezondheidstoezicht-op-de-werknemers/re-integratie-van-7
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/het-gezondheidstoezicht-op-de-werknemers/re-integratie-van-7
http://www.weeraandeslag.be/
https://werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg/interprofessioneel-niveau/hoge-raad-voor-preventie-en-bescherming-op-het#toc_heading_1
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Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). De belangrijkste taak 

van de Hoge Raad is om op verzoek - voornamelijk van de Minister van Werk - advies uit te 

brengen over maatregelen die betrekking hebben op de domeinen omschreven in de Wet van 4 

augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

Doorgaans handelen de adviezen over voorstellen van KB’s. 

Nationale Arbeidsraad 

De belangrijkste bevoegdheid van de Nationale Arbeidsraad (NAR) is het uitbrengen van adviezen 

of het formuleren van voorstellen over sociale vraagstukken, aan de Belgische regering en/of het 

parlement. 

De adviezen van de NAR handelen onder meer over gezondheid en welzijn op het werk, de 

discriminatiegrond gezondheidstoestand, het evenwicht tussen werk en privéleven,… 

De NAR focust bovendien op een aantal dossiers, zoals bijvoorbeeld: 

- Burn-out 

- Coronavirus – Covid-19 

- Duurzame ontwikkeling : o.a. gendergelijkheid 

- Handicap 

- Preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming 

- Telewerk 

- Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen 

- Vrijwillige terugkeer naar het werk van personen met een gezondheidsprobleem 

Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen 

De RGKMV publiceerde in het verleden volgende relevante adviezen, waarop we ons ook op 

baseren voor dit Vrouwenraaddossier: 

Advies nr. 134 van het Bureau van 16 april 2013 van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen 

en Vrouwen over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake beroepsziekten 

Advies nr. 45 van 26 juni 2001 van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen over 

de invloed van de arbeidsomstandigheden inzake "gender en gezondheid” 

In deze adviezen stelt de RGKMV onder meer vast - wat de beroepsziekten betreft: 

- M/v verschillen tijdens alle fasen van de procedure;  

- M/v verschillen bij de opname van de ziekte in de lijst van erkende beroepsziekten of buiten 

die lijst in het “open systeem” waar de bewijslast voor de beroepsgerelateerde oorzaak bij 

de patiënt ligt; lijstsysteem bevat meer beroepsziekten die het vaakst mannen treffen; 

beroepsziekten die bij vrouwen voorkomen behoren vaak tot het open systeem; 

- Beroepsziekten in open systeem worden sociaal ongunstiger behandeld dan in het 

lijstsysteem: beroepsgerelateerde klachten worden minder vaak als beroepsziekte erkend; 

- Er is een kloof tussen vergoedingsaanvragen en ziekten die door werk worden veroorzaakt 

en daarbij verschillende behandeling lijstsysteem en open systeem (ongunstiger); 

http://www.cnt-nar.be/Home-NL.htm
http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL-burnout.htm
http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL-covid-19.htm
http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL-duurzameontwikkeling.htm
http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL-handicap.htm
http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL-alcohol.htm
http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL-telewerk.htm
http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL-tijdskrediet.htm
http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL-return-to-work.htm
http://www.raadvandegelijkekansen.be/media/products/413/706/134BeroepsziektenNL.pdf
http://www.raadvandegelijkekansen.be/media/products/413/706/134BeroepsziektenNL.pdf
http://www.raadvandegelijkekansen.be/media/products/98/706/45arbeidsomstandigheden.pdf
http://www.raadvandegelijkekansen.be/media/products/98/706/45arbeidsomstandigheden.pdf
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- Het volledig arbeidsongeschiktheidspercentage bij vrouwen ligt gemiddeld 8% lager dan 

dat bij mannen, zelfs wanneer dezelfde aandoening wordt vastgesteld (2010); 

- De link tussen beroepsziekten en arbeidsomstandigheden: de enquête naar de 

arbeidsomstandigheden van de Dublin Stichting bevestigt deels het verschil m/v maar dit 

verklaart niet helemaal het nog grotere verschil m/v bij de erkenning van de beroepsziekten 

(als voorbeeld de musculoskeletale aandoeningen); 

- Preventie als opdracht van het Fonds voor Beroepsziekten (nu FEDRIS) wordt te eng 

ingevuld, nl. ziekten en/of de verergering ervan vermijden, verwijdering uit de schadelijke 

omgeving, vaccineren van doelgroepen, onderzoek naar risico’s, ziekten bestuderen, 

informatie over beroepsziekten verstrekken. Er bleek een tendens te zijn om verwijdering 

uit de omgeving voorrang te geven op andere zaken zoals vermijden van de ziekte en 

bestuderen van de ziekte. 

De belangrijkste aanbevelingen van de RGKMV in 2013: 

- Binnen de context van gendermainstreaming: een gestructureerd actieplan opstellen en 

jaarlijkse rapportage over o.a. de verschillen in blootstelling aan beroepsrisico’s en qua 

risicoanalyses; 

- Verbetering van het lijstsysteem door aanvulling van ziekten die voornamelijk vrouwen 

treffen (bepaalde kankers, musculoskeletale aandoeningen,…): hiervoor een beroep doen 

op de Europese lijst van ziekten die vaker voorkomen bij vrouwen; 

- Gezien vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in het aantal verklaringen, vorderingen voor 

vergoedingen, positieve antwoorden, toegekende invaliditeitsgraden, vergoedingstarieven: 

het principe toepassen ‘voor een gelijke ziekte of van gelijke waarde, een gelijke 

behandeling”; 

- Een proactieve houding voor de preventie van ziekten, zonder het krijgen van klachten of 

aanvragen voor tussenkomst en de werkomstandigheden analyseren in sectoren waar veel 

vrouwen tewerkgesteld zijn; dit om beroepsziekten waarmee vrouwen geconfronteerd 

worden sneller op te merken; bijvoorbeeld in de schoonmaak- of gezondheidssector; 

- Op de werkvloer moet er uitgegaan worden van een brede interpretatie van welzijn op het 

werk en regelmatig geëvalueerd worden. 

Rekenhof 
Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt, 1 december 2021 

Het Rekenhof stelt vast dat het aantal langdurig zieken al geruime tijd blijft stijgen. In 2000 waren 

er 184.109 langdurig zieken en in 2019 420.504. De verwachte jaarlijkse stijging ligt op 23.000. 

Voor m/v data: zie verder bij hoofdstuk data en onderzoeken bij Rekenhof. 

Minder dan 2% van het aantal langdurig zieken volgt een re-integratietraject: 27.518 personen in 

2019. 

Om het aantal langdurig zieken op de arbeidsmarkt te verminderen voerde de regering twee 

vormen van re-integratietrajecten in: één via de arbeidsarts voor personen met een 

arbeidsovereenkomst (traject-WASO) en één via een door het RIZIV betaalde opleiding voor 

(hoofdzakelijk) personen zonder arbeidsovereenkomst (traject-RIZIV). Het Rekenhof is nagegaan 

of de re-integratietrajecten een positieve invloed hebben op de terugkeer naar werk. Het peilde 

https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=18b68cb7-60a4-4d88-85d2-1765a0bbadf8
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ook naar de knelpunten die een terugkeer op de arbeidsmarkt belemmeren. Tenslotte onderzocht 

het ook of het nieuwe beleid specifieke doelstellingen had en of het werd geëvalueerd.  

Sinds de invoering van de re-integratietrajecten gaat het aantal trajecten in stijgende lijn, zo stelt 

het Rekenhof vast. Ten opzichte van het totale aantal arbeidsongeschikten blijft het aantal 

geslaagde trajecten echter beperkt. De grote meerderheid van de aangevraagde WASO-trajecten 

leidt niet tot een echt traject, omdat de arbeidsarts oordeelt dat de werknemer definitief ongeschikt 

is. 

Aan het huidige tempo van re-integratie is het weinig waarschijnlijk dat de re-integratietrajecten 

een wezenlijke bijdrage leveren aan het beperken van het aantal invaliden. De belangrijkste 

poortwachters van het re-integratiebeleid zijn de verschillende artsen die betrokken zijn: de 

behandelende arts, de arbeidsarts en de adviserend arts van het ziekenfonds. Die veelheid aan 

actoren leidt tot problemen waarbij het delen van informatie vaak moeizaam verloopt. 

Om het beleid te evalueren en bij te sturen ontbreekt het de overheid aan de meest elementaire 

informatie over de trajecten en de stappen in het proces. Geen enkele overheidsdienst houdt bij 

wie er een traject-WASO volgt en wat daarvan de gevolgen zijn. Het RIZIV heeft geen overzicht 

van de termijn waarbinnen adviserend artsen de begeleiding van arbeidsongeschikten starten. Het 

RIZIVZ-initiatief van de ‘Quick Scan’, om dit proces te versnellen, liep twee jaar vertraging op. Nu 

de Quick Scan is ingevoerd valt het effect ervan niet te berekenen, bij gebrek aan cijfers over de 

termijn waarbinnen de begeleiding wordt opgestart. 

Het Rekenhof formuleert volgende aanbevelingen/federaal: 

- Het federale parlement en de ministers moeten: 

o Het reglementaire kader rond arbeidsartsen en adviserend artsen van de 

ziekenfondsen evalueren. Gezien hun cruciale rol is het belangrijk dat er initiatieven 

worden ondernomen om de daling in het aantal artsen tegen te houden en 

eventueel te doen stijgen. 

o Initiatieven nemen zodat elementaire informatie over de stappen in het proces wordt 

bijgehouden, om evaluatie en bijsturing mogelijk te maken; over het bijhouden van 

de trajecten-WASO en de mogelijkheid om de gevolgen hiervan te evalueren; het 

bijhouden van de evaluaties door de adviserend artsen en de termijn waarbinnen dit 

gebeurt. 

o Het RIZIV en de FOD WASO moeten deze informatie gebruiken om het beleid te 

evalueren. 

o De regelgeving te evalueren om na te gaan of de verbreking van de 

arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht kan worden losgekoppeld van 

re-integratietrajecten. Een groot deel van de re-integratietrajecten wordt opgestart 

met het oog op het verkrijgen van een ontslag wegens medische overmacht. Dit 

zorgt voor extra werkdruk bij de arbeidsarts en drijft het aantal aangevraagde 

trajecten kunstmatig op. 

- RIZIV en FOD WASO: 

o Gelet op de relatief grotere effectiviteit van de trajecten-RIZIV, is het aangewezen 

daarin te blijven investeren en meer arbeidsongeschikten een opleiding te laten 

volgen met het oog op werk. 
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o Gezien het grote aantal betrokken artsen kunnen er efficiëntiewinsten worden 

geboekt door een platform te ontwikkelen dat de uitwisseling van gegevens tussen 

de behandelende arts, de adviserende arts van het ziekenfonds en de arbeidsarts 

bevordert. Informatie stroomt nu moeilijk door, en in sommige gevallen niet, 

waardoor artsen soms dubbel werk leveren door gebrek aan informatie over de 

medische toestand, bv. wanneer de arbeidsongeschikte reeds een andere arts 

consulteerde. Het vlot doorsturen van relevante informatie tussen de verschillende 

artsen zou de re-integratie ten goede kunnen komen. 

Rekenhof Interactieve COVID-19-inventaris: 

Deze interactieve inventaris is specifiek gewijd aan de socio-economische steunmaatregelen die 

werden geïnventariseerd naar aanleiding van de audit Steunmaatregelen aan ondernemingen en 

particulieren in het kader van de COVID-19-crisis. 

De inventaris vermeldt enkel de maatregelen van de federale regering, van de regeringen van de 

gewesten, de gemeenschappen en de gemeenschapscommissies die werden genomen tussen 

maart en december 2020 (met inbegrip van de verlengingen ervan in 2021). Hij geeft er onder 

meer een beschrijving van, de kostprijs, het aantal begunstigden en preciseert de toepasselijke 

regelgeving. 

Eén van de maatregelen betreft psychologische ondersteuning in het kader van de ondernemingen 

(bevoegdheid Welzijn). 

Mutualiteiten 

Vragenlijst – re-integratie 

In de tweede maand van arbeidsongeschiktheid ontvangt de persoon een vragenlijst via het 

ziekenfonds. De vragenlijst is een leidraad om te bepalen: • hoe de persoon de kansen op 

werkhervatting inschat; • welke factoren de werkhervatting in de weg staan; • welke factoren die 

kunnen bevorderen. 

In de State of the Union 2021 kondigde de premier volgende maatregelen aan: naast de terug-

naar-werkcoördinatoren bij de ziekenfondsen – de eerste stap, ook onder meer huisartsen de 

mogelijkheid bieden aan te geven wat een patiënt nog wel kan doen. Ook bedrijven met meer dan 

50 werknemers en veel langdurig zieken zullen een inspanning moeten leveren. Volstaat dat niet 

in een bedrijf, dan moet het een bijdrage betalen aan een fonds dat inzet op preventie. Weigert 

een langdurig zieke een verplichte vragenlijst over de mogelijkheid om terug aan de slag te gaan in 

te vullen, dan riskeert die 2,5% van zijn uitkering te verliezen. Dezelfde sanctie dreigt wanneer de 

patiënt meermaals niet ingaat op een gesprek met de terug-naar-werkcoördinator. 

De procedure voor ontslag wegens medische overmacht van het re-integratietraject wordt 

losgekoppeld. Een werkgever zal er pas na negen maanden een beroep op kunnen doen, wat ruim 

de mogelijkheid moet bieden om een traject op te starten. 

https://covid19.rekenhof.be/#tab-1
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Uit een rondvraag van De Standaard bij de mutualiteiten in 20218 blijkt dat veel betrokkenen de 

vragenlijst niet invullen: bij de Christelijke Mutualiteiten bleven in 2021 maar liefst 41,1 procent van 

de verplichte vragenlijsten onbeantwoord. Bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen gaat het over 39 

procent, bij de Liberale Ziekenfondsen over ongeveer 40 procent en bij de Neutrale Ziekenfondsen 

over 43 procent. Alleen de Socialistische Mutualiteiten, het enige ziekenfonds dat de vragenlijsten 

zowel digitaal als op papier uitstuurt, scoren iets beter: slechts 20 procent bleef er onbeantwoord. 

Tegelijk bleken 35 tot 40 procent van de ontvangen vragenlijsten dan weer onvolledig ingevuld. 

Niet alle langdurig zieken moeten de vragenlijst invullen. De ziekenfondsen maken zelf al een 

selectie van profielen die mogelijk weer aan het werk zouden kunnen. 

Het feit dat ruim 40% van de langdurig zieken de vragenlijst niet invult, zou niet noodzakelijk met 

onwil te maken hebben maar ook met vergetelheid of vragen die niet duidelijk overkomen.  

De sancties zouden vanaf 2023 in voege treden. 

Vlaanderen 

Arbeidshandicap – chronische ziekte 

Vlaamse overheid 

In Vlaanderen (Vlaamse overheid) vormen personeelsleden met een handicap of chronische ziekte 

de kansengroep arbeidshandicap. 

Het gaat om personen uit een van de volgende categorieën: 

1. personen met een handicap, erkend door het intern verzelfstandigd agentschap met 

rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH); 

2. personen die gewezen leerling zijn van het buitengewoon onderwijs en die hoogstens een 

getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon onderwijs; 

3. personen die door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB) erkend zijn als personen met een arbeidshandicap en die recht hebben op een of 

meer bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen; 

4. personen die op basis van hun handicap in aanmerking komen voor een 

inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming, verstrekt aan 

personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende 

tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 

 
8 De Standaard, 4 op de 10 langdurig zieken vullen verplichte vragenlijst niet in (10 januari 2022); Domus 
Medica, CL laakt stigmatisering (14 oktober 2021); 
 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20220109_97854221
https://www.domusmedica.be/actueel/cm-laakt-stigmatisering
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5. personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke 

beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een 

arbeidsongeschiktheid van minstens 66% blijkt; 

6. personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen op basis van het koninklijk besluit van 3 

juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; 

7. personen met een attest van een door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding aangewezen dienst of arts, waaronder de preventieadviseur-arbeidsarts, 

en die re-integreren met een integratieprotocol waaruit blijkt dat er blijvende aandacht moet 

zijn voor de effecten van de handicap of chronische ziekte op de taken, 

arbeidsomstandigheden of het rendement (meer info over interne attestering vind je hier); 

8. personen die zes maanden aaneensluitend ziek geweest zijn en bij terugkomst re-

integreren met een integratieprotocol, opgemaakt door een re-integratieadviseur, waaruit 

blijkt dat er blijvende aandacht moet zijn voor de effecten van de handicap of chronische 

ziekte op de taken, de arbeidsomstandigheden of het rendement, en die een van de 

attesten uit categorie 1 tot en met 7 kunnen voorleggen. 

De Vlaamse overheid streeft naar 3% medewerkers met een handicap of chronische ziekte tegen 

eind 2020. Eind 2020 werkten er 897 geregistreerde personen met een handicap of chronische 

ziekte bij de Vlaamse overheid (2,3%). Het aandeel van personeelsleden met een handicap of 

chronische ziekte blijft zo vooruit springen nadat het verschillende jaren stagneerde rond 1,4%. 

Meer info: Vlaamse overheid Personeelsleden met een handicap of chronische ziekte 

Beleid voor personen met een arbeidshandicap en 

met RIZIV-uitkering 

De Vlaamse sociale partners dragen al vele jaren de boodschap uit dat langer werken maar kan 

lukken als dit ook haalbaar is voor de betrokkenen en het werk voldoende kwaliteitsvol is. Zo 

zetten de Vlaamse sociale partners (SERV) samen met de Vlaamse Regering in het VESOC-

akkoord Alle hens aan dek. Voor een veerkrachtige en inclusieve arbeidsmarkt (14 december 

2020) zich in om iedereen duurzaam aan het werk te krijgen en te houden (VESOC, 2020). Het 

gaat om de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt. 

Om de vinger aan de pols te houden, brengt de Stichting Innovatie & Arbeid sinds 2004 de 

werkbaarheid van de jobs in Vlaanderen in kaart via een grootschalige, driejaarlijkse schriftelijke 

bevraging: de Werkbaarheidsmonitor. 

Er gaat ook speciale aandacht naar kwetsbare groepen waaronder de werknemers met een 

arbeidshandicap. Preventie en aangepast werk kunnen er mogelijk voor zorgen dat werknemers 

(minder snel) uitvallen (Commissie Diversiteit, 2020). Om meer kennis te verwerven over de 

https://overheid.vlaanderen.be/interne-attestering
https://overheid.vlaanderen.be/personeelsleden-met-een-handicap-chronische-ziekte
https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/AHAD%20informeel%20VESOC%2014-12-2020%20definitief.pdf
https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/AHAD%20informeel%20VESOC%2014-12-2020%20definitief.pdf
https://www.serv.be/stichting/publicatie/werkbaarheidsmonitor-2019-werknemers
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concrete bedrijfspraktijk gaf de Commissie Diversiteit aan de Stichting Innovatie en Arbeid de 

opdracht om een kwalitatief onderzoek te voeren (Commissie Diversiteit, 2018).9 

Onder Speerpunt 14 op pagina 20 van het VESOC-akkoord: “Specifiek naar personen met een 

RIZIV-uitkering zetten we momenteel in op re-integratie van personen met een ziekte-uitkering via 

acties naar de personen zelf, naar werkgevers, naar intermediairen en naar de behandelende 

sector. We werken binnen een Vlaamse visie op re-integratie van personen met 

gezondheidsproblemen (Na Virus komt Werk) die door de verschillende partijen gedragen wordt 

en waar zij zich actief toe engageerden. Dit vertaalt zich onder meer in een update van de 

samenwerkingsovereenkomst met het RIZIV maar ook in nieuwe innovatieve projecten. De sociale 

partners worden nauw betrokken bij de thematiek.” 

Vlaams parlement  

Decreten 

Arbeidsbeperking 

Ontwerp van decreet over maatwerk bij individuele inschakeling, 19 november 2021 

Voorontwerp van decreet over de werk- en zorgtrajecten, Vlaamse regering 21 januari 202210:  

Het decreet moet zorgen voor wijzigingen en verbeteringen aan de uitvoering van de werk- en 

zorgtrajecten. Dit omvat een aanbod voor personen die (nog) niet (meer) betaald aan het werk 

kunnen, door medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale problemen. Het gaat 

daarbij over activeringstrajecten als voorbereiding op betaald werk, arbeidsmatige activiteiten van 

participatie tot activering en onthaaltrajecten via het Geïntegreerd Breed Onthaal om 

onderbescherming tegen te gaan (de situatie waarbij burgers hun sociale grondrechten in de 

praktijk niet kunnen realiseren). De decretale bepalingen voor de activeringstrajecten worden meer 

toekomstbestendig en maken de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens mogelijk, 

rekening houdende met de algemene verordening gegevensbescherming.  

Vragen om uitleg/actuele vragen/schriftelijke vragen 

Een greep uit de vragen die parlementsleden aan regeringsleden stellen: 

Over de engagementsverklaring van de Vlaamse Regering en de sociale partners om 120.000 

extra jobs te creëren: 

 
9 • Commissie Diversiteit.SERV (2018). Werkbaar werk voor personen met een arbeidshandicap; Commissie 
Diversiteit SERV (2020). Re-integratie van arbeidsongeschikten met een RIZIV-uitkering. 
10 Ministerraad van 21 januari 2022 
 

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1773076
https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?ministerFirstName=Wouter&ministerLastName=Beke
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- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-

werk/commissies/commissievergaderingen/1374396/verslag/1377132  

In de engagementsverklaring werden voor 2020 vier prioritaire groepen afgelijnd: de neetjongeren 

(not in education, employment or training), leefloners, langdurig zieken zonder arbeidscontract 

(mensen die een RIZIV-uitkering krijgen) en mensen die de arbeidsmarkt hebben verlaten om 

zorgtaken op zich te nemen. 

Over de drempels om het werk bij ziekte te hervatten: 

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-

werk/commissies/commissievergaderingen/1356509/verslag/1359280  

Over het Vlaams actieplan voor de activering van langdurig zieken: 

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-

werk/commissies/commissievergaderingen/1480353/verslag/1483883  

Over (activering) langdurig zieken op de arbeidsmarkt: 

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-

vergaderingen/1471500/verslag/1475035  

- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1634791 

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-

vergaderingen/1447409/verslag/1449236  

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-

werk/commissies/commissievergaderingen/1425547/verslag/1429496  

- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1531839  

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-

werk/commissies/commissievergaderingen/1361958/verslag/1365347 (+ 

ondersteuninspremie: VOP) 

Over de re-integratietrajecten voor langdurig zieken: 

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/vragen-en-

interpellaties/1589209  

Over de 109 acties om mensen met een arbeidsbeperking vlotter aan het werk te helpen/over de 

activering van personen met een arbeidsbeperking/activering van langdurig zieken: 

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-

werk/commissies/commissievergaderingen/1578225/verslag/1581920  

- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1669042  

Over maatwerk bij individuele inschakeling/arbeidsbeperking: 

- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1773076 

Over de audit van het Rekenhof inzake de begeleiding langdurig zieken/de inspanningen van de 

gewesten voor de activering van langdurig zieken: 

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1374396/verslag/1377132
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1374396/verslag/1377132
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1356509/verslag/1359280
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1356509/verslag/1359280
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1480353/verslag/1483883
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1480353/verslag/1483883
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1471500/verslag/1475035
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1471500/verslag/1475035
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1634791
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1447409/verslag/1449236
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1447409/verslag/1449236
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1425547/verslag/1429496
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1425547/verslag/1429496
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1531839
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1361958/verslag/1365347
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1361958/verslag/1365347
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1589209
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1589209
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1578225/verslag/1581920
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1578225/verslag/1581920
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1669042
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1773076
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- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-

vergaderingen/1555704/verslag/1559046  

Over de terug naar werk coördinatoren: 

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-

werk/commissies/commissievergaderingen/1549360/verslag/1552043  

Over de re-integratie van coronapatiënten: 

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-

werk/commissies/commissievergaderingen/1521690/verslag/1526635  

Over de verdubbeling van het aantal burn-outs op de werkvloer – initiatieven inzake mentaal 

welzijn op de werkvloer/ begeleiding werkgevers 

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-

werk/commissies/commissievergaderingen/1509036/verslag/1513246 

- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1644706  

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-

vergaderingen/1514918/verslag/1518609  

Over het monitoren van stress op het werk: 

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-

werk/commissies/commissievergaderingen/1502958/verslag/1506182  

Over het verhogen van tewerkstellingskansen van ex-kankerpatiënten: 

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-

werk/commissies/commissievergaderingen/1504937/verslag/1509814 

Over ziekteverzuim bij de VDAB + re-integratie langdurig zieken: 

- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1659221  

- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1694882  

- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1582626  

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-

werk/commissies/commissievergaderingen/1414979/verslag/1417791  

- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1570408  

- https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-

werk/commissies/commissievergaderingen/1356509/verslag/1359387 (social impact bond) 

- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1507772  

Over het Werkhervattingsproject ‘Rentree’ - Stand van zaken: 

- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1651236  

Over Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM's) - Langdurig zieken en 

personen met een arbeidshandicap: 

https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1555704/verslag/1559046
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1555704/verslag/1559046
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1549360/verslag/1552043
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1549360/verslag/1552043
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1521690/verslag/1526635
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1521690/verslag/1526635
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1509036/verslag/1513246
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1509036/verslag/1513246
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1644706
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1514918/verslag/1518609
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergaderingen/1514918/verslag/1518609
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1502958/verslag/1506182
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1502958/verslag/1506182
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1504937/verslag/1509814
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1504937/verslag/1509814
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1659221
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1694882
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1582626
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1414979/verslag/1417791
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1414979/verslag/1417791
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1570408
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1356509/verslag/1359387
https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissievergaderingen/1356509/verslag/1359387
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1507772
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1651236
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- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1694883  

Over ziekteverzuim en telewerk: 

- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1623725 

Over activering niet-actieven – projecten: 

- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1544046  

Over burn-out en bore-out: 

- https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1731097  

Resolutie 

Over de kansen voor de werkgelegenheidsconferentie met de Federale Regering en sociale 

partners om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te behalen: ingediend op 14 juni 2021; 

aangenomen 

Het Parlement vraagt daarin aan de Vlaamse regering om de samenwerking tussen het RIZIV en 

de VDAB om langdurig zieken te begeleiden naar werk en een doelmatige inzet van mensen en 

middelen om het aantal begeleidingstrajecten op te trekken en de resultaten ervan te verbeteren 

om de kans op de hervatting van het werk te verhogen; ook gelet op het Vlaams actieplan Re-

integratie van (langdurig) zieken.  

Conceptnota 

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een versterkte en multidisciplinaire aanpak op maat 

van langdurig zieken om hun kansen op werk te verhogen 24 maart 2021 

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om aan het einde van de huidige zittingsperiode 120.000 

Vlamingen extra te laten participeren op de arbeidsmarkt. Vandaag zijn er in Vlaanderen meer dan 

240.000 langdurig zieken die langer dan een jaar thuiszitten. Er is een toename bij alle 

categorieën, zowel bij zelfstandigen als bij bedienden, mannen én vrouwen, jongeren én ouderen. 

Er wordt verwacht dat dit aandeel, zeker door de coronacrisis, verder zal toenemen. De meest 

voorkomende aandoeningen zijn mentale gezondheidsproblemen en lichamelijke ziekten zoals 

rugpijn of artrose. Ter vergelijking: in Vlaanderen zijn er 189.225 niet-werkende werkzoekenden (in 

maart 2021). Er is heel wat potentieel voor de re-integratie van zieken in de arbeidsmarkt. Dat 

vormt een prioritaire uitdaging en een gedeelde verantwoordelijkheid. Het zinvolle 

samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) zorgen voor een 

dynamiek om verder met die doelgroepen aan de slag te gaan. 

Vlaams Parlement, Verslag van de hoorzittingen namens de Commissie voor Economie, Werk, 

Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door Caroline Gennez en Tom Ongena 

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving over de activering van langdurig zieken en over de 

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1694883
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1623725
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1544046
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1731097
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1733413
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1733413
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1683635
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1683635
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1740285
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1740285
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1740285
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conceptnota voor nieuwe regelgeving over een versterkte en multidisciplinaire aanpak op maat van 

langdurig zieken om hun kansen op werk te verhogen 17 augustus 2021 

Vlaamse regering 

Vlaams regeerakkoord 2019-2024 

In het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 staat op pagina 60:  

- Met het oog op re-integratie van arbeidsongeschikten en langdurig zieken op de 

arbeidsmarkt voorzien we een aanbod op maat en versterken we de samenwerking tussen 

VDAB, RIZIV en de ziekenfondsen.  

- In overleg met de federale overheid versterken we de mogelijkheden voor progressieve 

tewerkstelling voor mensen met een RIZIV-uitkering. De Vlaamse Regering wil uiterlijk 

binnen de 3e maand na de start van de arbeidsongeschiktheid bekijken of een re-integratie 

bij de huidige of bij een nieuwe werkgever mogelijk is en wil dat uiterlijk voor de 5de maand 

van de ziekte of arbeidsongeschiktheid voor wie dit mogelijk en opportuun is een concreet 

en verplicht re-integratietraject wordt opgestart. Dit traject gaat uit van een multidisciplinaire 

aanpak waarbij de VDAB tijdig betrokken wordt.” (Parl.St. Vl.Parl. 2019-20, nr. 31).  

In de gezamenlijke engagementsverklaring van 21 februari 2020 tussen de Vlaamse Regering en 

de sociale partners wordt onder meer gefocust op het begeleiden van langdurig zieken naar de 

arbeidsmarkt. 

De Vlaamse Regering heeft op 12 februari 2021 een actieplan goedgekeurd om de langdurig 

zieken weer vlotter aan de slag te krijgen. Dat actieplan bevat tal van ambities, zoals: – de 

verdubbeling van het aantal re-integratietrajecten: van 5000 tot 10.000 trajecten; – een betere 

preventie; – een mentaliteitsverandering, waarbij de focus ligt op wat mensen kunnen en niet op 

wat ze niet langer kunnen. In het actieplan wordt aangedrongen op een betere samenwerking 

tussen het RIZIV, de ziekenfondsen en VDAB. 

Beleidsnota minister van Werk 

De vier prioritaire doelgroepen van niet-beroepsactieven zijn de langdurig zieken (ZIV-

gerechtigden), leefloners, NEET-jongeren, en bepaalde specifieke groepen huisvrouwen en -

mannen. 

Werk en Sociale Economie 2019-2024: 

Langdurig zieken integreren op de arbeidsmarkt: 

Met het oog op re-integratie van arbeidsongeschikten en langdurig zieken op de arbeidsmarkt: 

- aanbod op maat en versterken de samenwerking tussen de VDAB, het RIZIV en de 

ziekenfondsen; 

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1740285
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1740285
https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1498860
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- verder werken aan het samenwerkingsakkoord met het RIZIV en de ziekenfondsen:  

verhogen van het aantal trajecten en experimenteren met innovatieve projecten en 

methodieken zodat minder mensen de band met de arbeidsmarkt verliezen; 

- in overleg met de federale overheid, de ziekenfondsen en andere relevante partners 

versterken van de tewerkstellingsmogelijkheden voor mensen met een RIZIV-uitkering. De 

adviserende arts kan beroep doen op VDAB wanneer het beroepsproject van de persoon 

onvoldoende duidelijk is; 

- versterkend optreden aangaande de progressieve tewerkstelling bij re-integratie door de 

federale overheid. Dit re-integratiekader bepaalt dat binnen de 3 maanden na de start van 

de arbeidsongeschiktheid wordt bekeken of re-integratie mogelijk is en dat uiterlijk voor de 

vijfde maand een concreet en verplicht re-integratietraject wordt opgestart;  in kader van 

vroeg herstelproces op het vlak van de arbeidsmarkt, aanpassingen en ondersteuning van 

personen met een arbeidshandicap of chronische ziekte om de terugkeer naar de 

arbeidsmarkt te doen slagen; dit traject gaat uit van een multidisciplinaire aanpak waarbij 

VDAB tijdig betrokken wordt; 

- garanderen aan personen met gezondheidsproblemen of functiebeperkingen, 

arbeidsongeschikten en langdurig zieken op de arbeidsmarkt – met het oog op hun re-

integratie – van toegang tot het volledige aanbod van VDAB en de partners, op maat van 

hun mogelijkheden en noden; en versterken van de samenwerking tussen VDAB, het RIZIV 

en de ziekenfondsen, de bedrijfsartsen en bedrijfsgeneeskundige diensten, de 

behandelende sector en andere relevante partners; 

- inzetten op de uitbouw van een backoffice ‘re-integratie’ met dienstverlening naar 

werkgevers rond de re-integratie van hun arbeidsongeschikte werknemers, innovatieve 

methodieken en projecten zoals bijvoorbeeld ‘individual placement and support’ (IPS), het 

versterken van de expertise op dit terrein van de eigen VDAB-medewerkers en de uitbouw 

van regionale netwerken met de behandelende sector. 

Werk- en zorgtrajecten uitbreiden: 

Het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten voorziet in een gespecialiseerd 

werk- en zorgaanbod voor mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of 

sociale (MMPPS) problemen die omwille van die problemen (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde 

arbeid te verrichten ─ noch in het normaal economisch circuit, noch in de sociale economie. Het 

gaat om het begeleiden van mensen in tijdelijke activeringstrajecten of met een aanbod van 

arbeidsmatige activiteiten. En volgende maatregelen: 

- verhogen van het werk- en zorgaanbod in functie van de noodzaak en binnen het 

voorziene groeipad;  

- overleg met de federale overheid, onder meer over het statuut en de uitkering van mensen 

met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problemen oa. 

met de bedoeling progressieve tewerkstelling te bevorderen.  

Vlaams Actieplan werkbaar werk 

Actieplan werkbaar werk “Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk” 2018 

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20181214_Akkoord_ActieplanWerkbaarWerk.pdf
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Dit actieplan is een akkoord tussen de Vlaamse regering en VOKA, UNIZO, Boerenbond, Verso, 

ACV en ACLVB. Werkbaar werk is werk dat motiverend is, voldoende leerkansen biedt, geen 

overmatige stress oplevert en een evenwichtige werk-privé balans mogelijk maakt. Dit plan wordt 

nog steeds verder uitgerold. In 2021 werden rondetafels binnen de SERV georganiseerd om 

bijkomende acties uit te werken. 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

Preventief werken aan gezondheid 

Eén van de thema’s op de agenda van de SERV is de sociale bescherming. In dit kader heeft de 

SERV volgend advies uitgebracht: Advies preventief werken aan gezondheid in de setting werk, 5 

juli 2021 

In december 2017 werd het pilootproject ‘Gezond op de werkvloer’ gelanceerd met als doel om 

een volledig operationeel aanbod in Vlaanderen te realiseren van preventiecoaching voor 

ondernemingen op het vlak van o.a. geestelijke gezondheidsbevordering, tabak, alcohol en drugs, 

voeding, beweging en sedentair gedrag. Het project sluit aan bij het strategisch plan “De Vlaming 

leeft gezonder in 2025” waarbij ingezet wordt op het voeren van een kwaliteitsvol preventief 

gezondheidsbeleid. Tegen 2025 wil men dit realiseren in 20% van de ondernemingen met 

minstens 20 werknemers en een stijgend percentage van de ondernemingen met minder dan 20 

werknemers. Voor de Vlaamse sociale partners is gezondheidspreventie op de werkvloer een 

belangrijk thema en moet er verder op ingezet worden. Vandaar dit advies dat een flankerend 

voorwaardenkader voor een preventief gezondheidsbevorderend beleid in de setting werk bevat 

en gestoeld is op de noden en ervaringen van alle SERV-partners. Het advies is een eerste aanzet 

voor verder overleg. Speerpunten in het advies zijn onder andere het opstellen van een wervend 

en mobiliserend kader, motiveren van ondernemingen en het creëren van de juiste verwachtingen, 

realiseren van impactvolle acties op de werkvloer, structurele verankering van middelen en 

doelstellingen, modulaire opbouw op maat van de diversiteit aan ondernemingen, evenwichtig 

administratief kader en blijvend leren en bijsturen van aanpak en tools. 

Werkbaarheidsmonitor  

Werkbaarheidsmonitor werknemers 2019 

Sinds 2004 meet de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid driejaarlijks de werkbaarheidsgraad op de 

Vlaamse arbeidsmarkt. 

Een kleine helft van de Vlaamse werknemers heeft in 2019 een ‘werkbare’ job. Hoofdoorzaak is 

het groeiende aantal werkstressklachten. Ruim één op de drie werknemers kampt met psychische 

vermoeidheidsproblemen. Vooral de sectoren onderwijs, zorg en welzijn en de voedingsindustrie 

hebben verontrustende scores. Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019 op basis van 

een grootschalige peiling bij 13.000 werknemers. Zie ook verder bij hoofdstuk Data en 

onderzoeken in dit dossier. 

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-preventief-werken-gezondheid-setting-werk
https://www.serv.be/stichting/publicatie/werkbaarheidsmonitor-2019-werknemers
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Arbeidsbeperking 

SERV, Advies ‘actielijst arbeidsbeperking 2030’; SERV, Cijferrapport bij actielijst abeidsbeperking 

2030 

De Vlaamse Regering en de sociale partners engageren zich onder meer om zorg te dragen voor 

kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, waaronder personen met een arbeidshandicap of 

gezondheidsproblemen, hun loopbanen te versterken en drempels weg te werken die zij op weg 

naar (betaald) werk ervaren.  

De Commissie Diversiteit van de SERV sluit zich aan bij de sociale benadering van handicap en 

ziet een arbeidsbeperking als een interactie- of participatieprobleem, mede als gevolg van de 

aandoening of stoornis en de reactie van de omgeving hierop. Meer specifiek gaat deze actielijst 

over alle groepen die worden gevat binnen de verschillende Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen 

gepositioneerd op de participatieladder, waaronder personen met een arbeidshandicap en 

gezondheidsprobleem dat een impact heeft op het functioneren op de werkvloer, uiterst kwetsbare 

werkzoekenden, personen met een psychosociale problematiek, personen met een chronische 

ziekte, enzovoort. 

In deze actielijst concretiseert de Commissie Diversiteit de doelstelling om de arbeidsmarktpositie 

van personen met een arbeidsbeperking duurzaam te verbeteren in prioritaire acties voor de 

komende jaren. Een aantal acties richten zich op het opvolgen van het VN-verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap. Daarnaast worden de acties onderverdeeld in 7 

actiedomeinen: Benut data en onderzoek voor een evidence-based beleid; zet blijvend in op 

beleidsparticipatie; werk het model van de participatieladder verder uit; maak werk van een meer 

structurele en doorgedreven ondersteuning; ondersteun een duurzame loopbaanontwikkeling; 

versterk transities vanuit onderwijs naar werk; stimuleer transities naar werk vanuit een 

uitkeringsstatuut. 

VDAB 

Gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking 

Personen met gezondheidsproblemen of een arbeidsbeperking kunnen bij de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling terecht. Die zorgt voor begeleiding in samenwerking met andere partners. 

Er zijn drie mogelijke situaties: de persoon heeft het moeilijk om werk te vinden door een 

gezondheidsprobleem; de persoon ondervindt moeilijkheden in zijn job door 

gezondheidsproblemen; de persoon wil opnieuw aan de slag na ziekte. 

Meer info: VDAB Heb je een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking? (geraadpleegd december 

2021).  

Ben je niet meer aan het werk? Dan zorgt de VDAB voor volgende dienstverlening: 

- Begeleiding bij terugkeer naar (ander of hetzelfde) werk 

- Opleidingen 

https://serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20201124_Actielijst_arbeidsbeperking_2030_ADV.pdf
https://serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20201124_Actielijst_arbeidsbeperking_2030_RAP.pdf
https://serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20201124_Actielijst_arbeidsbeperking_2030_RAP.pdf
https://www.vdab.be/gezondheidsprobleem
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- Ondersteunende maatregelen 

Een ondersteunende maatregel is een financiële tegemoetkoming die je moet helpen om werk te 

zoeken of je job uit te voeren als je een arbeidsbeperking hebt. 

 

De VDAB biedt vier vormen van ondersteuning aan: 

- Tegemoetkomingen om de werkplek aan te passen 

- De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) 

- Tegemoetkomingen in de verplaatsingskosten 

- Bijstand door een tolk 

Voor personen met een chronische aandoening kan vooral de Vlaamse Ondersteuningspremie 

(VOP) interessant zijn. De VOP is een tegemoetkoming voor de werkgever die een persoon met 

een arbeidshandicap aanwerft of aanwierf. Deze tegemoetkoming moet de kosten compenseren 

van: de inschakeling in het beroepsleven; de kosten van ondersteuning; de verminderde 

productiviteit. Na vijf jaar wordt de VOP geëvalueerd om na te gaan of er nog steeds nood is aan 

ondersteuning. Na deze evaluatie kan de premie worden stopgezet, maar de premie kan ook 

behouden of verhoogd worden wanneer blijkt dat de nood aan ondersteuning nog steeds groot is. 

Vlaams Patiëntenplatform 
Meer info:  

KNELPUNTENNOTA GEDEELTELIJKE WERHERVATTING, 2020 

RE-INTEGRATIETRAJECT VOOR ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS EN WERKLOZEN, 2018 

Data en onderzoeken 

EU  

Europese Commissie 

Belgium Country Health Profile 2021 

Deze algemene stand van zaken Belgium Country Health Profile 2021 biedt een beknopt en 

beleidsrelevant overzicht van de gezondheid en het gezondheidssysteem in België, als onderdeel 

van de bredere reeks van de landenprofielen over de gezondheidstoestand in de EU. Het geeft 

een korte synthese van: de gezondheidstoestand in het land; de determinanten van gezondheid, 

met de nadruk op risicofactoren op het vlak van gezondheidsgedrag (bv. roken, 

alcoholconsumptie); de organisatie van het gezondheidssysteem; en de doeltreffendheid, 

http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2020_06_19%20Knelpuntennota%20gedeeltelijke%20werkhervatting.pdf
http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2018_04_11%20Informatiefiche%20re-integratietraject.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/57e3abb5-en.pdf?expires=1640095208&id=id&accname=guest&checksum=ACFEC0BA10BD5A96D4F29B68B8F3AA3C
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toegankelijkheid en veerkracht van het gezondheidssysteem. Deze editie heeft speciale aandacht 

voor de impact van COVID-19. De geestelijke gezondheid van veel mensen in België 

verslechterde tijdens de pandemie. Bijvoorbeeld, de prevalentie van angst- en 

depressiesymptomen onder volwassenen bleek meer dan verdubbeld tijdens de eerste golf, en 

daalde vervolgens tijdens de zomer van 2020 toen de beperkende maatregelen werden 

versoepeld (maar niet tot pre-COVID-19 niveaus), en keerde terug naar vergelijkbare percentages 

tijdens de tweede golf. Tegen maart 2021 waren de percentages licht gedaald, maar bleven bijna 

twee keer het niveau van 2018. 

Dit document is het gezamenlijke werk van de OESO en de European Observatory on Health 

Systems and Policies, in samenwerking met de Europese Commissie. Het bevat geen gegevens 

over langdurige arbeidsafwezigheid, noch gendergerlateerde data (tenzij voor kanker). 

EU – OSHA 

Europees Agentschap voor Veiligheid en gezondheid op het Werk - Rubriek Statistieken: 

Nauwelijks m/v data: 

Enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa: kanker is 

naar schatting de oorzaak van 53 % van alle werkgerelateerde sterfgevallen in de EU 

Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener): duizenden bedrijven en 

organisaties in heel Europa wordt verzocht een vragenlijst in te vullen, waarin de nadruk vooral ligt 

op: algemene risico's voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) en hoe daarmee wordt 

omgegaan; psychosociale risico's zoals stress, intimidatie en pesten; drijvende krachten achter en 

belemmeringen voor VGW-beheer; werknemersparticipatie in veiligheids- en 

gezondheidsmaatregelen.  

OSH barometer 

Europese opiniepeilingen over veiligheid en gezondheid op het werk 

European Trade Union Institute (ETUI) 

Continuing at work Long-term illness, return to work schemes and the role of industrial relations, 

edited by Mehtap Akgüç, Brussels 2021: 

Demografische ontwikkelingen, waaronder vergrijzing en tegelijkertijd dalende geboortecijfers die  

leiden tot een krimpende beroepsbevolking, in combinatie met een toenemende prevalentie van 

chronische ziekte in alle leeftijdsgroepen - maar vooral bij oudere werknemers – hebben tot gevolg 

dat meer beroepsactieve mensen tijdens hun loopbaan gezondheidsproblemen krijgen.  

Chronische ziekten, die gewoonlijk worden gekenmerkt door een langdurig karakter en een 

langzame progressie, ongeacht of er een remedie is of niet, vormen de belangrijkste redenen voor 

arbeidsverzuim en kunnen een voorbode zijn van vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt. Naast 

de gevolgen voor gezondheid en de persoonlijke en professionele tegenslagen voor de persoon in 

kwestie, stellen chronische ziekten en de daarmee gepaard gaande langdurig afwezigheid van het 

https://beslistfeminist.sharepoint.com/sites/NVR/NVRDATA/vrouwenraad/inhoudelijke%20doelstelling/Dossiers/2021/Langdurige%20arbeidsafwezigheid%20omwille%20van%20arbeidsongeschiktheid%20van%20vrouwen%20preventie/Enquête%20over%20de%20blootstelling%20van%20werknemers%20aan%20risicofactoren%20voor%20kanker%20in%20Europa
https://osha.europa.eu/nl/facts-and-figures/esener
https://osha.europa.eu/nl/themes/psychosocial-risks-and-stress
https://osha.europa.eu/nl/themes/leadership-and-worker-participation
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-barometer/
https://osha.europa.eu/nl/facts-and-figures/european-opinion-polls-safety-and-health-work
https://www.etui.org/sites/default/files/2021-09/Continuing%20at%20work.%20Long-term%20illness%2C%20return%20to%20work%20schemes%20and%20the%20role%20of%20industrial%20relations_2021.pdf
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werk ook werkgevers voor uitdagingen in verband met de continuïteit van het werk, als gevolg van 

gemiste werkdagen of productiviteitsverlies. De kosten kunnen oplopen tot aanzienlijke bedragen; 

bijvoorbeeld, terwijl de directe kosten van werkgerelateerde kanker in termen van 

gezondheidszorg en productiviteitsverlies kunnen variëren van 4 tot 7 miljard euro, kunnen de 

indirecte kosten oplopen tot bijna 334 miljard euro per jaar in de EU. Bovendien stijgen de 

uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid in veel landen, bij een dalende beroepsbevolking 

en komt de duurzaamheid van de socialebeschermingsstelsels in Europa verder onder druk te 

staan. 

Daarom is de terugkeer naar het werk en de professionele re-integratie van personen met een 

chronische ziekte een belangrijk element geworden van verschillende beleidsgebieden, variërend 

van werkgelegenheid tot gezondheids- en veiligheidsbeleid en beleid gericht op sociale integratie. 

Naast de aanpak van de specifieke uitdagingen waarmee personen met beperkende 

gezondheidsproblemen, maakt hun re-integratie in het arbeidsproces deel uit van een Europese 

beleidsagenda die niet alleen een gezonder Europa bevordert, met actief en gezond ouder 

wordende werkenden, maar ook het creëren van inclusieve Europese samenlevingen waarin 

verschillende strategieën erop gericht zijn het risico van marginalisering en armoede van 

kwetsbare personen, alsook discriminatie jegens hen weg te werken. 

Vanuit een gezondheids- en veiligheidsperspectief, terwijl het EU-beleid vooral gericht was op de 

preventie van arbeidsongevallen en werkgerelateerde ziekten, wordt het belang van chronische 

ziekten steeds meer erkend naar aanleiding van de toenemende prevalentie ervan in Europa. 

Maar chronische ziekten worden nog steeds vaak ondergebracht in het disability framework.  

Recente EU-initiatieven zijn vermeldenswaard met een duidelijke relevantie voor de terugkeer naar 

werk. Het eerste is de onlangs uitgebrachte strategie voor de rechten van personen met een 

handicap, die specifiek verwijst naar de rehabilitatie op de werkplek van werknemers met een 

chronische ziekte. De tweede is het EU-plan "Kanker verslaan" dat ook betrekking heeft op de 

terugkeer naar het werk van mensen die met kanker te maken hebben. Ten slotte is er het nieuwe 

Strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk voor 2021-2027. 

De EU-landen passen verschillende systemen toe wat betreft het re-integratieproces bij chronisch 

zieken. 

In de meeste EU-landen, behalve België dat een uitgebreid kader heeft voor de re-integratie in het 

arbeidsproces van mensen met niet-beroepsziekten, is er geen specifiek nationaal beleidskader 

voor re-integratie. In de meeste gevallen bestaat het nationale beleid uit algemene ziekteverlof- of 

arbeidsongeschiktheidsbepalingen en vormen deze vrij vaak een tamelijk gefragmenteerde 

aanpak van de terugkeer naar het werk, waarbij de staat gewoonlijk de leidende rol speelt bij de 

beleidsvorming. Overleg en samenwerking met de sociale partners blijft beperkt en de ruimte voor 

interacties tussen de verschillende actoren hangt af van nationale wetgevingsstructuren en 

tradities op het gebied van arbeidsverhoudingen. Tegelijkertijd, situeert de re-integratie naar het 

werk zich op het kruispunt van verschillende beleidsterreinen - werkgelegenheid, gezondheid en 

veiligheid op het werk, sociale integratie en handicap - en als zodanig zijn bij de uitvoering van het 

beleid verschillende belanghebbenden betrokken, wier prioriteiten van elkaar kunnen verschillen. 

Dit kan ook de coördinatie van de beleidsvorming inzake de terugkeer naar het werk bemoeilijken. 
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Chronische ziekten zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaak van dood en invaliditeit en worden 

opgevat als ziekten van lange duur (met of zonder genezing) en een langzame progressie. 

Bekende voorbeelden zijn hart- en vaat ziekten, kanker, diabetes, spier- en skeletaandoeningen 

en geestesziekten. De Wereld Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat de meeste chronische 

ziekten verband houden met gemeenschappelijke biologische risicofactoren - met name hoge 

bloeddruk, hoog cholesterolgehalte van het bloed en zwaarlijvigheid - en zijn te voorkomen met 

beleid dat de determinanten van de gerelateerde risicofactoren op gedragsgebied aanpakt 

risicofactoren (bv. ongezonde voeding, gebrek aan lichaamsbeweging en tabaksgebruik). 

Dergelijke ziekten betekenen een aanzienlijke belasting voor de gezondheid en het welzijn van de 

beroepsbevolking; vormen de belangrijkste oorzaak van sterfte en morbiditeit in de EU en hebben 

aanzienlijke economische gevolgen voor individuen, zoals een lager loon of een lagere 

arbeidsparticipatie en voor nationale economieën door een verminderd arbeidsaanbod en output 

(bv. absenteïsme), lagere belastinginkomsten en een lager rendement op investeringen in 

menselijk kapitaal. 

Beginsel 17 van de Europese pijler van sociale rechten stelt dat personen met een handicap 

recht hebben op inkomenssteun die een waardig leven biedt, diensten die hen in staat stellen te 

participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving en een werkomgeving die aan hun 

behoeften is aangepast. Hoewel de pijler verwijst naar personen met een handicap, is de 

scheidslijn tussen chronische ziekten en handicaps vaag en is langdurig ziekteverzuim vaak een 

voorbode van handicaps (OESO 2010). In beide gevallen is de mate waarin beleid wordt 

uitgevoerd of relevante diensten worden opgezet om de terugkeer naar het werk te 

vergemakkelijken of de re-integratie te bevorderen van werknemers met chronische ziekten of 

handicaps die die hun mogelijkheden om hun werk uit te voeren beperken, een open vraag. 

Geestelijke gezondheidsproblemen die verband houden met diverse psychosociale factoren, 

zoals stress en/of angst, aandoeningen aan het bewegingsapparaat, kanker, hart- en vaatziekten, 

ademhalingsproblemen en diabetes behoren tot de meest voorkomende chronische ziekten in 

Europa (Europese Commissie 2017). Terwijl werkgerelateerde hart- en vaatziekten 

verantwoordelijk zijn voor bijna een kwart van de sterfgevallen wereldwijd, is de impact van spier- 

en skeletaandoeningen op het werk ook aanzienlijk, aangezien ze de productiviteit verlagen en het 

ziekteverzuim verhogen waardoor bijna de helft van alle afwezigheden van drie dagen of langer in 

de EU, evenals 60 procent van de permanente arbeidsongeschiktheid. Het kan moeilijk zijn om de 

belangrijkste oorzaak van chronische ziekten, aangezien een aantal factoren, zoals 

werkomgeving, genetische predispositie of andere individuele factoren gezamenlijk in het spel 

kunnen zijn; maar in sommige gevallen kunnen chronische ziekten kunnen worden verergerd als 

gevolg van het werk. 

Gezondheid en ziekte hebben een raakvlak met sekse. In de EU hebben mannen een lagere 

levensverwachting dan vrouwen, rapporteren vrouwen vaker een "slechte" of "zeer slechte" 

algemene gezondheid en hebben zij hogere percentages chronische ziekten. Vrouwen en mannen 

verschillen wat betreft de ziekten die zij zullen ontwikkelen; zo zijn diabetes en roken grotere 

risicofactoren bij mannen dan bij vrouwen. Het percentage zwaarlijvigen is iets hoger bij mannen 

dan bij vrouwen, maar vrouwen worden onevenredig getroffen door obesitas-gerelateerde kankers. 

Vrouwen in Europa hebben meer beroepsgerelateerde ziekten dan mannen. Aandoeningen van 

het bewegingsapparaat treffen met name vaker vrouwen. Dit houdt verband met het soort functies 

op het werk die vrouwen vervullen, waardoor zij worden blootgesteld aan risico's in verband met 
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biomechanische belasting (bv. repetitief werk, mensen tillen), maar ook aan het feit dat zij zeer 

weinig manoeuvreerruimte en autonomie in hun werk hebben; dat zij fysieke belasting ondervinden 

in zowel hun beroeps- als (niet-betaald) huishoudelijk werk; en dat hun fysiologie hen vatbaarder 

maakt voor het ontwikkelen van bepaalde pathologieën (bijvoorbeeld het carpaal tunnel 

syndroom). Zij worden ook vaak blootgesteld aan psychosociale risico's, met name in de beroepen 

van persoonlijke bijstand, verzorging en dienstverlening.   

Er zijn verschillende verbanden tussen chronische ziekte en Covid-19. Ten eerste heeft 

onderzoek tot nu toe aangetoond dat het hebben van een chronische ziekte de kans op het 

ervaren van meer ernstige gevolgen van Covid-19 (bv. ziekenhuisopname, een verblijf op een 

intensive careof zelfs overlijden).Ten tweede lijkt de pandemie een negatieve rol te hebben 

gespeeld in preventieve geneeskunde, door een belemmering te vormen voor de vroegtijdige 

opsporing van chronische ziekten die die in normale tijden vroegtijdig zouden zijn gecontroleerd of 

gediagnosticeerd. Bijvoorbeeld de beperkingen en de druk op de gezondheidsstelsels als gevolg 

van Covid-19 hebben ertoe geleid dat de kankerzorg in heel Europa (en wereldwijd) ernstig 

verstoord is. Dit heeft de vroegtijdige diagnose en behandeling aanzienlijk vertraagd en een directe 

impact gehad op de genezings- of overlevingskansen van vele kankerpatiënten. Volgens de 

Belgische Kankerregistratie werden naar schatting 5 000 verwachte nieuwe kankerdiagnoses niet 

gesteld als gevolg van de Covid-19 pandemie in 2020; dit is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van 

de verminderde beschikbaarheid van medisch personeel voor zorgverlening in andere 

ziekenhuizen dan voor Covid-19. 

Bovendien zijn de lockdowns bijzonder moeilijk gebleken voor de geestelijke gezondheid, met 

medische professionals uit heel Europa die hun bezorgdheid hebben geuit over de gevolgen van 

langdurig isolement en gebrek aan sociaal contact. Dit wordt nog verergerd door de toenemende 

financiële onzekerheid en armoede - die waarschijnlijk een onevenredig groot effect hebben op 

vrouwen aangezien zij gemiddeld lagere inkomens hebben en vaker een onzekere baan. De 

gevolgen voor de geestelijke gezondheid zijn waarschijnlijk ook sterker voor vrouwen, aangezien 

de sluiting van scholen heeft geleid tot een grotere druk op de kinderopvang en vrouwen nog 

steeds het leeuwendeel van de zorgarbeid voor kinderen op zich nemen (zie Research Group 

TOR tijdsbestedingsonderzoeken). Dit is vooral een uitdaging voor mensen die al een slechte 

geestelijke gezondheid hebben (o.a. volgens de Belgische Gezondheidsenquêtes)11 en gezien dat 

vrouwen vaker aan angst en depressie lijden, is het mogelijk dat het psychologisch welzijn van 

vrouwen zwaar te lijden heeft gehad onder de lock-downs. 

De Covid-19 pandemie is een evoluerende situatie, maar het wordt duidelijk dat de nieuwe ziekte 

langdurige gevolgen voor de gezondheid kan hebben. De huidige schattingen zijn dat 5-10 van de 

mensen die Covid-19 krijgen een zogenaamde "Long Covid" zullen ontwikkelen, waarbij de 

tekenen en symptomen langer dan 12 weken aanhouden. Long Covid gaat gepaard met veel 

verschillende symptomen die in de loop van de tijd kunnen fluctueren, variërend van vermoeidheid 

en hoofdpijn tot kortademigheid en neurologische problemen. 

Onder een steekproef van meer dan 20.000 respondenten die positief testten op Covid-19 in het 

Verenigd Koninkrijk, meldde 14,7% van de vrouwen symptomen na 12 weken, vergeleken met 

12,7% procent van de mannen. Dit was ook het hoogst onder de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar. 

Een studie van de Nederlandse Long Stichting, in samenwerking met de universiteiten van 

Maastricht en Hasselt toonde dat zes maanden na besmetting negen van de tien mensen last 

hadden van meer dan één symptoom en minder dan 5 procent was symptoomvrij. De overgrote 
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meerderheid van de respondenten van het onderzoek (94%) was niet in het ziekenhuis 

opgenomen vanwege Covid-19 maar waren 'milde' gevallen. Dit waren relatief jonge patiënten met 

een gemiddelde leeftijd van 48 jaar. Veruit de grootste groep (86 procent) zei dat hun gezondheid 

goed was vóór de virusinfectie en 61 procent had geen onderliggende aandoening. We weten ook 

dat meer dan de helft van degenen die langer dan zes maanden symptomen vertonen, in maand 

zeven geheugenstoornissen hadden en er kunnen ook nieuwe diagnoses worden gesteld, zoals 

diabetes, hart- en vaatziekten en leveraandoeningen. 

België - federaal 

RIZIV – Invaliditeit 

De recentst gepubliceerde statistieken op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en 

invaliditeitsverzekering over de uitkeringen wegens primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit 

(langer dan één jaar arbeidsongeschikt) dateren van 2018.11 

Tabel: Evolutie 2014-2018 aantal werknemers en werklozen op 31 december met recht op een 

vergoeding invaliditeit per statuut en m/v 

 

Grafiek: Evolutie 2014-2018 aantal werknemers en werklozen op 31 december met recht op een 

vergoeding invaliditeit per statuut en m/v 

 
11 Bronnen:  
Primaire arbeidsongeschiktheid: https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/stat_du2018_1.pdf ; 
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/stat_du2018_3.pdf;  
Invaliditeit: https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/stat_du2018_1_invaliditeit.pdf: geraadpleegd 
december 2021 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/stat_du2018_1.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/stat_du2018_3.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/stat_du2018_1_invaliditeit.pdf
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Tabel: Aantal werknemers en werklozen op 31 december 2018 die recht hebben op een 

vergoeding invaliditeit, per leeftijdsgroep, per statuut en m/v op 31 december 2018 

 

Grafiek: Aantal werknemers en werklozen die recht hebben op een vergoeding invaliditeit, per 

leeftijdsgroep, per statuut en m/v op 31 december 2018 
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Tabel: Aantal werknemers en werklozen in invaliditeit op 31 december, per ziektegroep - Evolutie 

2017-2018 

 

Grafiek: Aantal werknemers en werklozen in invaliditeit op 31 december 2018, per ziektegroep en 

per m/v 
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Tabel: Aantal werknemers en werklozen in invaliditeit op 31 december 2018, per beginjaar ziekte, 

per statuut en per m/v 

 

Tabel: Evolutie Aantal vergoede dagen werknemers en werklozen 2014 - 2018, per statuut en m/v 
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Grafiek: Evolutie Aantal vergoede dagen werknemers en werklozen 2014 - 2018, per statuut en 

m/v 

 

Tabel: Evolutie werknemers en werklozen 2014 2018 - Uitgekeerde bedragen in invaliditeit (in 

euro), per statuut en naar m/v  
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Tabel: Evolutie werknemers en werklozen 2014 - 2018 - Gemiddelde dagelijkse uitkering in 

invaliditeit (in euro), per statuut en naar m/v 

 

Toelichting bij bovenstaande data  

Naar statuut en v/m: 

Het aantal langdurig arbeidsongeschikten die een invaliditeitsuitkering ontvangen neemt gestaag 

toe: van 321.573 personen in 2014 naar 400.745 in 2018 (of een stijging met een kwart). 

In 2018 waren er 271.467 arbeiders langdurig arbeidsongeschikt, waarvan 49,97% vrouwen. Bij de 

bedienden lag het totaal op 129.278 waarvan 75,17% vrouwen. 

Bij de vrouwelijke werknemers kan er een gemiddelde jaarlijkse stijging met 6,86 % vastgesteld 

worden, ten opzichte van 4,12 % voor de mannelijke werknemers. Deze evolutie kan volgens het 

RIZIV verklaard worden aan de hand van de volgende factoren:12 

• Het verhogen van de pensioenleeftijd voor vrouwen: 

De pensioenleeftijd voor vrouwen is geleidelijk gelijk getrokken met die van mannen en de 

gelijkheid is in 2009 bereikt. Dit betekent dat vrouwen langer invaliden kunnen blijven of dat 

ze op een meer gevorderde leeftijd in invaliditeit kunnen treden. 

• De stijgende participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt: 

De afgelopen jaren kon een sterke toename van de participatiegraad van vrouwen op de 

arbeidsmarkt worden vastgesteld, en dit ook in de oudere leeftijdscategorieën. De 

maatschappij evolueert meer en meer richting gezinnen met tweeverdieners waarbij zowel 

de man als de vrouw deelneemt aan het beroepsleven. Het aantal gerechtigden 

onderworpen aan de uitkeringsverzekering (en dus vatbaar om in arbeidsongeschiktheid te 

treden) neemt toe. 

• De vergrijzing van de bevolking: 

De vergrijzing van de Belgische bevolking is een feit. Bij het analyseren van de evolutie van 

deze bevolking per leeftijdsgroep kan er worden vastgesteld dat het aantal gerechtigden 

met een leeftijd tussen 50 en 59 jaar toeneemt, terwijl in de jongere leeftijdscategorieën het 

aantal gerechtigden eerder afneemt. Gezien de arbeidsongeschiktheid een fenomeen is 

 
12 RIZIV Statistieken over de invaliditeit van werknemers en werklozen in 2018 
 

https://www.riziv.fgov.be/nl/statistieken/uitkeringen/2018/Paginas/statistieken-invaliditeit.aspx
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dat stijgt met de leeftijd, veroorzaakt een toename van het aantal oudere gerechtigden een 

toename van het aantal gevallen in primaire arbeidsongeschiktheid en in invaliditeit. 

• Nieuwe ziektebeelden: 

Belangrijke verschuivingen vinden plaats met betrekking tot de ziektebeelden die 

aanleiding geven tot een periode van invaliditeit. 

Voornamelijk dankzij de vooruitgang van de geneeskunde kunnen bepaalde ziektes correct 

behandeld worden. Dit is onder meer het geval bij de ziektes van het hart en vaatstelsel 

(groep 9). Het aantal invaliden dat lijdt aan psychische stoornissen en gedragsstoornissen 

(groep 5) en aan ziektes van bot-spierstelsel en bindweefsel (groep 13) neemt daarentegen 

aanzienlijk toe. Hieromtrent kan er verwezen worden naar het feit dat steeds meer 

analyses het verband leggen tussen stress, de werkomstandigheden en het gebrek aan 

interesse voor het werk enerzijds en de arbeidsongeschiktheid anderzijds. De impact van 

de werkomgeving op de terugkeer naar het werk is erg belangrijk. De relaties met de 

collega’s, de leidinggevenden en de werksfeer in het algemeen bepalen in belangrijke mate 

of een gerechtigde al dan niet gemotiveerd is om een deeltijdse activiteit aan te vatten. 

Een nieuwe codificatie voor de ziektegroepen is in gebruik genomen vanaf de gegevens van 

het dienstjaar 2017. Deze nieuwe codificatie is nauwkeuriger en omvat meer groepen dan de 

codificatie die voorheen werd gebruikt. Elke vergelijking van het aantal invaliden erkend opgedeeld 

per ziektegroep met de cijfers van voorgaande jaren is moeilijker geworden. 

Naar statuut, leeftijdsgroep en v/m: 

Bij de verdeling naar leeftijdsgroepen zien we een stijging per leeftijdsgroep met een hoogtepunt 

bij de 55-59-jarigen en daarna een aanzienlijke afname.  

Per leeftijdsgroep scoren de arbeiders het hoogst. Tot en met de groep 45-49 jaar zijn de vrouwen 

bij de arbeiders in de meerderheid; bij 50-54 jaar zijn ongeveer evenveel vrouwen en mannen bij 

de arbeiders langdurig ziek en in de groepen 55-59 en 60-64 jaar zijn de arbeiders 

oververtegenwoordigd.  

Bij de bedienden: in alle leeftijdsgroepen zijn er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die een 

invaliditeitsuitkering ontvangen. Er is een toename tot de leeftijdsgroep 55-59 jaar met daarna een 

daling.  

Naar ziektegroep en v/m: 

Groep 5 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen en groep 13 Ziekten van bot- en 

spierstelsel en bindweefsel scoren aanzienlijk hoger dan de andere ziektegroepen. Hun aandeel in 

2018 is respectievelijk 36,22% en 31,08%. In beide groepen zijn vrouwen oververtegenwoordigd: 

ca. 60% in groep 5 en 68% in groep 13. 

Naar gezinssituatie: 

De onderverdeling van het aantal invaliden volgens de gezinssituatie toont dat de mannelijke 

invaliden gelijkmatig verdeeld zijn onder de drie categorieën: “met gezinslast”, “alleenstaanden” en 

“samenwonenden”. Bij de vrouwelijke invaliden daarentegen ontvangt een meerderheid een 

uitkering als samenwonende (56,95%), zo stelt het RIZIV vast. 
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Naar aantal dagen in invaliditeit, uitgekeerde bedragen en gemiddelde dagelijkse uitkering: 

Het aantal vergoede dagen in invaliditeit neemt de laatste jaren constant toe. Deze tendens kan 

volgens het RIZIV voornamelijk verklaard worden door de stijging van het aantal invaliden. De 

stijging van de gemiddelde dagelijkse uitkering tussen 2017 en 2018 (+3,27%) kan hoofdzakelijk 

verklaard worden door de maatregelen die de overheid in 2018 nam om de bedragen van de 

uitkeringen te herwaarderen. Het gaat hier voornamelijk over de herwaarderingen van de 

bedragen die toegewezen werden aan invaliden met een minimumuitkering en over de 

herwaardering met 2% (exclusief minima) van de uitkeringen voor gerechtigden van wie 

de arbeidsongeschiktheid is aangevangen in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 

december 2012 (6 jaar ongeschiktheid). De aanpassing van de uitkeringsbedragen aan 

de gezondheidsindex (indexatie) op 1 september 2018 heeft ook een rol gespeeld in deze stijging 

van de gemiddelde uitkering. 

Wij voegen eraan toe dat het aandeel vergoede dagen van de arbeiders 68,30% bedraagt van het 

totaal aantal vergoede dagen (arbeiders en bedienden). Het aandeel m/v bij de arbeiders is 

ongeveer gelijk. Wanneer we het aandeel van de bedienden van 31,69% opsplitsen in m/v komen 

we tot volgend resultaat: 24,88% m en 75,12% v. 

Van het totaal pakket uitgekeerde bedragen voor arbeiders en bedienden ligt het aandeel vrouwen 

op 54,58%. Het aandeel m/v bij de arbeiders is 46,09% voor de vrouwen en bij de bedienden 

72,80% voor de vrouwen. 

Maar de gemiddelde dagelijkse uitkering toont een uitkeringskloof m/v. Het totaal gemiddelde 

(arbeiders, bedienden; m/v) lag in 2018 op 47,86 euro per dag. Voor de arbeiders was dat 49,70 

euro; voor de arbeidsters 42,67 euro; voor de bedienden m: 50,72 euro en voor de bedienden v: 

44,98 euro.  

Langdurige arbeidsongeschiktheid burn-out en depressie 

m/v 2016-2020 

Uit het webdossier van het RIZIV: Langdurige arbeidsongeschiktheid: Hoeveel langdurige burn-

outs en depressies? Hoeveel kost dat aan uitkeringen?:13 

Burn-out en depressie maken deel uit van de ziektegroep “Psychische stoornissen.” 

Bij loontrekkenden (werknemers en werklozen) behoren in 2020 36,87% van de personen in 

invaliditeit tot de ziektegroep “Psychische stoornissen”. Van deze personen in invaliditeit ten 

gevolge van psychische stoornissen lijdt 46,10% onder een depressie en 19,37% onder een burn-

out. 

Burn-out en depressie vertegenwoordigen 24,14% van de gevallen in langdurige 

arbeidsongeschiktheid: burn-out 7,14%, depressie 17%. 

 
13 Geraadpleegd in december 2021. 

https://www.riziv.fgov.be/nl/statistieken/uitkeringen/Paginas/langdurige-arbeidsongeschiktheid-burnout-depressie.aspx
https://www.riziv.fgov.be/nl/statistieken/uitkeringen/Paginas/langdurige-arbeidsongeschiktheid-burnout-depressie.aspx
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Tussen 2016 en 2020 steeg het aantal langdurige arbeidsongeschikten ten gevolge van burn-out 

en depressie met 38,72%: +41,50% voor depressie, +32,53% voor burn-out. 

Loontrekkenden en zelfstandigen: 

- De leeftijdsgroep die tussen 2016 en 2020 het meest getroffen wordt, is die van 50 tot en 

met 59 jaar.  

- Vrouwen vertegenwoordigen meer dan 2/3 van de gevallen van depressies en burn-

outs. 

Tabel: Evolutie aantal personen in invaliditeit voor depressie of burn-out 2016-2020 naar m/v 

 

Bron: RIZIV Aantal personen in invaliditeit voor depressie of burn-out. Per geslacht. Evolutie 2016-202014  

 
14 Geraadpleegd in december 2021. 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/aantal_invaliditeit_burnout_depressie_2016_2020_3_geslacht.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/aantal_invaliditeit_burnout_depressie_2016_2020_3_geslacht.pdf
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In 2019 gaf het RIZIV meer dan 1,5 miljard euro uit aan uitkeringen voor 

langdurige arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door depressie of burn-out. Deze uitgaven omvatten 

de gewone uitkeringen, de inhaalpremies en de tegemoetkomingen voor de hulp van derden (als 

deze laatste 2 werden toegekend). 

Tabel: Evolutie uitgaven invaliditeitsuitkeringen voor burn-outs en depressies tussen 2016 – 2020 

per geslacht 

 

Bron: RIZIV: Uitgaven invaliditeitsuitkeringen voor burn-outs en depressies. Evolutie 2016-2019 15  

Noot: De uitgaven aan invaliditeitsuitkeringen en het aantal personen in invaliditeit zijn niet vergelijkbaar. Het 

aantal personen in invaliditeit vertegenwoordigt het aantal personen die erkend zijn in invaliditeit op 31 

december van het betreffende jaar. De uitgaven aan invaliditeitsuitkeringen vertegenwoordigen alle kosten 

die gedurende een volledig jaar werden gemaakt. Een persoon die in het betreffende jaar erkend is in 

 
15 Geraadpleegd in december 2021. 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/uitgaven_invaliditeit_burnout_depressie_2016_2019_3_geslacht.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/uitgaven_invaliditeit_burnout_depressie_2016_2019_3_geslacht.pdf
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invaliditeit, maar wiens erkenning eindigt vóór 31 december, telt dus niet mee in het aantal personen in 

invaliditeit voor dat jaar. De uitkeringen die aan deze persoon werden uitbetaald, tellen wel mee in de 

uitgaven voor dat jaar. 

Ook lezen: Jobat Waarom zijn vrouwen gevoeliger voor een burn-out? 14 januari 2022 

FEDRIS – Beroepsziekten – privé-sector 

Op de website van FEDRIS verschijnt jaarlijks het statistisch jaarverslag sinds 2004. 

Indicatoren beroepsziekten 

De jaarlijkse statistieken van FEDRIS bevatten data, zowel voor de privé-sector als voor de 

provinciale en plaatselijke overheidsdiensten; hieronder bv. de indicatoren voor de privé-sector; 

- Aangiften van de beroepsziekten volgens diagnose en geslacht; pathologie; nationaliteit; 

leeftijd en geslacht; industrie en geslacht; beroep en geslacht; woonplaats. 

- Schadeloosstelling van beroepsziekten: 

o Ingediende aanvragen voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid, met 

name de eerste aanvragen en de herzieningsaanvragen volgens het lijstsysteem en 

het open systeem en met volgende indicatoren: verdeling volgens pathologie en 

geslacht; evolutie van het aantal aanvragen volgens pathologie; verdeling volgens 

nationaliteit; verdeling volgens leeftijd en geslacht; verdeling volgens woonplaats; 

o Beslissingen ingevolge aanvragen voor schadeloosstelling van 

arbeidsongeschiktheid:  

▪ Lijstsysteem eerste aanvragen: verwerping volgens diagnose en geslacht; 

positieve beslissingen volgens diagnose en geslacht; evolutie aantal 

beslissingen voor toekenning van blijvende ongeschiktheid; evolutie aantal 

beslissingen voor toekenning van tijdelijke ongeschiktheid; evolutie aantal 

beslissingen voor toekenning van blijvende ongeschiktheid per groep van 

beroepsziekten; evolutie aantal beslissingen voor toekenning van blijvende 

ongeschiktheid volgens de diagnose; positieve beslissingen voor blijvende 

ongeschiktheid, verdeling volgens nationaliteit; positieve beslissingen voor 

blijvende ongeschiktheid, verdeling volgens leeftijd en geslacht; positieve 

beslissingen voor blijvende ongeschiktheid, verdeling volgens de 

woonplaats; positieve beslissingen voor blijvende ongeschiktheid, verdeling 

volgens de pathologie en de ongeschiktheidsgraad 

▪ Lijstsysteem herzieningsaanvragen voor blijvende ongeschiktheid: verdeling 

volgens diagnose en geslacht 

▪ Open systeem eerste aanvragen: verwerping volgens pathologie en 

geslacht; positieve beslissingen volgens pathologie en geslacht; evolutie van 

het aantal positieve beslissingen volgens de pathologie; 

▪ Open systeem herzieningsaanvragen voor blijvende ongeschiktheid 

o Aanvragen ingevolge overlijden: 

▪ Lijstsysteem: verwerping volgens diagnose en geslacht; positieve 

beslissingen volgens diagnose en geslacht;  positieve beslissingen, 

verdeling volgens pathologie – groep; evolutie van het aantal overlijdens 

https://www.jobat.be/nl/art/waarom-zijn-vrouwen-gevoeliger-voor-een-burn-out?utm_medium=content&utm_source=standaard&utm_campaign=home&utm_content=blok2
https://fedris.be/nl/professional/privesector/statistieken/statistisch-jaarverslag
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volgens de diagnose; verdeling van de overledenen volgens nationaliteit; 

verdeling van de overledenen volgens leeftijd en geslacht; verdeling volgens 

de woonplaats op het moment van overlijden; 

▪ Open systeem 

o Beslissingen ingevolge overlijden:  

▪ Lijstsysteem: verwerping volgens diagnose en geslacht; positieve 

beslissingen volgens diagnose en geslacht; positieve beslissingen, verdeling 

volgens pathologie – groep; evolutie van het aantal overlijdens volgens de 

diagnose; verdeling van de overledenen volgens nationaliteit; verdeling van 

de overledenen volgens leeftijd en geslacht; verdeling volgens de 

woonplaats op het moment van overlijden; 

▪ Open systeem 

o Aanvragen en beslissingen voor verwijdering: 

▪ Lijstsysteem: verdeling van de aanvragen voor verwijdering volgens 

diagnose en geslacht;  verdeling van de aanvragen voor verwijdering 

volgens de woonplaats van de betrokkene; positieve beslissingen volgens 

diagnose en geslacht; blijvende verwijdering volgens de woonplaats van de 

betrokkene; 

▪ Open systeem: verdeling van de aanvragen volgens de diagnose; verdeling 

van de positieve beslissingen volgens de diagnose 

- Beslissingen in het kader van de specifieke nomenclatuur (niet preventief): prothesen, 

sanitair materieel, beschermingsmateriaal. Gaat over beroepsziekten veroorzaakt door 

chemische agentia; verdeling volgens m/v. 

- Preventie van beroepsziekten 

o Aanvragen en beslissingen hepatitis:  beslissingen van verwerping voor 

terugbetaling; positieve beslissingen voor terugbetaling;  evolutie van aanvragen en 

positieve beslissingen; verdeling volgens de woonplaats van de begunstigden; 

o Aanvragen en beslissingen, programma preventie van rugaandoeningen: 

▪ aantal ontvangen aanvragen; verdeling volgens leeftijd en geslacht; 

verdeling volgens de woonplaats; 

▪ beslissingen: aantal ontvangen beslissingen; verdeling volgens leeftijd en 

geslacht; verdeling volgens de woonplaats; 

o Blootstelling aan beroepsrisico: gaat over metingen in het kader van preventie: 

chemische en fysische agentia per provincie; ook over kwantitatieve risico-analyses 

(bemonstering en labo-onderzoeken) chemische stoffen. 

- Begunstigden van schadeloosstellingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid en renten 

aan rechthebbenden 

o Schadeloosstellingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid: 

▪ Lijstsysteem: verdeling volgens diagnose en geslacht; verdeling volgens de 

pathologie; verdeling volgens de graad van ongeschiktheid; verdeling 

volgens de graad en het bedrag; verdeling volgens de nationaliteit; verdeling 

volgens leeftijd en geslacht; verdeling volgens de woonplaats; 

▪ Open systeem: verdeling volgens de pathologie; verdeling volgens de graad 

van ongeschiktheid 

o Renten aan rechthebbenden:  

▪ Lijstsysteem: aantal/verdeling volgens de diagnose; bedragen/verdeling 

volgens de diagnose; verdeling volgens de nationaliteit van de overledenen; 
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verdeling volgens de leeftijd en het geslacht van de rechthebbenden; 

verdeling volgens de woonplaats van de rechthebbenden; 

▪ Open systeem: aantal en bedragen/verdeling volgens de diagnose 

- COVID-19: 

o Aanvragen: sector privé - Lijst- en open systeem: evolutie van het aantal ingediende 

aanvragen; verdeling volgens woonplaats; verdeling volgens leeftijd en geslacht; 

o Beslissingen van verwerping: sector privé – Lijst en open systeem: verdeling 

volgens de ziekte en het geslacht;  

o Positieve beslissingen: sector privé– Lijst en open systeem: verdeling volgens de 

ziekte en het geslacht; verdeling volgens de woonplaats; verdeling volgens beroep; 

verdeling volgens industrie; verdeling volgens de leeftijd en het geslacht  

o Overlijden: sector privé – Lijst en open systeem: aanvragen na overlijden en 

positieve beslissingen na overlijden 

- Asbestfonds: positieve beslissingen en aantal erkende gevallen per jaar. 

Lijst pathologiecodes 

A Gehoorverlies (door lawaai) 

B Aandoeningen van het bloed en de bloedvormende organen 

C Aantasting van de zenuwfunctie door druk 

D Huidziekten 

E Afscheuring van doornvormige beenuitsteeksels 

H Virale hepatitis 

L Radiculair syndroom t.h.v. de lendenwervelzuil 

M Been- en gewrichtsaandoeningen van de bovenste ledematen door trillingen 

N Neus-, keel- en oorziekten (behalve gehoorverlies door lawaai) 

R Longziekten 

S Been- en gewrichtsaandoeningen, niet elders vermeld 

T Tendinopathie 

U Bursitis 

V Aandoeningen van de bloedvaten en angioneurotisch syndroom 

X Algemene ziekten, intoxicaties, infectieziekten en inwendige ziekten, niet elders vermeld 

Y Oogziekten 

Bron: FEDRIS, Statistisch jaarverslag 2020: geraadpleegd in december 2021 

Lijst erkende beroepsziekten  

FEDRIS erkent beroepsziekten die veroorzaakt worden door: 

- Groep 1.1 chemische agentia  

- Groep 1.2 huidziekten veroorzaakt door stoffen en agentia die niet onder andere posten 

zijn opgenomen 

- Groep 1.3 door het inademen van stoffen en agentia die niet onder andere posten zijn 

opgenomen 

- Groep 1.4 infectieziekten en door parasieten verwekte ziekten 

- Groep 1.5 door fysische agentia  

- Groep 1.6 beroepsziekten die niet in een andere categorie kunnen worden ondergebracht 

https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Statistische_jaarverslagen_BZ/statistischverslag_2020.pdf
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Bron: FEDRIS, Statistisch jaarverslag 2020: geraadpleegd in december 2021 

Data aanvragen en beslissingen beroepsziekten 

De basis/inspiratie voor onze bespreking zijn volgende publicaties: 

- Laurent Vogel, Genderanalyse van de gegevens over beroepsziekten in België, ETUI 

Verslag 122, 2011. Dit rapport werd opgesteld in het kader van een overeenkomst met de 

raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen (België). 

- De Raad van de gelijke kansen bracht het Advies nr. 134 van 16 april 2013 uit over de 

gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake beroepsziekten. 

Een algemene vaststelling is dat FEDRIS via de website (nog) geen duiding geeft bij de data. 

Het statistisch jaarverslag van 2020 is (net als de vorige jaarverslagen) een uitgebreid document 

van 260 pagina’s. We maken voor dit dossier een selectie uit de data: 

Aangiften 

Per opgegeven diagnose/groepen beroepsziekten 

Tabel: Verdeling volgens opgegeven diagnose en m/v in 2020 – beroepsziekten voorkomend op 

de Belgische lijst + andere ziekten 

Groepen M V T 

1.1 8 2 10 

1.2 19 39 58 

1.3 19 5 24 

1.4 2.322 11.614 13.936 

1.6 738 517 1.255 

1.7 2 2 4 

Totaal 3.144 12.204 15.348 
Beroepsziekten die veroorzaakt worden door: Groep 1.1 chemische agentia; Groep 1.2 huidziekten veroorzaakt door 

stoffen en agentia die niet onder andere posten zijn opgenomen; Groep 1.3 door het inademen van stoffen en agentia 

die niet onder andere posten zijn opgenomen; Groep 1.4 infectieziekten en door parasieten verwekte ziekten; Groep 1.6 

door fysische agentia; Groep 1.7 beroepsziekten die niet in een andere categorie kunnen worden ondergebracht. 

Bron: op basis van FEDRIS, Statistisch jaarverslag 2020, p. 9-11. 

Beroepsziekten die veroorzaakt worden door infectie- en parasieten verwekte ziekten komen het 

meest voor met een aandeel van 90,80% waarvan 83,33% vrouwen. 

Leeftijdsgroepen 

In 2020 blijkt er qua leeftijd een ruimere spreiding te zijn over de leeftijdsgroepen. Vooral vanaf 25-

29 jaar is er zowel bij mannen als vrouwen een verdubbeling ten opzichte van 20-24 jaar. Deze 

verdubbeling houdt stand tot 55-59 jaar:  

Tabel: Verdeling volgens de leeftijd en het geslacht van de betrokkenen – aangiften 2020 

https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Statistische_jaarverslagen_BZ/statistischverslag_2020.pdf
https://www.etui.org/sites/default/files/verslag%20122_NL.pdf
http://www.raadvandegelijkekansen.be/media/products/413/706/134BeroepsziektenNL.pdf
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Bron: FEDRIS, Statistisch jaarverslag 2020, p. 16. 

Beroepen 

Wat de verdeling volgens de beroepen betreft: 

- De top 10 van vrouwen (totaal: 12.204):  

o medische sector: 5.164 

o verzorgend personeel (niet gediplomeerd): 3.268 

o huishoudelijk, hotel en restaurantpersoneel: 875 

o hulpboekhouders, kassiers, dactylografen en operateurs: 596 

o paramedische technici: 571 

o havenarbeiders, handlangers, laders en lossers: 482 

o onnauwkeurig omschreven: 333 

o specialisten in administratieve functies: 182 

o intermediaire beroepen onderwijs: 178 

o niet-universitaire scheikundigen: 99 

- De top 10 van mannen (totaal 3.144): 

o personen actief in de medische sector: 1.046 

o verzorgend personeel (niet gediplomeerd): 338 

o paramedische technici: 171 

o ambachtslieden, vakmannen en productiearbeiders: 170 

o havenarbeiders, handlangers, laders en lossers: 150 

o onnauwkeurig omschreven: 126 

o hulpboekhouders, kassiers, dactylografen en operateurs: 120 

o huishoudelijk, hotel en restaurantpersoneel: 113 

o metselaars, vloerenleggers en plafonneerders: 103 

o bankwerkers, gereedschapsmakers, loodgieters, lassers: 99 

Bron: op basis van FEDRIS, Statistisch jaarverslag 2020, p. 18-19. 
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Schadeloosstellingen 

Ingediende aanvragen voor schadeloosstelling wegens arbeidsongeschiktheid 

Eerste aanvragen beroepsziekten m/v per pathologie 

Tabel: Eerste aanvragen voor vergoedingen per pathologie - privésector - lijstsysteem en open 

systeem in 2010 en 2020 m/v 

 2010 2020 

Pathologiecode m v t m v t 

A 665 15 680 276 17 293 

B 13 2 15 13 1 14 

C 252 367 619 433 597 1030 

D 124 203 327 116 202 318 

E 0 0 0 1 2 3 

H 1 3 4 687 288 975 

L 863 147 1010 156 21 177 

M 187 15 202 30 7 37 

N 50 14 64 1641 6315 7956 

R 782 159 941 573 319 892 

S 450 330 780 1044 1048 2092 

T 22 0 22 20 1 21 

V 12 4 16 11 2 13 

X 95 36 131 74 35 109 

Y 4 0 4 6 2 8 

Totaal 4022 1426 5448 5081 8857 13938 
A Gehoorverlies (door lawaai); B Aandoeningen van het bloed en de bloedvormende organen; C Aantasting van de 

zenuwfunctie door druk (carpaal tunnelsyndroom); D Huidziekten; E Afscheuring van doornvormige beenuitsteeksels; H 

Virale hepatitis; L Radiculair syndroom t.h.v. de lendenwervelzuil; M Been- en gewrichtsaandoeningen van de bovenste 

ledematen door trillingen; N Neus-, keel- en oorziekten (behalve gehoorverlies door lawaai); R Longziekten; S Been- en 

gewrichtsaandoeningen, niet elders vermeld; T Tendinopathie; U Bursitis; V Aandoeningen van de bloedvaten en 

angioneurotisch syndroom; X Algemene ziekten, intoxicaties, infectieziekten en inwendige ziekten, niet elders vermeld; 

Y Oogziekten 

 

Bronnen: Laurent Vogel, Genderanalyse van de gegevens over beroepsziekten in België, ETUI Verslag 122, 

2011, p. 30; FEDRIS, Statistisch jaarverslag 2020, p. 30. 

In 2010 werd 26,17% van de aanvragen ingediend voor vrouwen. De aandelen vrouwen en 

mannen variëren sterk naargelang de aandoening. Vrouwen vormen de meerderheid in twee van 

de zestien groepen; namelijk in groepen C en T. Mannen waren ruim vertegenwoordigd in de 

groepen A, L, R, S en T. Volgens de studie van ETUI (2011) waren de aangiften in 2010 laag. Dit 

was volgens de onderzoeker wellicht te wijten aan het feit dat een aantal ziekten veroorzaakt door 

het werk werden gediagnosticeerd door de huisarts of een specialist, zonder dat dit werd 

doorgegeven aan een arbeidsarts. Dit was ook een obstakel om preventiemaatregelen te 

versterken. 

In 2020 is het aantal eerste aanvragen met 155% toegenomen in vergelijking met 2010. In 2020 

werd 63,54% van de aanvragen ingediend voor vrouwen. Vrouwen vormen de meerderheid in de 

groepen C, D, N. In groep S zitten nagenoeg evenveel mannen als vrouwen. Mannen zijn sterker 

vertegenwoordigd in de groepen A, H en in de kleinere groepen B en M. De neus-, keel en 

https://www.etui.org/sites/default/files/verslag%20122_NL.pdf
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oorziekten (groep N) blijken vooral vrouwen parten te spelen: 45,30% van alle aanvragen m/v en 

71,29% van alle aanvragen voor vrouwen. 

Er is een duidelijke daling van aangiftes vast te stellen in de groepen A, L, M. Heeft dit te maken 

met meer/betere preventieve maatregelen? Anderzijds is er een duidelijke toename van aanvragen 

voor de groepen C, H, N en S.  

De studie van ETUI (2011) vermeldt ook dat de aangiften voor 2010 laattijdig werden gedaan: bij 

mannen meer dan de helft tussen 44 en 65 jaar en bij vrouwen meer dan de helft tussen 40 en 65 

jaar. In het kader van preventie is het volgens ETUI belangrijk om snel aangifte te doen. 

Beslissingen eerste aanvragen vergoeding per groep beroepsziekten 

Tabel: Privé & PPO-sector lijstsysteem: positieve beslissingen volgens eerste aanvraag per 

groepen beroepsziekten m/v - 2020 

 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid Blijvende 
arbeidsongeschiktheid 

Curatieve zorg Aantal 
slachtoffers  alleen Gevolgde door 

blijvende AO 

 m v m v m v m v  

Totaal  3370 426 1419 5124 

 898 2381 54 37 370 56 411 1008  

Groep 

1.1 1 1   7  3 1 13 

1.2 14 19     41 88 162 

1.3 2  1  206 10 7 1 227 

1.4 317 1740     170 793 2990 

1.6 555 639 53 37 155 46 189 122 1706 

1.7     1   1 2 
Beroepsziekten die veroorzaakt worden door: Groep 1.1 chemische agentia; Groep 1.2 huidziekten veroorzaakt door 

stoffen en agentia die niet onder andere posten zijn opgenomen; Groep 1.3 door het inademen van stoffen en agentia 

die niet onder andere posten zijn opgenomen; Groep 1.4 infectieziekten en door parasieten verwekte ziekten; Groep 1.6 

door fysische agentia; Groep 1.7 beroepsziekten die niet in een andere categorie kunnen worden ondergebracht. 

Bron: FEDRIS, Statistisch jaarverslag 2020, p. 86-88. 

Vrouwen hebben het grootste aandeel in de totale groep van arbeidsongeschikten door 

beroepsziekte: 3.482 (67,95%) wat betreft de eerste beslissingen door FEDRIS. De meeste 

arbeidsongeschikten m/v bevinden zich in groep 1.4 (58,35%), gevolgd door groep 1.5 (33,29%).  

Er zijn ook data over de beslissingen inzake verwerping te vinden in het FEDRIS’ Statistisch 

jaarverslag. Op het totaal van alle beslissingen werd in 2010 ca. 90% van de aanvragen 

verworpen.16 In 2020 ging het om ruim 60%. 

Het totaal van de vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid 

Lijstsysteem 

Tabel: Begunstigden van schadeloosstelling door blijvende arbeidsongeschiktheid naar 

beroepsziekte in de privé-sector m/v - 2020 

 
16 Laurent Vogel, Genderanalyse van de gegevens over beroepsziekten in België, ETUI Verslag 122, 2011, 
p. 32. 

https://www.etui.org/sites/default/files/verslag%20122_NL.pdf
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 Mannen Vrouwen Totaal 

Groep aantal bedrag Gem.%  aantal bedrag Gem. 
%  

aantal bedrag Gem. 
%  

1.1 1.483 615.179 21,9 704 148.496 13,4 2.187 763.675 19,1 

1.2 1.587 419.088 14,4 2007 557.564 14,9 3.594 976.652 14,7 

1.3 5.378 2.438.363 25,5 450 143.824 18,0 5.828 2.582.187 25,0 

1.4 42 3..451 33,2 155 59.542 20,5 197 89.993 23,2 

1.6 28.172 5.791.674 14,1 1.956 273.602 8,4 30.128 6.065.276 13,7 

1.7 134 136.116 40,9 387 127.837 13,6 521 263.953 20,6 

totaal 36.796 9.430.871 16,2 5.659 1.310.865 12,8 42.455 10.741.336 15,8 
Beroepsziekten die veroorzaakt worden door: Groep 1.1 chemische agentia; Groep 1.2 huidziekten veroorzaakt door 

stoffen en agentia die niet onder andere posten zijn opgenomen; Groep 1.3 door het inademen van stoffen en agentia 

die niet onder andere posten zijn opgenomen; Groep 1.4 infectieziekten en door parasieten verwekte ziekten; Groep 1.6 

door fysische agentia; Groep 1.7 beroepsziekten die niet in een andere categorie kunnen worden ondergebracht.  

Bron: op basis van FEDRIS Statistisch jaarverslag 2020, p. 144-149.             

Erkende gevallen: het lijstsysteem bevat verschillen/ongelijkheden m/v. Het aantal erkende 

gevallen (kan ook over ingediende dossiers van vóór 2020 gaan) bij vrouwen bedraagt 5.659 

(13,32%), bij mannen 36.796. Het aandeel ingediende dossiers (eerste aanvragen) voor vrouwen 

ten opzichte van mannen lag in 2020 op 63,54% (lijstsysteem privé-sector). Het ziet er naar uit dat 

er voor vrouwen meer dossiers worden ingediend dan voor mannen maar dat deze dossiers in 

veel mindere mate erkend worden dan die voor mannen. 

Toegekende arbeidsongeschiktheidspercentages: van de in totaal 42.455 erkende gevallen in 

2020 werd voor 33.722 gevallen een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen 10 en 15% 

toegekend; voor 2.187 gevallen een percentage tussen 15 en 20% en voor 6.546 gevallen een 

percentage tussen 20 en 25%. De gemiddelde toegekende percentages voor blijvende 

arbeidsongeschiktheid liggen voor volgende groepen beroepsziekten lager dan 16%: 1.2 en 1.5. 

De gemiddelde toegekende percentages voor blijvende arbeidsongeschiktheid liggen voor 

vrouwen in de beroepsziektegroepen beduidend lager dan bij mannen; respectievelijk 12,8% en 

16,2%. Enkel in de tweede groep (huidziekten) scoren vrouwen enkele procentpunten hoger dan 

mannen.  

Gemiddelde uitgekeerde bedragen per persoon: we maken een berekening op basis van 

bovenstaande tabel: 

- groep 1.1: vrouwen 201,93 en mannen 414,82 euro 

- groep 1.2: vrouwen: 277,80 en mannen 264,07 euro 

- groep 1.3: vrouwen 319,60 en mannen 453,39 euro 

- groep 1.4: vrouwen 384,14 en mannen 725,02 euro 

- groep 1.5: vrouwen: 139,87 en mannen 205,58 euro 

- groep 1.6: vrouwen: 338,19 en mannen 1.015,79 euro 

- totaal: vrouwen 231,64 en mannen 256,30 euro 

Van het totaal van alle vergoedingsbedragen werd 12,20% uitgekeerd aan vrouwen. Vrouwen 

ontvangen gemiddeld lagere uitkeringen in alle groepen beroepsziekten. 

Is er een gunstige evolutie ten opzichte van ruim tien jaar geleden?  
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- In 2009 waren er in het lijstsysteem privé-sector 52.926 mannen bij de begunstigden en 

4.332 vrouwen (7,56%): in 2020 zijn er 16.130 minder mannen bij de begunstigden (een 

afname met 43,83%) en 1.327 meer vrouwen (een toename met 30,63%). 

- De gemiddelde toegekende arbeidsongeschiktheidspercentages lagen in 2009 bij vrouwen 

op 15,1% en bij mannen op 16,8%. In 2020 was dat respectievelijk 12,8% en 16,2%. Het 

ziet er naar uit dat vrouwen op dit vlak minder bedeeld zijn, ook doorheen de tijd. 

- In 2009 werd minder dan 8% van het totaal van alle vergoedingsbedragen aan vrouwen 

toegekend. De gemiddelde uitgekeerde bedragen in 2009 bedroegen voor mannen 

ca.12.456.000 euro of ongeveer 235 euro per persoon en voor vrouwen 1.090.000 euro of 

ongeveer 252 euro per persoon. In 2020 ontvangen vrouwen niet langer een hoger 

gemiddeld bedrag per persoon dan mannen: vrouwen 231,64 en mannen 256,30 euro. De 

situatie is dus omgekeerd ten opzichte van 2009. 

De berekening van de uitkeringspercentages gebeurt vandaag in de praktijk als volgt:17 

Wanneer je als gevolg van een beroepsziekte blijvend arbeidsongeschikt bent, heb je recht op de 

vergoeding van blijvende arbeidsongeschiktheid. Die rente is gelijk aan een percentage van je jaarlijkse 

bezoldiging waarop je recht hebt op het moment dat de beroepsziekte wordt vastgesteld. Dat percentage 

komt overeen met je graad van arbeidsongeschiktheid. De jaarlijkse bezoldiging die in aanmerking wordt 

genomen om je rente te berekenen mag ten hoogste 24.338,02 euro tegen de spilindex 138,01 van 

01.01.1990 bedragen. Is de graad van arbeidsongeschiktheid 16% of meer, dan wordt de rente ook 

geïndexeerd. Is de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid hoger dan 25% en blijf je je functies 

uitoefenen in de publieke sector, dan wordt de rente beperkt tot 25% van de bezoldiging op grond waarvan 

je vergoeding werd vastgesteld. Als je graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 16 % of meer bedraagt, 

zal je rente maandelijks worden betaald (op de eerste werkdag van de maand). Als je graad van blijvende 

arbeidsongeschiktheid lager is dan 16 %, zal je rente jaarlijks worden betaald (in de loop van het vierde 

trimester). 

Wij vragen ons af waarom er voor vrouwen in het lijstsysteem minder dossiers worden erkend in 

verhouding tot de aanvragen voor vrouwen ten opzichte van de ingediende en erkende dossiers 

voor mannen. 

We gaan ervan uit dat de loonkloof v/m vrouwen ook parten speelt bij de toegekende percentages 

voor blijvende arbeidsongeschiktheid waar we zien dat vrouwen gemiddeld lagere percentages 

toegekend krijgen dan én bij de uitgekeerde vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid voor 

beroepsziekten. 

Open systeem 

Tabel: Begunstigden van schadeloosstelling door blijvende arbeidsongeschiktheid naar pathologie 

in de privé-sector m/v - 2020 

 
17 FEDRIS, Vergoeding blijvende arbeidsongeschiktheid beroepsziekte; website geraadpleegd eind 
december 2021. 

https://fedris.be/nl/professional/beroepsziekten-provinciale-en-plaatselijke-overheidsdiensten/jaarlijkse-bezoldiging
https://fedris.be/nl/professional/beroepsziekten-provinciale-en-plaatselijke-overheidsdiensten/jaarlijkse-bezoldiging
https://fedris.be/nl/slachtoffer/beroepsziekten-provinciale-en-plaatselijke-overheidsdiensten/vergoeding/blijvende
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Bron: FEDRIS Statistisch jaarverslag 2020, p. 167. 

Het aandeel vrouwelijke begunstigden/beslissingen in 2020 bedraagt 28,31%. De gemiddelde 

vergoedingspercentages liggen voor mannen op 11,3% en voor vrouwen op 8,8%. Het aandeel 

van de toegekende bedragen/uitkeringen aan vrouwen ligt op 22,47%.  

Vergeleken met 2009 ligt het totaal aantal rechthebbenden ruim 2,5 keer hoger.18 De 

aandoeningen die het meest worden erkend in 2020 zijn voornamelijk terug te vinden in groepen S 

en T, net zoals in 2009. Ook in het open systeem is er in 2020 sprake van verschil/ongelijkheid 

m/v. De ongelijkheid is wel kleiner dan in het lijstsysteem wat betreft het aandeel erkende gevallen: 

28,31% aandeel vrouwen in het open systeem (in 2009: 30,38% vrouwen) en 13,32% in het 

lijstsysteem. 

Wanneer we de tabel op p. 144-149 van het Statistisch jaarverslag 2020 van FEDRIS met de 

uitsplitsingen onder de pathologiegroepen gedetailleerd bekijken, lijkt het ons moeilijk te 

verantwoorden waarom dezelfde schadelijke stoffen grotendeels tot lagere 

vergoedingspercentages voor vrouwen leiden. Kan dit enkel te wijten zijn aan medische criteria? 

En/of buiten de loonkloof v/m (vergoeding: percentage laatste jaarlijkse bezoldiging) ook aan 

waardetoekenningen aan factoren die leiden tot het vastleggen van toekenningspercentages?  

Deze data over de vergoedingen aan de begunstigden voor blijvende ongeschiktheid gaan over 

beslissingen die geruime tijd geleden kunnen gebeurd zijn. Ze zijn telkens meetbaar op jaarbasis. 

Op die manier kunnen ze dienen om na te gaan in welke mate het systeem van erkenning van 

beroepsziekten een weerspiegeling is van de evolutie van ziekten, ontstaan als gevolg van het 

werk. Er zou dan ook rekening gehouden moeten gehouden worden met strengere criteria die in 

de loop van de jaren worden toegepast en waardoor mensen uit de boot vielen; ook met sectoren 

en gevaarlijke stoffen die wegvallen, zoals de mijnsector/silicose. 

 
18 Zie: Laurent Vogel, Genderanalyse van de gegevens over beroepsziekten in België, ETUI Verslag 122, 
2011, p. 35-36. 

https://www.etui.org/sites/default/files/verslag%20122_NL.pdf
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Het open systeem laat de mogelijkheid toe om beroepsgerelateerde kankers te erkennen; 8,4 % 

van de kankers zou werkgerelateerd zijn19. Op basis van wat we zien in de data van FEDRIS lijkt 

dit niet te gebeuren. Idem voor de psychische aandoeningen. 

Het totaal van de gestorte vergoedingen voor blijvende ongeschiktheid in 2020 bedraagt voor het 

open systeem 332.567 euro en in het lijstsysteem 10.741.336 euro. Het open systeem 

vertegenwoordigt bijgevolg 3% van het totaal aantal vergoedingen. Het open systeem speelt dus 

een te verwaarlozen rol. Is hier marge voor verbetering?  

Data COVID-19 

FEDRIS Statistisch Jaarverslag 2020 

COVID-19 dat België treft sinds 2020 wordt erkend als beroepsziekte voor de werknemers van 

sommige sectoren. Dit betekent dat ze aanspraak kunnen maken op een vergoeding als ze 

getroffen werden door de ziekte en werden gediagnosticeerd met een laboratoriumtest (behalve 

uitzonderlijke ernstige gevallen). Het gaat om werknemers die instaan voor preventie, 

zorgverlening, thuishulp of laboratoriumwerk en andere beroepsactiviteiten in zorginstellingen waar 

een verhoogd risico bestaat en die een duidelijk verhoogd risico lopen om met het virus te worden 

besmet (beroepsziektecode 1.404.03); de werknemers in de cruciale sectoren en essentiële 

diensten die tijdens de periode van 18 maart tot 17 mei 2020 inbegrepen hebben gewerkt voor 

zover het optreden van de ziekte wordt vastgesteld tijdens de periode van 20 maart 2020 tot 31 

mei 2020 inbegrepen (beroepsziektecode 1.404.04). De personen die geen deel uitmaken van een 

van die categorieën kunnen altijd een vergoedingsaanvraag indienen bij FEDRIS in het open 

systeem, maar de erkenning als slachtoffer van COVID-19 impliceert dan het bewijzen dat de 

ziekte effectief werd opgelopen in het kader van de beroepsactiviteiten en niet in andere 

omstandigheden. 

Tabel: Eerste aanvragen lijstsysteem en open systeem volgens leeftijd en m/v (18 maart – 17 mei 

2020) 

 

 
19 Er loopt een project: Belgian Occupational Cancer (BOCCA) database om werkgerelateerde kankers op te 
sporen en te voorkomen: geraadpleegd op de website van Kom op tegen Kanker, december 2021.  
 

https://www.komoptegenkanker.be/projecten/belgian-occupational-cancer-bocca-database-om-werkgerelateerde-kankers-op-te-sporen-en-te-voorkomen
https://www.komoptegenkanker.be/projecten/belgian-occupational-cancer-bocca-database-om-werkgerelateerde-kankers-op-te-sporen-en-te-voorkomen
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Het aandeel aanvragen voor vrouwen in het lijstsysteem bedraagt 84,86%. In het open systeem is 

dat 45,71%. 

Tabel/figuur: Eerste positieve beslissingen privé-sector lijst- en open systeem in 2020 – verdeling 

volgens ziekte en m/v 

 

Bron: FEDRIS Statistisch jaarverslag Beroepsziekten 2020, p. 206-226 

Het aandeel positieve beslissingen voor een tijdelijke arbeidsongeschiktheid bedraagt voor 

vrouwen 85,92%. 

FEDRIS Aanvulling op het jaarlijks statistisch jaarverslag 2020 

FEDRIS: Aanvulling op het jaarlijks statistisch verslag over arbeidsongevallen in de privésector in 

2020: Impact van de covid-19-crisis op de arbeidsongevallen in 2020: 

In tegenstelling tot het jaarverslag 2020 bestrijkt deze analyse alleen de periode vanaf de eerste 

lockdown, die begon op 16 maart 2020, tot 20 december 2020, net voor de wintervakantie van 

2020 (om verwarring tussen de impact van de maatregelen en de impact van de wintervakantie te 

voorkomen). 

Het doel is na te gaan welke invloed de verschillende maatregelen kunnen hebben gehad op de 

daling van het aantal arbeidsongevallen door een analyse volgens vier hoofdfasen uit te voeren: 

de volledige lockdown, de geleidelijke afbouw van de lockdown die wordt gekenmerkt door een 

vermindering van de beperkingen, de lockdown tijdens de zomer die werd gekenmerkt door een 

verruiming van de versoepelingen in alle sectoren en de tweede lockdown die werd gekenmerkt 

door nieuwe, maar minder strenge beperkingen dan tijdens de eerste lockdown. Een tweede doel 

bestond erin de impact te analyseren volgens verschillende factoren om na te gaan hoe de 

verschillende categorieën van de bevolking werden getroffen, maar ook om de mogelijke gevolgen 

https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Statistische_jaarverslagen_BZ/statistischverslag_2020.pdf
https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Prive_JV_en_tabellen/aanvulling_statistisch_jaarverslag_arbeidsongevallen_2020_in_de_privesector_-_impact_covid-19.pdf
https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Prive_JV_en_tabellen/aanvulling_statistisch_jaarverslag_arbeidsongevallen_2020_in_de_privesector_-_impact_covid-19.pdf
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voor de kenmerken van de ongevallen te zien. Er zijn bijvoorbeeld ook data over de 

beroepscategorieën en de soorten werk. 

Grafiek: Evolutiepercentage 2019-2020 van het aantal APO (opgevallen op de werkplek) tijdens de 

covid-19-crisis m/v 

 

Er zijn weinig verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen zijn op nagenoeg 

dezelfde wijze betrokken bij de daling van het aantal APO tijdens de eerste lockdown (mannen: - 

54,2%; vrouwen: -55,1%). Er wordt echter een groter verschil waargenomen tijdens de fase van 

afbouw van de lockdown (mannen: -31,7%; vrouwen: -36,2%) en tijdens de tweede lockdown 

(mannen: -19,6%; vrouwen: -24,1%). 

FEDRIS – Arbeidsongevallen – privé-sector 

Aangiften  

Bron onderstaande grafieken: FEDRIS Statistisch jaarverslag Arbeidsplaats- en 

arbeidswegongevallen 2020 

Grafiek: Evolutie van het aantal arbeidsongevalsaangiften 2006-2020 

https://fedris.be/nl/professional/privesector/statistieken/statistisch-jaarverslag
https://fedris.be/nl/professional/privesector/statistieken/statistisch-jaarverslag
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Van de aangegeven ongevallen werd in 2018 ongeveer 12,7% geweigerd. In 2019 en 2020 

bedroeg dit aandeel 13,3%. Ook al is er een forse daling in het aantal arbeidsongevallen, de 

verhouding tussen aanvaarde en geweigerde ongevallen blijft gelijk in vergelijking met de vorige 

jaren. 

Grafiek: Evolutie van de arbeidsplaats en arbeidswegongevallen 

 

Er zijn enkel m/v gegevens in onderstaande grafiek: 

Grafiek: Arbeidsplaats en arbeidswegongevallen in 2012 en 2020 aandeel m/v 
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Het aandeel arbeidsplaats- en arbeidswegongevallen in 2020 is ongeveer gelijk aan dat van 2012: 

- In 2012 bedroeg het aandeel arbeidsplaatsongevallen 84,2 % (26,1% V, 58,1% M) en in  

2020 84,3% (27,7% V, 56,6% M). Er is een daling bij de mannen die gecompenseerd wordt 

door een stijging bij de vrouwen.  

- Het aandeel arbeidswegongevallen bedroeg in 2012 15,8% (8,8% V, 7,0% M) en 15,7 % 

(8,1% V, 7,6% M) in 2020. Vrouwen (8,1%) hebben toch nog iets meer 

arbeidswegongevallen dan mannen (7,6%). Veel arbeidswegongevallen doen zich voor bij 

huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens, hotels en kantoren, 

verpleegkundigen en bij administratieve medewerkers in het algemeen, beroepen waarin 

nog altijd opmerkelijk meer vrouwen dan mannen werken. 

Sectorfiches  

Aan de hand van de sectorfiches kan FEDRIS de omvang en de aard inschatten van 

het arbeidsongevallenrisico in de activiteitssectoren en de evolutie ervan tijdens de jaren 2014-

2018 waarnemen. De gegevens in de fiches worden hoofdzakelijk in grafieken weergegeven. De 

ongevallen op de weg naar en van het werk worden er niet in opgenomen. 

Op de eerste bladzijde van de fiche staat informatie uit de jaarlijkse statistische verslagen van de 

laatste 5 jaren, zoals de frequentie- en ernstgraden en de verdeling van de ongevallen volgens de 

gevolgen ervan voor het slachtoffer die bekend zijn op het tijdstip waarop het jaarlijkse verslag 

wordt opgemaakt.    

De evolutie van het ongevalsrisico in de loop van die 5 jaren wordt ook beschreven met de variatie 

van de graad (aantal ongevallen per 1 000 voltijdse equivalenten) van ongevallen met meer dan 

30 dagen volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid tijdens het ongevalsjaar tot gevolg. De verloren 

dagen na 31 december worden daarin niet meegeteld. Die graad wordt bekeken op basis van 2 

criteria: de leeftijd van het slachtoffer en de grootte van de onderneming. 
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Er worden geen m/v gegevens vermeld. 

Overzicht Sectorfiches 2012-2019 

Arbeidsplaatsongevallen met voorziene blijvende 

ongeschiktheid 

FEDRIS: Met voorziene blijvende ongeschiktheid (Excel - 383 KB) 2020: 2.539 vrouwen (25,23%) 

en 7.523 mannen. 

Arbeidswegongevallen met voorziene blijvende 

ongeschiktheid 

FEDRIS: Met voorziene blijvende ongeschiktheid (Excel - 463 KB) 2020: 1.160 vrouwen (45,97%) 

en 1.363 mannen. 

FEDRIS – Preventie beroepsziekten 

Aanvragen en beslissingen hepatitis 

Om bepaalde beroepsziekten te voorkomen neemt FEDRIS volgende vaccinatieprogramma’s ten 

laste:  • Vaccinatie tegen hepatitis A • Vaccinatie tegen hepatitis B • Vaccinatie met het bivalente 

vaccin tegen hepatitis A en B • Vaccinatie tegen gele koorts. Elke vaccinatie is voorbehouden aan 

een bepaalde categorieën van personen.  

Grafiek: Evolutie van het aantal aanvragen en positieve beslissingen in de privé-sector 

 

https://fedris.be/nl/professional/privesector/statistieken/sectorfiches
https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Prive_JV_en_tabellen/Arbeidsplaatsongevallen_2020/thema_9_kenmerken_van_de_arbeidsplaatsongevallen_met_voorziene_blijvende_ongeschiktheid_in_de_privesector_-_2020_-_def.xls
https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Prive_JV_en_tabellen/Arbeidswegongevallen_2020/thema_28_kenmerken_van_de_arbeidswegongevallen_met_voorziene_blijvende_ongeschiktheid_in_de_privesector_-_2020_-_def.xls
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In 2020 waren er positieve beslissingen voor 21.498 vrouwen en voor 7.528 mannen. 

Bron: FEDRIS Statistisch jaarverslag Beroepsziekten 2020, p. 119. 

Tabel: Beslissingen van verwerping en positieve beslissingen terugbetaling in de privé-sector in 

2020 m/v 

In 2020 waren er 49.944 aanvragen en 29.017 (aandeel vrouwen: 47,05%) positieve beslissingen. 

 

Programma preventie van rugaandoeningen 

Tabel/figuur: Aanvragen in de sectoren privé en PPO in 2020 m/v en per leeftijdsgroep 

 

Tabel/figuur: Beslissingen in de sectoren privé en PPO in 2020 m/v en per leeftijdsgroep 

https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Statistische_jaarverslagen_BZ/statistischverslag_2020.pdf
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In 2020 waren in de privé-sector en de ppo (Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten) samen 

742 aanvragen waarvan 309 voor mannen en 433 voor vrouwen (58,35%).  

Het aantal positieve beslissingen bedroeg 627 waarvan 260 voor mannen en 367 voor vrouwen 

(58,53%).  

Bron: FEDRIS Statistisch jaarverslag Beroepsziekten 2020, p. 125, 128. 

FEDRIS – Re-integratie 

Geen data in het statistisch jaarverslag. 

FOD Werkgelegenheid 

Geweld op het werk 

Het NATIONAAL ACTIEPLAN IN DE STRIJD TEGEN GENDERGERELATEERD GEWELD 2021-

2025 STRATEGISCHE PIJLERS EN BELANGRIJKSTE MAATREGELEN kondigt volgende 

maatregelen aan: 

https://fedris.be/sites/default/files/assets/NL/Statistieken/Statistische_jaarverslagen_BZ/statistischverslag_2020.pdf
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- 19: Verbeteren van de verzameling van statistieken rond gendergerelateerd geweld op 

het werk; bevoegdheid van de Minister van Economie en Werk. 

- 62. Het ratificeren en uitvoeren van het IAO-Verdrag 190 (overeenkomstig de aanbevelingen van het 

IGVM: de mogelijkheden onderzoeken om de wetgeving en het beleid ter bestrijding van geweld en 

intimidatie op het werk te verbeteren, de inspanningen op het gebied van welzijn op het werk voort 

te zetten en de genderdimensie te integreren). 

- 63. De strijd tegen intimidatie en seksueel geweld op het werk opvoeren door meer opleiding, 

sensibilisering en informatie te verstrekken aan preventieactoren in bedrijven en administraties. 

- 64. Consolideren van de steun aan KMO’s bij de uitvoering van preventieplannen voor 

psychosociaal welzijn, met name door gebruik te maken van instrumenten zoals Oira (online risk 

assessment tool) of de Sobane-strategie, met oog op het identificeren en evalueren van goede 

praktijken om deze plannen vanuit een genderperspectief te promoten en/of te verbeteren. 

- 65. De bescherming van slachtoffers van intimidatie en seksuele intimidatie versterken door de 

benaderingen van de welzijnswet en de antidiscriminatiewetgeving op federaal, gewestelijk en 

gemeenschapsniveau beter op elkaar af te stemmen, zodat meer belang wordt gehecht aan de 

criteria van (gender)discriminatie, waaronder die in verband met gender. In dit verband analyseren 

hoe beter rekening kan worden gehouden met de gevolgen van intimidatie voor de psychische en 

lichamelijke gezondheid van het slachtoffer. 

- 66. De wetgeving inzake psychosociale risico's op het werk vanuit genderperspectief analyseren en 

in voorkomend geval de nodige aanpassingen uitvoeren om de bescherming van slachtoffers op het 

werk te versterken. 

- 67. Aanmoedigen dat in de opleiding voor preventieadviseurs inzake psychosociale aspecten 

rekening wordt gehouden met een gender- en intersectionele analyse van seksisme en 

gendergerelateerd geweld op het werk en gebruik te maken van instrumenten om slachtoffers 

weerbaarder te maken en daders ter verantwoording te roepen. 

Raad van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen 

- data 1998 arbeidsongevallen 

Advies nr. 45 van 26 juni 2001 van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen over 

de invloed van de arbeidsomstandigheden inzake "gender en gezondheid” 

In dit advies staan m/v data opgelijst op basis een studie van het Fonds voor Arbeidsongevallen 

(FAO) over de «Analyse van de arbeidsongevallen in de privé-sector 1998 volgens het geslacht 

van het slachtoffer». 

Statbel 

Enquête naar de arbeidskrachten 

De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête bij 

huishoudens. Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te 

delen in drie groepen (nl. werkende personen, werklozen en niet-actieve personen), en over elk 

van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. Deze enquête wordt 

ook in de andere EU-lidstaten uitgevoerd en wordt gecoördineerd door de statistische dienst van 

de Europese Unie, EUROSTAT. In België wordt de EAK georganiseerd door Statbel. De bedoeling 

is informatie te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is. 

http://www.raadvandegelijkekansen.be/media/products/98/706/45arbeidsomstandigheden.pdf
http://www.raadvandegelijkekansen.be/media/products/98/706/45arbeidsomstandigheden.pdf
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Een aantal Vlaamse onderzoeksinstellingen maken gebruik van deze data; zie verder in dit 

dossier. 

Federaal Planbureau  

Indicatoren langdurige arbeidsongeschiktheid 

Zie ook Stabel.indicators.be/langdurige ziekte of aandoening 

Het gaat over het aandeel personen (16 jaar of ouder) die langer dan een jaar arbeidsongeschikt 

zijn in de totale tewerkstelling (loontrekkenden en zelfstandigen) van de privésector in België. Het 

Federaal Planbureau berekent de indicatoren op basis van gegevens van het Rijksinstituut voor 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het Instituut voor de Nationale Rekeningen en de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid. 

In 2019 bedroeg het aandeel langdurig arbeidsongeschikten in de privésector 11,1% in België. Om 

de duurzame ontwikkelingsdoelstelling in 2030 te halen (doel 8: " Bevorder aanhoudende, 

inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en waardig 

werk voor iedereen ") , moet dit cijfer omlaag, zo stelt het Planbureau.20  

Figuur: Evolutie langdurige arbeidsongeschiktheid in de privé-sector in België 2005-2019 

 

Het aandeel langdurige arbeidsongeschikten nam toe van 6,48% in 2005 naar 11,17% in 2019. 

Figuur: Evolutie langdurige arbeidsongeschiktheid in de privé-sector in België 2005-2019 naar m/v 

 
20 Federaal Planbureau, Indicatoren langdurige arbeidsongeschiktheid, geraadpleegd in december 2021. 

https://indicators.be/nl/i/G03_LSI/nl
https://indicators.be/en/i/G08_WIN/Long-term_work_incapacity
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Het aandeel langdurig arbeidsongeschikte vrouwen steeg van 7,17% in 2005 naar 14,51% in 

2019. Het aandeel bij mannen steeg van 6,01% in 2005 naar 8,38% in 2019. Het verschil m/v 

neemt toe: van 1,2 procentpunt in 2005 tot 6,1 procentpunt in 2019. 

Figuur: Evolutie van langdurige arbeidsongeschiktheid in de privé-sector in België 2005-2019 naar 

leeftijdsgroepen 

 

Er is een toename van het aandeel langdurig arbeidsongeschikten in de leeftijdsgroep 25-49 jaar 

van 3,79% naar 6,48%. In de leeftijdsgroep 50-64 is er een stijging van 19,44% naar 24,3%. 

Figuur: Evolutie van langdurige arbeidsongeschiktheid in de privé-sector in België 2005-2019 naar 

oorzaak/ziekte 
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Het aandeel van de ongeschiktheid veroorzaakt door ziekten van het zenuwstelsel is stabiel: 

6,14% in 2007 en 6,5% in 2019. Het aandeel langdurig zieken met kanker (tumoren) daalt licht 

tussen 2005 met 6,07% naar 5,27% in 2019. Ook het aandeel arbeidsongeschikten wegens ziekte 

van het hart- en vaatstelsel neemt af tussen 2005 met 9,83% naar 5,27% in 2019. 

Er is een toename van langdurig arbeidsongeschikten die bot-spierstelsel en 

bindweefselproblemen hebben van 25,51% in 2005 naar 31,39% in 2019. Het aandeel 

arbeidsongeschikten wegens mentale problemen verhoogt van 31,62% in 2005 naar 35,76% in 

2019. 

Zie ook: Federaal Planbureau, Aanvullende indicatoren naast het bbp, februari 2021, p. 34: 

indicator langdurige arbeidsongeschiktheid en p. 126/indicator 34. 

Geestelijke gezondheid – COVID-19 

Federaal Planbureau, Geestelijke gezondheid in België: de verborgen kosten van COVID-19, 

Artikel nr. 7 Duurzame ontwikkeling, januari 2021 

Door de COVID-19-crisis gaat het slecht met de geestelijke gezondheid van de bevolking in 

België. Voordien was die al zorgwekkend. Situaties van psychologische ontreddering zijn immers 

tussen 2004 en 2018 gestegen, depressies eveneens. En de sterfte door zelfdoding in België – 

hoewel dalend – blijft hoog in EU-context. 

Het Planbureau publiceerde enkele indicatoren die het in samenwerking met Sciensano en het 

RIZIV heeft berekend, waarvan sommige voor het eerst. Het uitgangspunt was om de algemene 

langetermijnevolutie van de geestelijke gezondheid in België te beschrijven met een beperkte 

set van indicatoren: 

- Een persoon wordt geacht te leven in een situatie van psychologische ontreddering als hij 

ten minste vier van twaalf symptomen vermeldt, waaronder bijvoorbeeld gebrek aan 

besluitvaardigheid, plezier in gewone activiteiten of zelfvertrouwen. Het aandeel van de 

Belgische bevolking van 15 jaar en ouder met symptomen van psychologische 

ontreddering, is gedaald van 17,2% in 1997 tot minder dan 13% in 2004. Vanaf 2008 stijgt 

https://www.plan.be/uploaded/documents/202102031246230.REP_ICPIB2021_12336_N.pdf
https://www.plan.be/uploaded/documents/202101220330570.PUB_ART_007_COVI_13332_N.pdf
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deze indicator tot zijn hoogste niveau in 2013 namelijk 17,9%. In 2018 ligt de indicator nog 

steeds op een vergelijkbaar niveau: 17,7%. 

- Het aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder dat tijdens de laatste 12 maanden 

verklaart te lijden aan een depressie is gedaald tussen 1997 (6,5% van de bevolking) en 

2004 (5,9%). Daarna steeg het tot de oorspronkelijke waarde in 2013 en steeg het verder 

tot 7,4% in 2018. Ook hier zijn de cijfers systematisch hoger voor vrouwen en personen 

met een laag inkomen. 

- De sterfte door zelfdoding daalde in België tussen 2000 en 2016 globaal van 21,6 naar 17 

per 100 000 inwoners. Enkel in het jaar 2008 steeg ze licht en dan stabiliseerde de 

sterftegraad op gemiddeld 18,9 tot 2012. Daarna daalt hij opnieuw gestaag. De sterfte door 

zelfdoding bij mannen is steeds meer dan 2,5 keer hoger dan bij vrouwen. 

De cijfers zijn systematisch hoger voor vrouwen en personen met een laag inkomen. Het 

symptoom waarover het meest wordt geklaagd, is het ervaren van een voortdurende spanning of 

stress: ongeveer 30% van de bevolking in 2018 rapporteert dit. 

Het Planbureau vermeldt dat de langetermijnevolutie van de geestelijke gezondheid in de pre-

COVID-periode aanzienlijke kosten genereerde, niet alleen op menselijk vlak. De OESO schatte 

de kosten van geestelijke gezondheidsproblemen in de EU28 in 2015 op 4,1% van het bbp; voor 

België op 5,1%. De uitgaven voor inkomensvervangende socialezekerheidsvoorzieningen en voor 

de behandeling van de aandoening of stoornis dragen er direct toe bij (respectievelijk 1,3% en 

1,4% in het geval van België). De lagere werkgelegenheidsgraad en productiviteit van personen 

met geestelijke gezondheidsproblemen draagt indirect bij tot die kosten (2,3 % in het geval van 

België). 

Rekenhof 

Re-integratie op arbeidsmarkt 

Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt, 1 december 2021 

Om het aantal langdurig zieken op de arbeidsmarkt te verminderen, werden eind 2016 twee 

vormen van re‑integratietrajecten ingevoerd: één voor personen met een arbeidsovereenkomst 

(traject‑WASO) en één voor personen zonder arbeidsovereenkomst (traject‑RIZIV). Het Rekenhof 

stelt vast dat het onwaarschijnlijk is dat de re‑integratietrajecten, aan het huidige tempo, een 

wezenlijke bijdrage leveren aan het beperken van het aantal invaliden en de terugkeer naar de 

arbeidsmarkt. Het voerde daarover een audit uit in de loop van 2019 en van september 2020 tot 

maart 2021. Hoewel het aantal re‑integratietrajecten toeneemt, blijft het effect ervan beperkt: 

jaarlijks wordt slechts 2% van de beoogde doelgroep effectief bereikt. De grote meerderheid van 

de door de werkgevers aangevraagde trajecten‑WASO leidt uiteindelijk tot een definitieve 

arbeidsongeschiktheidsverklaring door de arbeidsarts. Die trajecten worden immers heel vaak 

opgestart voor werknemers die al enkele jaren arbeidsongeschikt waren. De kans op re‑integratie 

is dan klein en dus bevordert het traject, anders dan bedoeld, eerder een ontslag door medische 

overmacht. Twee derde van de personen die een traject volgen, is na 21 maanden nog niet terug 

aan het werk. Bij de trajecten‑WASO is er een beperkt hogere uitstroom naar werk vergeleken met 

de personen zonder traject, maar ook een veel hogere uitstroom naar werkloosheid. Bij de 

https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=18b68cb7-60a4-4d88-85d2-1765a0bbadf8
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trajecten‑RIZIV is de uitstroom naar werk wel duidelijk hoger vergeleken met de personen zonder 

traject.  

Figuur: Toename langdurig zieken 2000-2019 

 

Bron: Rekenhof, Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt, 1 december 2021, p. 

5/inleiding. 

Figuur: Impact van trajecten21 

 
21 Het RIZIV is hoofdzakelijk bevoegd voor de begeleiding van werknemers zonder arbeidsovereenkomst 
(verder: traject-RIZIV); Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende 
het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft.  
De FOD WASO voor werknemers met een arbeidsovereenkomst (verder: traject-WASO); Koninklijk besluit 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de 
sociaalprofessionele re-integratie betreft. 

https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=18b68cb7-60a4-4d88-85d2-1765a0bbadf8
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Bron: Rekenhof, Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt, 1 december 2021, p. 

5/inleiding. 

Arbeidsongeschiktheid aantal langdurig zieken 

Grafiek: Aantal werknemers met een invaliditeitsuitkering, per jaar en per geslacht (2000-2019) 

 

https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=18b68cb7-60a4-4d88-85d2-1765a0bbadf8
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Bron: Rekenhof, Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt, 1 december 2021, p. 

15. 

Volgens het Rekenhof: er is een verdubbeling van 184.109 invaliden in 2000 tot 420.504 in 2019. 

Vooral de stijging bij vrouwen is opvallend: het aantal mannelijke invaliden steeg over een periode 

van twintig jaar met 62,8%, bij vrouwen met 219,1%. Sinds 2008 zijn er meer vrouwelijke dan 

mannelijke invaliden, en het verschil wordt jaar na jaar groter. De laatste tien jaar groeit het aantal 

invaliden jaarlijks met 5,5%. Als deze trend zich voortzet, neemt het aantal invaliden de 

eerstvolgende jaren toe met minstens 23.000 per jaar. Dit groeiritme ligt de jaren na een 

economische crisis overigens hoger. Het valt daarom te verwachten dat de toename nog hoger zal 

zijn ten gevolge van de economische effecten van de COVID-19-pandemie. 

Het Rekenhof verwijst naar het RIZIV dat drie oorzaken voor de toename ziet: 

- De arbeidspopulatie wordt stelselmatig ouder door het verhogen van de pensioenleeftijd. 

Dit heeft een belangrijke impact op het aantal invaliden, aangezien de kans op 

arbeidsongeschiktheid stijgt naarmate de leeftijd toeneemt. 

- Vooral de toename van het aantal langdurig zieke vrouwen beïnvloedt de grote stijging. Dit 

is enerzijds te verklaren door een stijgende participatiegraad van vrouwen op de 

arbeidsmarkt, en anderzijds opnieuw door de vergrijzing, gezien de gelijkschakeling van de 

pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen. Hierdoor zijn er meer sociaal verzekerde 

vrouwen en deze populatie wordt gemiddeld gezien hoe langer hoe ouder. 

- Er is ook het veranderende ziektebeeld. De laatste jaren lijden langdurig zieken in 

toenemende mate aan musculoskeletale of psychische aandoeningen. De 

musculoskeletale aandoeningen (bv. lage rugpijn) worden vooral aangetroffen bij oudere 

werknemers, terwijl psychische aandoeningen de belangrijkste oorzaak zijn bij jonge 

werknemers. 

Factoren die de re-integratie bevorderen 

Volgens een studie van het RIZIV22 werden acht mogelijke invloeden op re-integratie 

geïdentificeerd en geanalyseerd: de verwachtingen van de patiënt ten aanzien van terugkeer naar 

werk, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, gezondheidstoestand, pijn, zware fysieke arbeid en 

arbeidstevredenheid. Voor andere factoren zijn er geen eenduidige resultaten. Voor 

musculoskeletale aandoeningen zijn er aanwijzingen dat er enkele negatieve invloeden zijn: 

leeftijd, vrouwelijk geslacht, een slechte gezondheidstoestand, het ervaren van pijn en zware 

fysieke arbeid. Voor psychische aandoeningen zijn de negatieve voorspellende factoren de 

familiale en persoonlijke antecedenten van mentale stoornissen, depressie en angst als gevolg 

van de mentale stoornissen en de duur van de mentale problemen. Het Rekenhof heeft de invloed 

van enkele genoemde factoren ook onderzocht bij een steekproef van dossiers van het traject-

RIZIV. Daarbij heeft het vastgesteld dat geen van de onderzochte factoren kan voorspellen of een 

re-integratietraject kans op slagen heeft of niet. Wel wordt algemeen erkend, zowel door het RIZIV 

als in academisch onderzoek, dat het belangrijk is snel te starten met re-integratie. Hoe langer de 

arbeidsongeschiktheid duurt, hoe lager de kans dat een zieke terug aan het werk kan. Uit een 

analyse van internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de belangrijkste voorspellende 

 
22 Mairiaux, P., Donneau, A.-F., Duchesnes, C., Vandenbroeck, S. en Godderis, L., Ontwikkeling van een 
instrument voor identificatie van de personen met een verhoogde kans op een geslaagde 
sociaalprofessionele re-integratie, 4 december 2015, www.riziv.fgov.be. 

https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=18b68cb7-60a4-4d88-85d2-1765a0bbadf8
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factor de eigen verwachtingen van de patiënt ten aanzien van terugkeer zijn: hoe hoger de kansen 

op terugkeer worden ingeschat, hoe hoger de kans dat de werknemer terugkeert naar zijn 

bestaande job.23 

Kans op re-integratie 

Re-integratie bij WASO-trajecten kan succesvol zijn voor personen die een traject vroeg na de 

arbeidsongeschiktheid volgen, op jongere leeftijd, wanneer ze het traject zelf aanvragen, of 

wanneer het door het ziekenfonds wordt aangevraagd. Voor personen waarvoor de werkgever het 

traject aanvraagt, na een lange periode van arbeidsongeschiktheid en op latere leeftijd, is de kans 

op re-integratie in vergelijking vaak lager.  

Voor de trajecten-RIZIV worden de kansen op werk significant beïnvloed door geslacht, leeftijd, de 

duur van ongeschiktheid en de pathologie. Ten opzichte van mannen hebben vrouwen een 

significant lagere kansverhouding om werk te vinden. De kans op het vinden van werk is ook lager 

naargelang de leeftijd van de arbeidsongeschikten hoger is of de arbeidsongeschiktheid langer 

duurt.24 

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

Beroepsactieve leeftijd tussen 40 en 60 jaar in 2005 en 

2020 – enkele socio-economische groepen 

Figuur: Verdeling categorieën mensen in beroepsactieve leeftijd tussen 40 en 60 jaar in 2005 en 

2020 in % 

 
23 Rekenhof, Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt, 1 december 2021, p. 18. 
24 Rekenhof, Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt, 1 december 2021, p. 48. 

https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=18b68cb7-60a4-4d88-85d2-1765a0bbadf8
https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=18b68cb7-60a4-4d88-85d2-1765a0bbadf8
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Bron: Werkgelegenheidsconferentie 2021, Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, Harmonieuze 

eindeloopbanen 

Het aandeel werkenden neemt gestaag toe tussen 2005 en 2020, ook het aandeel 

arbeidsongeschikten stijgt. De pensioenleeftijd (ook vervroegd pensioen) schuift op. Het aandeel 

huisvrouwen en huismannen daalt.  

Sciensano 

Gezondheidsenquête  

Sciensano is erkend als onderzoeksinstelling door het Federaal Wetenschapsbeleid. Sciensano is 

actief in volgende zes domeinen: gezondheid en milieu, voedselconsumptie en veiligheid, ziekten 

en gezondheid in kaart brengen, diergezondheid, kwaliteit van de gezondheidszorg, 

doeltreffendheid en veiligheid van vaccins, geneesmiddelen en gezondheidsproducten – kwaliteit 

van de medische laboratoria. 

Sciensano organiseert en publiceert ook de resultaten van de Nationale Belgische 

Gezondheidsenquête. Daarin zijn bv. data te vinden over gezondheid en gezondheidspreventie, 

geestelijke gezondheid. In de rubriek Gezondheid en kwaliteit van leven zitten bijvoorbeeld de 

deelthema’s: 

Afwezigheid van het werk (2019): 

De doelgroep zijn diegenen die tewerkgesteld zijn in de leeftijdsgroep 15-64 jaar. Bij hen wordt 

nagegaan of ze in het afgelopen jaar afwezig van het werk zijn geweest en – indien dit het geval 

was – hoeveel dagen ze afwezig waren. De belangrijkste resultaten: niet minder dan 2 op 5 

https://evenementen.werk.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/hrw_werkgelegenheidsconferentie_sept_2021_fr_nl.pdf
https://evenementen.werk.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/hrw_werkgelegenheidsconferentie_sept_2021_fr_nl.pdf
https://www.sciensano.be/nl/partners/federal-science-policy-office-belspo
https://www.sciensano.be/nl/projecten/gezondheidsenquete-0
https://www.sciensano.be/nl/projecten/gezondheidsenquete-0
https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/AW_NL_2018.pdf
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tewerkgestelden was in het afgelopen jaar (2018) afwezig van het werk wegens 

gezondheidsproblemen. Dit aantal is nauwelijks veranderd in vergelijking met de resultaten van de 

vorige gezondheidsenquête. • Vooral (maar niet uitsluitend) in de leeftijdsgroep 25-34 jaar geven 

vrouwen meer dan mannen aan afwezig van het werk te zijn geweest. Dit heeft wellicht te maken 

met zwangerschaps- en bevallingsverlof. • Afwezigheid van het werk hangt niet samen met de 

leeftijd: het is dus niet zo dat oudere werknemers meer afwezigheid van het werk melden. • 

Afwezigheid van het werk hangt niet samen met het opleidingsniveau: het is dus niet zo dat 

laaggeschoolden meer afwezigheid van het werk melden. • Gemiddeld is een tewerkgestelde 12 

dagen afwezig van het werk. • Gemiddeld zijn vrouwen iets (maar niet significant) langer dan 

mannen afwezig van het werk wegens gezondheidsproblemen. Ook dit verschil kan wellicht 

(deels) verklaard worden door de duur van afwezigheid vanwege zwangerschap en bevalling. 

Chronische ziekten en aandoeningen (2019): 

Bijna 1 op de 3 personen van 15 jaar en ouder (29,3%) antwoordt “ja” op de vraag of ze aan een 

langdurige ziekte lijden. Dit percentage stijgt sterk met de leeftijd en is hoger bij vrouwen en bij 

laagopgeleiden. In de gezondheidsenquête wordt gepeild naar het voorkomen in het afgelopen 

jaar (2018) van 38 specifieke ziekten of aandoeningen die in regel langdurig of chronisch zijn, of 

chronische gevolgen hebben.  

Figuur: Top tien van de meest gerapporteerde chronische ziekten en aandoeningen in de 

bevolking van 15 jaar en ouder. Percentage van de bevolking met deze ziekte of aandoening in de 

afgelopen 12 maanden, Gezondheidsenquête, België 2018 

 

Zowel bij mannen als bij vrouwen staan lage rugproblemen bovenaan de lijst. Andere chronische 

ziekten en aandoeningen met een prevalentie van meer dan 15% zijn een hoog cholesterolgehalte 

in het bloed, een hoge bloeddruk, allergie en bij vrouwen artrose en nekproblemen. 

De oorzaken van het toenemend aantal personen met chronische ziekten, in vergelijking met 

vroegere Gezondheidsenquêtes, zijn volgens Sciensano multifactorieel. Zowel de individuele 

leefstijl als de fysieke en sociale omgeving spelen een rol. Op basis van een dwarsdoorsnede 

onderzoek zoals de Gezondheidsenquête is het echter niet mogelijk om eenduidige oorzakelijke 

verbanden te leggen die deze trend kunnen verklaren. Bij vrouwen zijn er voor heel wat chronische 

aandoeningen hogere prevalenties dan bij mannen. Dit is o.m. het geval voor artrose, artritis, lage 

rugpijn, nekpijn, schildklierlijden, incontinentie, cataract, allergie, migraine, astma, depressie, 

langdurige vermoeidheid en osteoporose. Voor slechts enkele aandoeningen (hoog 

https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/MA_NL_2018.pdf
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cholesterolgehalte in het bloed, coronair hartlijden, andere zware hartpathologie) is er een hogere 

prevalentie bij mannen. 

Ook het aantal mensen met depressie neemt toe in België. 7,4% van de Belgische bevolking van 

15 jaar en ouder verklaart in de 12 maanden voorafgaand aan het interview een depressie te 

hebben gehad. Het betreft meer bepaald een ernstige somberheid of depressie voor een periode 

van minstens 2 weken. De prevalentie van depressie is hoger bij vrouwen (9,1%) dan bij mannen 

(8,6%). 

Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie vormen psychische stoornissen een van de 

belangrijkste problemen op het gebied van de volksgezondheid in de Europese regio, omdat ze de 

eerste oorzaak zijn van handicaps, de tweede meest voorkomende oorzaak van 

werkonderbrekingen en de derde belangrijkste oorzaak van de totale ziektelast, na hart- en 

vaatziekten en kanker. Angst en depressie zijn ernstige ziekten.25 

Sciensano verzamelt geen informatie over de link tussen het beroep en/of de sector en het 

voorkomen van bijvoorbeeld besmettingen en ziektes. Deze informatie zou nochtans welkom zijn 

om onder andere op optimale wijze de preventie te organiseren. 

Geweld 2018 op het werk: 

In België geeft 3,7% van de bevolking van 15 jaar en ouder aan in de 12 maanden voorafgaand 

aan het interview het slachtoffer te zijn geweest van geweld op een publieke plaats of op de 

openbare weg, 2,9% van geweld thuis en 2,1% van geweld elders; 3,9% van de bevolking van 15 

tot 64 jaar geeft aan dat ze het slachtoffer was van geweld op het werk of op school. 

Vrouwen (3,7%) geven significant vaker aan dan mannen (2,0%) het slachtoffer te zijn geweest 

van geweld thuis. Voor wat geweld op de andere plaatsen betreft, zijn er geen significante 

geslachtsverschillen. Geweld op het werk of op school komt het vaakst voor in de leeftijdsgroepen 

tussen 15 en 44 jaar (4,6% à 5,1%). 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 

Seksuele intimidatie op het werk 

Seksisme in België Resultaten van de enquête #YouToo? Seksuele intimidatie op het werk (2021): 

6% van de vrouwen en 2% van de mannen hebben ooit meegemaakt dat ze op een intieme 

manier werden aangeraakt door een leidinggevende of klant. 2% van de vrouwen en 2% van de 

mannen heeft ooit meegemaakt dat er van hen verwacht werd dat ze flirterig omgingen met 

klanten. 1% van de vrouwen en 1% van de mannen heeft ooit meegemaakt dat er van hen 

verwacht werd dat ze seksuele betrekkingen hadden met een leidinggevende of klant. 

91% van de vrouwen en 96% van de mannen verklaart geen ongewenste intimiteiten te hebben 

meegemaakt. 3% van de vrouwen en 1% van de mannen meldt ongewenste intimiteiten te hebben 

 
25 Sciensano, Gezondheidsenquête. Geestelijke gezondheid (2019), p. 16. 

https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/VI_NL_2018.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/146_-_seksuele_intimidatie_op_het_werk.pdf
https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/Summ_MH_NL_2018.pdf
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meegemaakt gedurende de laatste 12 maanden en 6% van de vrouwen en 3% van de mannen 

heeft ongewenste intimiteiten meegemaakt langer dan 1 jaar geleden. 

Minerva  

Bijdrage Werkgelegenheidsconferentie 2021 

Langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt m/v - 2018 

Figuur: Langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt in 2018 bedienden en arbeiders m/v en naar 

leeftijdsgroep – absolute getallen per 20.000 

 

Bron: Werkgelegenheidsconferentie 2021; Minerva, harmonieuze eindeloopbanen - elementen 

voor een rechtvaardig beleid  

De langdurige arbeidsongeschiktheid neemt toe per leeftijdsgroep. Bij 60-64-jarigen is er een 

daling (minder arbeidsongeschikten dan bij de 55-59-jarigen en dan zelfs bij de 50-54-jarigen). 

https://evenementen.werk.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/ms_werkgelegenheidsconferentie.pdf
https://evenementen.werk.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/ms_werkgelegenheidsconferentie.pdf
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ACERTA 

Hogere ziektecijfers in de zorgsector - 2020 

Uit onderzoek van ACERTA blijkt dat de ziektecijfers in de zorgsector 36% hoger liggen dan 

elders.26  

Tabel: Percentages ziekteverzuim in 2020 alle sectoren versus de zorgsector: kort-, middellang en 

lang verzuim 

 

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van een set van 260.000 

werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s 

als grote ondernemingen behoren enerzijds, en op een dataset van 28.000 werknemers uit de 

zorgsector anderzijds. De studie brengt de verschillende types ziekteverzuim in kaart: kortstondig 

ziekteverzuim (ziekte minder dan één maand), middellang ziekteverzuim (ziekte tussen 1 maand 

en 1 jaar), lang ziekteverzuim (meer dan 1 jaar). In de zorgsector zitten PC 330 (o.a. ziekenhuizen, 

rusthuizen, gezondheidscentra…) en PC 331 (kinderopvang, welzijns- en gezondheidsinstellingen 

en -diensten…) inbegrepen.  

Vooral bij de langdurig zieken - afwezigheid van een jaar of langer - is het verschil van de 

zorgsector met de andere beroepssectoren enorm: +46,5%. Het kort ziekteverzuim – minder dan 

een maand, met gewaarborgd loon – in de Belgische zorgsector lag in 2020 24,6% hoger dan het 

kort ziekteverzuim voor alle sectoren samen. Het middellang ziekteverzuim – tussen een maand 

en één jaar, na gewaarborgd loon – lag 30,6% hoger in de zorgsector in vergelijking met het 

gemiddelde van alle sectoren. 

Coronabesmettingen zijn niet de enige oorzaak, ook de maandenlange psychische belasting 

speelt een grote rol. 

 
26 Bron: Acerta, Zorgsector kampt met 36 % meer ziekteverzuim dan andere sectoren, geraadpleegd 
december 2021. 

https://www.acerta.be/nl/over-acerta/in-de-pers/zorgsector-kampt-met-36-meer-ziekteverzuim-dan-andere-sectoren
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IDEA Consult 

Psychosociale aandoeningen en uitval bij ouders: impact 

van de combinatie werk en gezin – 2018 

IDEA Consult publiceerde in 2018 een studie Psychosociale aandoeningen en uitval bij ouders:  

Onderzoek naar de impact van de combinatie van werk en gezin 

Volgende vaststellingen kwamen naar boven (België vergeleken met Oostenrijk en Zweden): 

1) Het langdurig ziekteverzuim is hoog: 

Eind 2017 telde België meer dan 400.000 personen die langer dan een maand arbeidsongeschikt 

waren. Op jaarbasis rapporteert de Belgische werknemer gemiddeld 8 ziektedagen. Verder heeft 

22,5% van de bevraagde Belgische werknemers een langdurige ziekte of gezondheidsprobleem 

(i.e., een ziekte die al meer dan 6 maanden duurt of verwacht wordt te duren). Vrouwen zijn een 

specifieke aandachtsgroep met meer ziektedagen op jaarbasis en een iets groter aandeel met een 

langdurige ziekte of gezondheidsprobleem. Uitval is niet alleen hoog in België in termen van ziekte 

afwezigheid maar ook m.b.t. het werkvermogen. Van alle Belgische werknemers gaf 65,5% aan 

dat ze hun huidige job (of een gelijkaardige job) nog kunnen uitoefenen aan 60 jaar. Vooral het 

aandeel jongere werknemers die hun job nog kunnen uitoefenen aan 60 jaar is zorgwekkend: iets 

meer dan de helft (53%) geeft aan dit te kunnen doen.  

De hoge cijfers voor uitval tonen volgens IDEA Consult aan dat beleidsmaatregelen zich niet enkel 

kunnen richten op psychosociale aandoeningen maar ook rechtstreeks op het tegengaan van 

ziekte-afwezigheid en het opkrikken van het werkvermogen. 

2) Uitputting, stress en slaapproblemen zijn de meest voorkomende psychosociale 

aandoeningen 

Eén van de belangrijkste oorzaken van uitval zijn psychosociale aandoeningen gerelateerd aan 

burn-out: een zekere mate van opgebouwde uitputting die nog recuperabel is, dan wel gepaard 

gaat met overmatige stress, verminderde bekwaamheid, depersonalisatie en secundaire klachten. 

Overmatige stress is een eerste teken van burn-out en komt voor bij werknemers die continue 

spanning ervaren en onvoldoende rusttijden hebben om hiervan te herstellen. Uit de empirische 

analyse blijkt dat dit het geval is voor 1 op 3 Belgen. Secundaire spanningsklachten zijn 

symptomen die bijkomend kunnen optreden zoals het ervaren van slaapproblemen en 

angsten.Terwijl 1 op 5 Belgen worstelt met een ernstige slaapstoornis, geeft 1 op 7 aan angsten te 

hebben. Wat de kernsymptomen van burn-out betreft, namelijk uitputting, verminderde 

bekwaamheid en depersonalisatie toont de analyse aan dat de Belgen vooral te kampen hebben 

met uitputting. Terwijl 1 op 3 meestal tot altijd uitgeput is aan het einde van de werkdag, geeft 

maar liefst 39% aan over het algemeen vermoeid te zijn. 

Van alle psychosociale aandoeningen die bestudeerd werden, komen uitputting, stress en 

slaapproblemen het meest voor in België. Dit blijken ook de sterkste voorspellers voor uitval te zijn. 

Hoewel concrete beleidsmaatregelen om uitval te bestrijden zeker aandachtig dienen te zijn voor 

het verlichten van deze specifieke psychosociale aandoeningen, mogen de andere aandoeningen 

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/studie-idea-psychosociale-aandoeningen-en-uitval-bij-ouders-nl.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/publicaties/studie-idea-psychosociale-aandoeningen-en-uitval-bij-ouders-nl.pdf
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ook niet uit het oog verloren worden. Naast uitputting, gaat burn-out immers typisch gepaard met 

cognitief en emotioneel controleverlies (verminderde bekwaamheid en depersonalisatie). Voor de 

gepaste beleidsmaatregelen te ontwikkelen is het volgens IDEA Consult cruciaal om te bepalen 

welke symptomen in rekening moeten gebracht worden en welke de maatregelen wensen aan te 

pakken. 

3) Psychosociale risico’s zijn in de eerste plaats werkgebonden 

Over de afgelopen decennia is de werkomgeving in België geëvolueerd naar een prestatiegericht 

werkmodel. Hoewel het aantal werkuren vrijwel hetzelfde is gebleven, worden de jobs complexer 

en alsmaar sterker gekenmerkt door een hoge werkdruk. Binnen deze intensievere werkomgeving, 

wordt wellicht meer gedaan op hetzelfde aantal uren. Uit onze empirische resultaten blijkt dat de 

gemiddelde Belgische werknemer soms werkdruk ervaart: 40% heeft vaak tot altijd deadlines en 

31% werkt vaak tot altijd aan een te hoog tempo. Hoewel slechts 9% aangeeft regelmatig te weinig 

tijd te hebben, wenst 26% van de Belgen minder uren te werken. Specifieke risicogroepen die veel 

werkuren presteren zijn mannen en werknemers van middelbare leeftijd. Dit is dan ook typisch de 

leeftijd waarop men zijn of haar carrière opbouwt. Gezien werkdruk de belangrijkste voorspeller 

bleek te zijn voor stress en de tweede belangrijkste voor uitputting, dient er specifieke aandacht uit 

te gaan naar het verlichten van dit psychosociaal risico. De analyseresultaten tonen aan dat er 

meer psychosociale risico’s lijken te ontstaan op het werk dan binnen het gezin. Naast 

kwantitatieve werkdruk, kan er ook emotionele druk heersen op het werk. Vooral regelmatig 

gevoelens moeten verbergen komt voor bij Belgische werknemers (32%) en wordt geassocieerd 

met de drie meest voorkomende psychosociale aandoeningen (stress, uitputting en 

slaapproblemen). Hoewel er binnen het gezin factoren zijn die kunnen leiden tot meer uitval en 

slaapproblemen, bleken er ook gezinsfactoren te zijn die burnout kunnen tegengaan door stress 

en de kans op depersonalisatie te verlagen. De voornaamste psychosociale risico’s zijn dus in de 

eerste plaats werkgebonden wat vraagt naar voldoende beleidsondersteuning binnen de 

werkomgeving. 

4) Werk-gezin 

De combinatie van het werk- en gezinsdomein blijkt de sterkste voorspeller te zijn voor uitputting, 

secundaire klachten (slaapproblemen en angsten) en uitval. Ook door de toenemende 

arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, zijn beide partners in een typisch gezin tewerkgesteld en is 

het een uitdaging om alle gezinstaken in evenwicht te brengen met twee (vaak voltijdse) jobs. 

19,5% van Belgische werknemers ervaart vaak tot altijd conflict vanuit het werk op het 

gezinsleven. Conflict in de andere richting, vanuit het gezin op het werk, komt slechts bij een 

minderheid van 3% regelmatig voor. Conflicten tussen werk en gezin komen vaker voor bij 

vrouwen. Het zijn dan ook nog steeds zij die het leeuwendeel van de gezinstaken op zich nemen. 

Een andere aandachtsgroep zijn werknemers op jongere leeftijd. De uitdaging van werk en gezin 

te combineren wordt bovendien versterkt bij een uitbreiding van het gezinsleven met kinderen. De 

gemiddelde Belg spendeert maar liefst 25 uren/week aan de zorg voor kinderen. Voor meer dan 

de helft van de werkende ouders is dit logischerwijs een gezinstaak waar ze dagelijks of wekelijks 

mee bezig zijn. Zorgtaken kunnen bijdragen tot meer uitval voor Belgische werknemers. In Zweden 

bijvoorbeeld gaan er positieve effecten uit van het hebben van kinderen: meer (zorg voor) kinderen 

werd geassocieerd met minder uitputting, minder slapeloosheid en minder ziektedagen. Werkende 

ouders die voldoende kunnen steunen op formele of informele kinderopvang spenderen meer 

kwaliteitsvolle tijd met hun kinderen wat psychosociale risico’s net kan tegengaan. Hoewel de 
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tevredenheid met kinderopvang in België zeer hoog is, geeft 40% van de Belgen aan dat ze deze 

(zeer) moeilijk kunnen financieren. De combinatiedruk bij Belgische werknemers kan dus verder 

verlicht worden door nog meer ondersteuning te bieden bij gezinstaken. 

5) Steun van leidinggevende is welkom 

Steun en feedback van de manager blijkt in verband te staan met alle psychosociale 

aandoeningen. Meer ondersteuning van de leidinggevende kan niet alleen de eerste tekenen van 

burn-out verminderen maar ook de kernsymptomen en eventuele secundaire klachten aanpakken. 

Daarenboven is deze hulpbron de belangrijkste voorspeller voor een betere bekwaamheid en 

minder ziektedagen door het werk. Dergelijke ondersteuning op het werk kan werknemers helpen 

om beter om te gaan met hoge werkeisen en hun betrokkenheid te verhogen. In België geeft 8 op 

10 werknemers aan dat ze steun krijgen van hun leidinggevende.  

6) Autonomie, taakvariatie en leermogelijkheden 

Andere hulpbronnen die de werkintensiteit kunnen verlichten en psychosociale risico’s kunnen 

tegengaan zijn autonomie, taakvariatie en leermogelijkheden. In termen van autonomie scoort 

België echter relatief laag met ongeveer de helft van werknemers die zijn uren of taken zelf kan 

kiezen. Het aandeel vrouwen, jongeren en laaggeschoolden die autonomie krijgen m.b.t. tijd en 

inhoud is nog lager. Verder heeft 62% van de Belgische werknemers voldoende taakvariatie en 

heeft 77% voldoende leermogelijkheden. Deze aspecten kunnen volgens IDEA Consult sterker 

ingebouwd worden en ook nog sterker fungeren als hulpbronnen. Terwijl in België taakvariatie en 

leermogelijkheden in verband werden gebracht met minder kans op de kernsymptomen van burn-

out, bleken deze hulpbronnen in Zweden bijvoorbeeld ook uitval tegen te gaan. Bovendien werden 

leermogelijkheden in België geassocieerd met een hogere kans op angsten en in Zweden net met 

een lagere kans op angsten. Dit schetst de nood aan bijkomende maatregelen om taakvariatie en 

leermogelijkheden te stimuleren en dit op een manier die mogelijke nadelige neveneffecten 

vermijdt. 

IDEA Consult formuleert volgende aanbevelingen: 

Aanbeveling 1: Verder ondersteunen van werkbaar werk 

Aanbeveling 2: Eenduidige definitie en maatstaf voor burn-out 

Aanbeveling 3: Verder stimuleren van preventiebeleid op bedrijfsniveau 

Aanbeveling 4: Verder stimuleren van andere maatregelen op bedrijfsniveau 

Aanbeveling 5: Verder uitwerken van maatregelen die combinatiedruk verlichten 

Aanbeveling 6: Versterking van de kwaliteit van het management en de arbeidsorganisatie 

Aanbeveling 7: Verder stimuleren van re-integratie bij werknemers die uitvallen door psychosociale 

risico’s 
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Vlaams niveau 

Statistiek Vlaanderen 

Werkbaar werk (25 februari 2020) 

In 2019 lag de werkbaarheidsgraad bij werknemers en zelfstandigen in het Vlaamse Gewest 

op 50%. Dat wil zeggen dat de helft van de Vlaamse werknemers en zelfstandigen geen 

knelpunten signaleren op het vlak van psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, 

leermogelijkheden en de balans tussen werk en privéleven. 

De werkbaarheidsgraad van werknemers steeg van 52% in 2004 naar 55% in 2013, maar daalde 

daarna tot 51% in 2016 en 50% in 2019. Bij werknemers blijkt psychische vermoeidheid of 

werkstress het grootste knelpunt. Het aandeel werknemers dat geen problemen ervaart met 

psychische vermoeidheid of werkstress lag in 2019 op 63%. Dat aandeel daalde significant tussen 

2004 en 2019. 

Ook voor het welbevinden in het werk en de balans werk-privé daalde de score bij werknemers 

tussen 2004 en 2019. In 2019 stelde 79% geen probleem te ervaren op vlak van welbevinden, 

87% had geen probleem op vlak van werk-privébalans. 

De werkbaarheid bij werknemers lag lager bij vrouwen, 30- tot 39-jarigen en laaggeschoolden. 

Vrouwelijke werknemers hebben minder werkbare jobs dan hun mannelijke collega’s. De daling 

van de werkbaarheid lag tussen 2004 en 2019 hoger bij vrouwen dan bij mannen. 

De werkbaarheidsgraad bij de werknemers varieerde in 2019 ook naar leeftijd. De werknemers 

jonger dan 30 jaar kenden de hoogste werkbaarheidsgraad, de 30- tot 39-jarigen de laagste. 

Psychische stoornissen (6 februari 2020) 

In 2018 had in het Vlaamse Gewest 6% van de personen van 15 jaar en ouder een depressieve 

stoornis en had 8% een angststoornis. In 2018 hadden in het Vlaamse Gewest vrouwen (11%) 

vaker dan mannen (6%) een angststoornis. Bij een depressieve stoornis was het verschil tussen 

mannen en vrouwen niet significant. 

Er lijkt een verhoogde kwetsbaarheid voor psychische stoornissen te zijn op de leeftijd van 45 tot 

54 jaar, maar het aandeel van deze leeftijdsgroep verschilt niet significant van de andere 

leeftijdsgroepen. 

Lichamelijke pijn (15 juli 2019) 

In 2018 gaf in het Vlaamse Gewest bijna 1 op de 4 personen van 15 jaar en ouder aan last te 

hebben van ernstige lichamelijke pijn. Het gaat om personen met matige, hevige en heel hevige 

lichamelijke pijn. Dit percentage blijft relatief stabiel. Meer vrouwen (29%) dan mannen (22%) 

hadden in 2018 ernstige pijnklachten. De groep met ernstige pijnklachten nam in 2018 toe met de 

leeftijd. Zo had ruim 1 op de 3 personen van 75 jaar en ouder ernstige pijnklachten.  

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/werkbaar-werk-0
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/werkbaar-werk-0#werkbaarheidsgraad
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/psychische-stoornissen
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/lichamelijke-pijn
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SERV 

Werkbaarheidsmeting - Werkbaarheidsmonitor 

De werkbaarheidsmeting 2019 van de Stichting Innovatie & Arbeid (van de SERV) die de kwaliteit 

van jobs van werknemers in kaart brengt, toont aan dat een werkbare job niet vanzelfsprekend is 

voor wie een arbeidshandicap of langdurig gezondheidsprobleem heeft. Amper een op de zeven 

(15,2%) werknemers met een zware arbeidshandicap en een op de drie (32,9%) werknemers met 

een lichte arbeidshandicap heeft werkbaar werk zonder knelpunten. Van de werknemers zonder 

een arbeidshandicap heeft iets meer dan de helft (54,1%) een werkbare job zonder knelpunten. 

Sinds 2007 gaat de werkbaarheid voor alle werknemers erop achteruit. Werknemers met een 

arbeidshandicap vormen hierop geen uitzondering. In navolging van deze resultaten interviewde 

de Stichting Innovatie & Arbeid ondernemingen die één of meerdere werknemers met een 

arbeidshandicap in dienst hebben8. Ondernemingen doen dit vanuit een maatschappelijke en 

ethische motivatie en streven een weerspiegeling van de maatschappij op de werkvloer na. De 

bevraagde ondernemingen zien ook heel wat voordelen in de duurzame tewerkstelling van 

mensen met een arbeidshandicap. Ondernemingen werken maatgericht en zoeken naar 

oplossingen wanneer een werknemer – met of zonder arbeidshandicap – een specifieke nood of 

vraag heeft. Desondanks signaleren de bevraagde ondernemingen dat zij nog te weinig kennis 

hebben over: het thema, over de bijzondere tewerkstellingsmaatregelen van de overheid en 

mogelijke werkaanpassingen om personen met een arbeidshandicap tewerk te stellen. Ze willen 

graag dat de overheid proactief ondernemingen contacteert en informeert.  

Tabel: Evolutie van de werkbaarheidsgraad naar m/v 2004-2019 

 

Bron: SERV, Rapport Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019 - werknemers Brussel, november 2019, p. 27. 

De werkbaarheidsgraad voor vrouwelijke werknemers ligt in 2019 op 47,2% en is daarmee 

significant gedaald ten opzichte van 2016 (49,7%) en 2013 (52,6%). Bij vergelijking met de 

meetgegevens voor de nulmeting 2004 (51,4%) is een sprake van een daling van de 

werkbaarheidsgraad voor vrouwelijke werknemers met ruim 4 procentpunt. 

Tabel: Werkbaarheidsgraad en werkbaarheidsindicatoren 2019 m/v 

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/StIA_20191130_WerkbaarheidsmonitorWerknemers2019_RAP.pdf
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Bron: Bron: SERV, Rapport Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019 - werknemers Brussel, november 2019, p. 

28. 

Vrouwelijke werknemers scoren in 2019 zowel voor de werkbaarheidsgraad (47,2%), psychische 

vermoeidheid (40,4% in een problematische situatie) als werk-privé-balans (13,6% in een 

problematische situatie) significant ongunstiger dan hun mannelijke collega’s (met 52,6%, 32,3% 

en 11,7% als respectieve kengetallen). De werkbaarheidsindicator ‘welbevinden in werk’ levert een 

omgekeerd beeld op: minder vrouwen (19,4%) dan mannen (23,3%) bevinden zich in een 

problematische situatie. Voor leermogelijkheden verschilt het bilan voor de vrouwelijke 

werknemers (16,9% behoort tot de problematische groep) niet significant van dat van hun 

mannelijke collega’s. 

De werkbaarheidsgraad voor de werknemers in de leeftijdsgroepen ‘50-54 jaar’ en ‘55 jaar en 

ouder’ ligt in 2019 op 47,7% respectievelijk 52,0%. Voor de deelgroep ’55 plus’ is er sprake van 

(significante) daling van de werkbaarheidsgraad met ruim 6 procentpunt over de periode 2004- 

2019. 

Arbeidsbeperking 

SERV, Cijferrapport bij actielijst arbeidsbeperking 2030 (22 november 2021) 

Arbeidsbeperking algemeen 

In 2020 gaf 14,3 %3 van de bevolking tussen 15 en 64 jaar aan enige of ernstige hinder tijdens de 

dagelijkse bezigheden te ervaren door een handicap, een langdurige lichamelijke aandoening of 

een langdurige lichamelijke ziekte. Dat zijn 600.000 personen, waarvan 48,4% in zekere mate 

hinder ervaart en 51,6% in erge mate. 

Naar geslacht, leeftijd en scholingsniveau zijn er bij personen met een arbeidshandicap meer 

vrouwen (51,7%), mensen tussen de leeftijd van 25 en 54 jaar (56,1%) en middengeschoolden 

(40,5%). 

Tabel: Aandeel (%) personen met hinder door handicap, langdurige aandoening of ziekte naar 

geslacht, leeftijd en scholingsniveau , 15-64 jaar, 2019 

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/StIA_20191130_WerkbaarheidsmonitorWerknemers2019_RAP.pdf
https://serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20201124_Actielijst_arbeidsbeperking_2030_RAP.pdf
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Bron: SERV, Cijferrapport bij actielijst abeidsbeperking 2030, p. 7. 

Er is een stijgend aandeel personen met een arbeidshandicap bij actieve werknemers. e. In 2019 

ging het om 18,9% of ongeveer 450.000 werknemers met een arbeidshandicap. Het aandeel 

actieve werknemers met een arbeidshandicap is tussen 2007 en 2019 gestegen van 15,9% naar 

18,9%. Naar ernst van de ervaren hinder ging het in 2019 om 16,2% werknemers met een 

beperkte arbeidshandicap en 2,7% met een zware arbeidshandicap.27 

In verhouding tot mannelijke werknemers (17,8%) lag het percentage personen met een 

arbeidshandicap iets hoger bij de vrouwelijke werknemers (19,8%) in 2019: 

Tabel: Aandeel werknemers met een arbeidshandicap naar geslacht, leeftijd en scholingsniveau, 

2019 

 

Bron: SERV, Cijferrapport bij actielijst abeidsbeperking 2030, p. 8. 
 

 
27 SERV, Cijferrapport bij actielijst arbeidsbeperking 2030, p.7-8. 

https://serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20201124_Actielijst_arbeidsbeperking_2030_RAP.pdf
https://serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20201124_Actielijst_arbeidsbeperking_2030_RAP.pdf
https://serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20201124_Actielijst_arbeidsbeperking_2030_RAP.pdf
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Verschillen bij sectoren en beroepsgroepen: 

De voedingssector heeft in 2019 het grootste aandeel (24,7%) werknemers met een 

arbeidshandicap. Ook in de sectoren gezondheids- en welzijnszorg (22,7%), horeca (21,7%), 

bouw (21,3%) en textiel en confectie (20,6%) heeft meer dan één op de vijf werknemers een 

arbeidshandicap. Dan volgen groot- en kleinhandel (19,9%), metaal (18,8%), openbare diensten 

(18,4%), transport (18,4%), post- en telecommunicatie (17,4%), onderwijs (16,2%), chemie 

(14,8%), zakelijke dienstverlening (12,3%) en financiële sector (11,7%). 

Onder de beroepsgroepen ligt het percentage werknemers met een arbeidshandicap hoger dan 

gemiddeld (18,9%) bij kortgeschoolde arbeiders (31,5%), geschoolde arbeiders/technici (24,1%) 

en zorgmedewerkers (24,5%). Bij de beroepsgroepen onderwijsfuncties (15,5%), middenkader of 

professional (11,6%) en kader of directie (9,0%) zijn werknemers met een arbeidshandicap lager 

vertegenwoordigd dan gemiddeld (18,9%).28 

Arbeidsparticipatie personen met arbeidshandicap 

Werkzaamheidsgraad 

De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden in de totale bevolking op arbeidsleeftijd. In het 

Vlaamse gewest werkte 80,2% van de mensen zonder arbeidshandicap op beroepsactieve leeftijd 

(20-64 jaar) in 2019, tegenover 46,0% met een arbeidshandicap in 2020. Daarmee is de 

werkzaamheidskloof tussen beide groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt niet alleen aanzienlijk 

(34,2 ppt) maar blijft ook al jaren bijna onveranderd. Ook is er een fors verschil in 

werkzaamheidsgraad tussen personen die ‘in zekere mate’ (61,6%) en ‘in erge mate’ (30,8%) 

hinder ondervinden van hun beperking. 

Positief is dat de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap steeg van 37,5% in 

2009 tot 46,0% in 2020. 

Bij een verdere opdeling naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond blijkt dat 

de werkzaamheidsgraad voor personen met een arbeidshandicap steeds lager ligt.  

Naar geslacht valt op dat er voor personen met een arbeidshandicap haast geen verschil is in 

werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen (2,9 ppt). 

Personen met een arbeidshandicap (42,6%) werken vaker deeltijds dan personen zonder 

arbeidshandicap (23,3%). Een bijkomende opdeling naar geslacht leert dat de kloof tussen 

mannen en vrouwen op het vlak van deeltijds werk groter is bij personen met een arbeidshandicap 

(37,0 ppt) dan bij personen zonder arbeidshandicap (29,7 ppt). Daarbij ligt het aandeel deeltijds 

werk het hoogst bij vrouwen met een arbeidshandicap (60,5%) en het laagst bij mannen zonder 

arbeidshandicap (9,4%).29 

 
28 SERV, Cijferrapport bij actielijst abeidsbeperking 2030, p.9-10. 
29 SERV, Cijferrapport bij actielijst abeidsbeperking 2030, p. 13-14. 

https://serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20201124_Actielijst_arbeidsbeperking_2030_RAP.pdf
https://serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20201124_Actielijst_arbeidsbeperking_2030_RAP.pdf
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Beperkte uitstroom naar werk 

Van de personen met een arbeidshandicap die zich in 2020 actief op de arbeidsmarkt aanboden 

was 5,4% werkloos. Voor personen zonder arbeidshandicap lag de werkloosheidsgraad in 2020 op 

3,3%. De handicapkloof in werkloosheidsgraad is gedaald van 6,9 ppt in 2009 tot 2,1 ppt in 2020. 

Er is een grote kloof inzake uitstroom naar werk van niet-werkende werkzoekenden met en zonder 

arbeidshandicap. In 2019 lag de uitstroom naar werk van niet-werkende werkzoekenden zonder 

arbeidshandicap op 11,6%, terwijl dat voor niet-werkende werkzoekenden met arbeidshandicap 

slechts 4,0% was.30 

Impact corona 

Uit beschikbare cijfers en studies over de impact van de coronapandemie en de genomen 

maatregelen op de Vlaamse arbeidsmarkt blijkt dat vooral groepen die zich al langer in een meer 

kwetsbare arbeidsmarktpositie bevinden harder worden getroffen. Dat geldt ook voor personen 

met een arbeidshandicap. Er wordt een stijging verwacht van het aantal arbeidsongeschikten als 

gevolg van de coronapandemie. Dat heeft onder meer te maken met een grotere kwetsbaarheid 

voor de gevolgen van Covid-19 bij personen met een arbeidshandicap door een groter aandeel 50-

plussers en personen met onderliggende gezondheidsproblemen bij deze groep. Daarnaast ook 

het verergeren van gezondheidsproblemen door uitgestelde zorg en niet-gestelde diagnoses 

tijdens de coronapandemie, mogelijke gevolgen van het post-intensive care syndroom als gevolg 

van corona en het ontstaan van psychosociale problemen omwille van de quarantainemaatregelen 

en jobverlies.31 

Aanpassingen soorten taken 

Bij niet-werkenden ligt het accent op welke vorm van ondersteuning ze nodig hebben om te 

kunnen werken. Bij werkenden wordt gekeken naar welke vorm van ondersteuning ze op dit 

moment krijgen. Bij de niet-werkenden met een arbeidshandicap heeft 68,4% nood aan minstens 

één vorm van ondersteuning om de arbeidsmarkt te kunnen betreden. Bij de werkenden met een 

arbeidshandicap geeft 55,6% aan dat er een bepaalde vorm van ondersteuning aanwezig is. De 

voornaamste vormen van ondersteuning zijn voor werkenden en niet-werkenden met een 

arbeidshandicap gelijk: aanpassing van het soort taken (32,5% bij werkenden, 55,1% bij niet-

werkenden) en de hoeveelheid werk (30,3% bij werkenden, 44,4% bij niet-werkenden). 

De VDAB kan bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s) toekennen aan 

zowel werkzoekenden, werknemers of studenten als aan zelfstandigen in hoofd- of bijberoep die te 

maken hebben met een arbeidsbeperking of een gezondheidsprobleem dat een invloed heeft op 

hun functioneren op de werkvloer. Deze maatregelen bestaan uit een gratis tolk voor doven of 

slechthorenden, terugbetaling van arbeidsgereedschap en -kleding, terugbetaling van 

vervoerskosten en een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP).32 

 
30 SERV, Cijferrapport bij actielijst abeidsbeperking 2030, p. 14-15. 
31 SERV, Cijferrapport bij actielijst abeidsbeperking 2030, p. 16-17. 
32 SERV, Cijferrapport bij actielijst abeidsbeperking 2030, p. 17-18. 

https://serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20201124_Actielijst_arbeidsbeperking_2030_RAP.pdf
https://serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20201124_Actielijst_arbeidsbeperking_2030_RAP.pdf
https://serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20201124_Actielijst_arbeidsbeperking_2030_RAP.pdf
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Deelname aan opleiding 

Het verschil in opleidingsdeelname tussen personen met en zonder arbeidshandicap is 

uitgesproken. In een referentieperiode van twaalf maanden, hadden 25- tot 64-jarigen met een 

arbeidshandicap namelijk 50% minder kans om deel te nemen aan vorming dan personen zonder 

arbeidshandicap. De opleidingsdeelname bij personen met een arbeidshandicap was 13,7% ten 

opzicht van 22,5% bij personen zonder arbeidshandicap in 2020. Tegelijkertijd blijkt ook het 

verschil tussen personen met in zekere mate en erge mate van hinder groot: zo nam 20,0% van de 

personen met een zekere mate van hinder in 2020 deel aan opleiding tijdens de afgelopen 12 

maanden terwijl dat bij personen met erge mate van hinder slechts 7,7% is. Deze verschillen zijn 

stabiel gebleven sinds 2009. 

Ook de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2019 laat belangrijke verschillen zien op het vlak van 

opleidingsparticipatie bij werknemers met en zonder arbeidshandicap. Zo heeft 61,3% van de 

werknemers zonder arbeidshandicap deelgenomen aan een bijscholing of bedrijfstraining57 in het 

jaar voorafgaand aan de meting, ten opzichte van 55,9% van de werknemers met een beperkte 

arbeidshandicap en 48,0% van de werkenden met een zware arbeidshandicap.33 

Werkbaarheidssituatie 

De werkbaarheidsgraad ligt significant lager bij de werknemers met een arbeidshandicap: 32,9% 

van de werknemers met een beperkte arbeidshandicap en 15,2% van de werknemers met een 

zware arbeidshandicap hadden een werkbare job in 2019 tegenover 54,1% van de werknemers 

zonder arbeidshandicap. De Werkbaarheidsmonitor wordt om de 3 jaar afgenomen en brengt ook 

de werkbaarheidsevolutie bij deze groepen in beeld. Sinds de nulmeting in 2007 is er een 

significante daling van de werkbaarheidsgraad van werknemers met en zonder arbeidshandicap. 

In 2007 lag de werkbaarheidsgraad voor werknemers zonder arbeidshandicap op 57,8% en voor 

werknemers met een beperkte en zware arbeidshandicap op respectievelijk 36,2% en 19,2%.34 

Steunpunt Werk 

Onder dit departement valt onder andere Het Steunpunt Werk valt onder het departement Werk en 

Sociale Economie. 

Trendrapport 2020: Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt: met gegevens over 

personen met hinder door handicap, langdurige aandoening of ziekte (p. 44-51). 

In 2019 signaleert één persoon op zeven (14,4%) tussen de 15 en 64 jaar in Vlaanderen een 

handicap of een langdurig gezondheidsprobleem. Dit stemt overeen met 599 000 personen die 

hinder ervaren, waarvan 309 000 hinder in erge mate (51,6%) en 290 000 in zekere mate (48,4%). 

In 2009, het startjaar van de meting van deze doelgroep in de EAK, verklaarde 10,7% van de 

Vlaamse bevolking hinder te ondervinden. Dit aandeel nam tot 2017 toe (14,7%) om vervolgens te 

stagneren rond 14%. In de groep van personen die hinder ervaren, zijn er relatief meer vrouwen 

(51,7%), middengeschoolden (40,5%), en personen tussen de 25 en 54 jaar (56,1%). In 

vergelijking met de totale bevolking constateren is er een oververtegenwoordiging van 55-plussers 

en kortgeschoolden. Bovendien verandert het profiel ook bij de mate van hinder. Zo zijn het vooral 

 
33 SERV, Cijferrapport bij actielijst abeidsbeperking 2030, p.21-22. 
34 SERV, Cijferrapport bij actielijst abeidsbeperking 2030, p 24. 

https://www.steunpuntwerk.be/
https://www.steunpuntwerk.be/node/4082
https://serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20201124_Actielijst_arbeidsbeperking_2030_RAP.pdf
https://serv.be/sites/default/files/documenten/COM_DIV_20201124_Actielijst_arbeidsbeperking_2030_RAP.pdf
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kortgeschoolden die erge mate van hinder ervaren (46,3%) terwijl er relatief meer 

middengeschoolden (43,8%) zitten in de groep die in zekere mate hinder ondervindt. 

Trendrapport 2021 Kwetsbare groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt: met gegevens over personen 

met hinder door handicap, langdurige aandoening of ziekte (p. 58-67). 

In 2020 gaven 596 000 personen aan een vorm van hinder te ervaren. Dit komt overeen met 

14,3% van de bevolking tussen 15 en 64, of ongeveer een Vlaming op zeven. Dit cijfer is sinds 

2018 behoorlijk stabiel, na een initieel stijgende trend vanaf 2009, het startjaar van de meting van 

deze doelgroep in de EAK. Toen verklaarde 10,7% van de Vlaamse bevolking hinder te 

ondervinden. In deze groep zijn er relatief meer vrouwen (52,6%) dan mannen. Er is ook een 

oververtegenwoordiging bij 55-plussers, kortgeschoolden. Bij de niet-beroepsactieven is er een 

sterke aanwezigheid van hinder door handicap, langdurige aandoening of ziekte, met overwicht 

van hinder in erge mate (68,7%). 

Over.Werk 2021 nr. 1 : 

- Werk aan de winkel: re-integratie na ziekte via uitzendwerk (p. 168-175) 

- Ook werkbaar werk voor werknemers met een arbeidshandicap (p. 176-185): 

Volgens de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019 heeft amper 15% van de werknemers met een 

zware arbeidshandicap en 33% van de werknemers met een beperkte arbeidshandicap een 

werkbare job in 2019. Bij de werknemers zonder arbeidshandicap heeft 54% werkbaar werk. De 

werkbaarheid wordt gemeten aan de hand van vier knelpunten: werkstress, motivatieproblemen, 

onvoldoende leermogelijkheden en onevenwicht in de werk-privébalans. Werknemers met een 

arbeidshandicap worden beduidend meer met al deze knelpunten geconfronteerd dan andere 

werknemers. Deze werkbaarheidsknelpunten gaan samen met risico’s op de arbeidssituatie. Ook 

daar scoren de werknemers met een arbeidshandicap minder goed op. 

- Meer werkstress: werkstress het belangrijkste knelpunt voor (geen) werkbaar werk. Bijna 

drie kwart van de werknemers met een zware arbeidshandicap geeft aan werkstress te 

ervaren, bij een op drie lopen de klachten zo hoog op er sprake is van burn-out. Bij 

werknemers met een beperkte arbeidshandicap rapporteert ongeveer de helft 

werkstressklachten. Bij werknemers zonder arbeidshandicap ligt dit aandeel beduidend 

lager, namelijk een op de drie. Hoge werkdruk is een probleem voor ongeveer de helft van 

de werknemers met een arbeidshandicap. Bij ongeveer een op drie van de werknemers 

met een arbeidshandicap is er sprake van emotioneel belastend werk. Het aandeel 

werknemers dat in zijn job geconfronteerd wordt met fysiek belastende 

arbeidsomstandigheden is volgens de Vlaamse werkbaarheidsmonitor voor werknemers 

met een arbeidshandicap meer dan dubbel zo hoog (er werken relatief vaak in de 

zorgsector). 

- Minder motiverend werk: na werkstress komen motivatieproblemen op de tweede plaats in 

de rij van de werkbaarheidsknelpunten. Volgens de werkbaarheidsmonitor heeft 43,5% van 

de werknemers met een erge arbeidshandicap motivatieproblemen. Bij de werknemers met 

een beperkte arbeidshandicap is dat 29,3% en bij de werknemers zonder arbeidshandicap 

18,7%. De regelmogelijkheden in termen van afwisseling en autonomie van de werknemers 

met een arbeidshandicap zijn beperkter dan deze van de werknemers zonder 

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/47228
https://www.steunpuntwerk.be/overwerk/698
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arbeidshandicap. Dit komt omdat werknemers met een arbeidshandicap vaker 

kortgeschoold zijn en terecht komen in eenvoudige uitvoerende functies. Maar zelfs 

gecontroleerd hiervoor, hebben werknemers met een arbeidshandicap nog steeds minder 

regelmogelijkheden. 

- Leermogelijkheden zijn ondermaats: van de werknemers met een zware arbeidshandicap 

signaleert 39,4% een leerdeficit. Bij de werknemers met een beperkte arbeidshandicap is 

dat 26,3% en bij de werknemers zonder arbeidshandicap 13,8%. Ook op het vlak van 

bijscholing lopen werknemers met een arbeidshandicap achter op de werknemers zonder 

arbeidshandicap.  

- Onevenwicht in de werk-privécombinatie: van de werknemers met een zware 

arbeidshandicap heeft 27,7% problemen om werk en privé in evenwicht te houden. Bij de 

werknemers met een beperkte arbeidshandicap is dat 16,3% en bij de werknemers zonder 

arbeidshandicap 11,6%. 

HIVA/KUL 

VIONA-onderzoek arbeidshandicap 2020 

In het VIONA-onderzoek (VIONA: Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk 

Arbeidsmarktrapportering) van het HIVA naar buitenlandse voorbeelden om de 

werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap te verhogen bleek dat er zowel aan 

de kant van de werkgevers als van de werkzoekenden/werknemers nood was aan een mindshift, 

duidelijke informatie en bijkomende ondersteuning.  

Volgens de onderzoekers moet o.a. het potentieel van deeltijds werk blijvend benadrukt worden en 

meer als opportuniteit voorgesteld worden dan een beperking. 

Bron: Van Herreweghe, D., & Lamberts, M. (2020). Personen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt. 

Hefbomen voor een hogere werkzaamheidsgraad. 

Enkele conclusies – aandachtspunten 
Op basis van de data, gepubliceerd door diverse instanties, vestigen we de aandacht op de 

verschillen tussen mannen en vrouwen (ongelijke positie) en ongelijke behandeling m/v (duidt op 

discriminatie) op het vlak van: inkomensbescherming/sociale uitkeringen bij invaliditeit en 

beroepsziekten; preventie; re-integratie.  

https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/nieuwsitems/personen-met-een-arbeidshandicap-op-de-arbeidsmarkt-hefbomen-voor-een-hogere-werkzaamheidsgraad
https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/nieuwsitems/personen-met-een-arbeidshandicap-op-de-arbeidsmarkt-hefbomen-voor-een-hogere-werkzaamheidsgraad
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Inkomensbescherming/sociale uitkeringen 

Invaliditeit 

Meer toename bij vrouwen dan bij mannen 

In absolute getallen waren er in 2005 bij werknemers en werklozen in totaal 208.595 langer dan 

één jaar arbeidsongeschikten, waarvan 111.272 mannen en 97.323 vrouwen.35 Sinds 2008 zijn er 

meer vrouwelijke dan mannelijke invaliden en het verschil wordt jaar na jaar groter. In 2018 waren 

er 400.745 uitkeringsgerechtigde invaliden waarvan 167.904 mannen en 232.841 vrouwen.36  

Het aandeel langdurige arbeidsongeschikten enkel in de privé-sector nam toe van 6,48% in 2005 

tot 11,17% in 2019. Het aandeel langdurig arbeidsongeschikte vrouwen steeg van 7,17% in 2005 

naar 14,51% in 2019. Het aandeel bij mannen ging omhoog van 6,01% in 2005 naar 8,38% in 

2019. Het verschil m/v neemt toe: van 1,2 procentpunt in 2005 tot 6,1 procentpunt in 2019.37 

Verklarende factoren voor de meer prangende situatie van vrouwen zijn volgens het RIZIV hun 

stijgende arbeidsparticipatie (ook in de oudere leeftijdsgroepen) en de verhoging van de 

pensioenleeftijd met gelijkschakeling v/m sinds 2009 waardoor ze voor een langere periode in de 

invaliditeit kunnen belanden.  

Het Rekenhof38 verwacht dat het aantal invaliden de eerstvolgende jaren met minstens 23.000 per 

jaar zal toenemen als de trend van de laatste tien jaar met een jaarlijks stijging van 5,5 % 

aanhoudt. Dit groeiritme ligt de jaren na een economische crisis hoger en kan dus nog versterkt 

worden ten gevolge van de economische effecten van de COVID-19-pandemie. 

Meer arbeiders dan bedienden 

In 2018 waren er 271.467 arbeiders langdurig arbeidsongeschikt, waarvan 49,97% vrouwen. Bij de 

bedienden lag het totaal op 129.278 waarvan 75,17% vrouwen. 

Vooral 55-59-jarigen  

Bij de verdeling naar leeftijdsgroepen zien we een stijging per leeftijdsgroep met een hoogtepunt 

bij de 55-59-jarigen en daarna een aanzienlijke afname. Per leeftijdsgroep scoren de arbeiders het 

hoogst. Tot en met de groep 45-49 jaar zijn de arbeidsters in de meerderheid; bij 50-54 jaar zijn 

ongeveer evenveel vrouwen en mannen bij de arbeiders langdurig ziek en in de groepen 55-59 en 

60-64 jaar zijn de arbeiders oververtegenwoordigd. Bij de bedienden zijn er in alle leeftijdsgroepen 

aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die een invaliditeitsuitkering ontvangen.  

 
35 RIZIV Statistieken van de uitkeringen 2005 
36 RIZIV Statistieken van de uitkeringen 2018; deze data zijn voor 2019 nog niet beschikbaar op de website 
van het RIZIV. 
37 Federaal Planbureau, Indicatoren langdurige arbeidsongeschiktheid, geraadpleegd in december 2021. 
38 Rekenhof, Langdurig zieken Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt, 2021. 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/statistieken_uitkeringen_2006.pdf
https://www.riziv.fgov.be/nl/statistieken/uitkeringen/2018/Paginas/default.aspx
https://indicators.be/en/i/G08_WIN/Long-term_work_incapacity
file:///C:/Users/hmo/Downloads/2021_59_LangdurigZieken%20(2).pdf
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Bot-spierstelsel/bindweefsel- en mentale problemen scoren het hoogst 

Er is een toename van langdurig arbeidsongeschikten die bot-spierstelsel en 

bindweefselproblemen hebben van 25,51% in 2005 naar 31,39% in 2019. Het aandeel van deze 

ziektegroep ten opzichte van alle ziektegroepen samen in 2018 bedraagt 31,08% en vrouwen zijn 

er voor 68% in vertegenwoordigd. 

Het aandeel arbeidsongeschikten wegens psychische stoornissen en gedragsstoornissen 

verhoogt van 31,62% in 2005 naar 35,76% in 2019. Het aandeel van deze groep met mentale 

problemen bedraagt 36,22% in 2018 en het aandeel vrouwen daarin bedraagt 60%. Door de 

COVID-19-crisis gaat het nog slechter met de geestelijke gezondheid van de bevolking in België.  

Burn-out en depressie maken deel uit van de ziektegroep “Psychische stoornissen.” Bij 

loontrekkenden (werknemers en werklozen) behoren in 2020 36,87% van de personen in 

invaliditeit tot de ziektegroep “Psychische stoornissen”. Van deze personen in invaliditeit ten 

gevolge van psychische stoornissen lijdt 46,10% onder een depressie en 19,37% onder een burn-

out. Burn-out en depressie vertegenwoordigen 24,14% van de gevallen in langdurige 

arbeidsongeschiktheid: burn-out 7,14%, depressie 17%. Vrouwen maken meer dan twee derde uit 

van de langdurig arbeidsongeschikten, zowel bij burn-out als bij depressie. 

Er is een afname van ziekten van het hart- en vaatstelsel, een ziektegroep die in het verleden 

hoog scoorde; dit dankzij de voortuitgang van de geneeskunde op dit vlak. 

Uitkeringen 

Het aantal vergoede dagen in invaliditeit neemt de laatste jaren constant toe.  

Het aandeel vergoede dagen van de arbeiders bedraagt in 2018 68,30% van het totaal aantal 

vergoede dagen (arbeiders en bedienden). Het aandeel m/v bij de arbeiders is ongeveer gelijk. 

Wanneer we het aandeel van de bedienden van 31,69% opsplitsen in m/v komen we tot volgend 

resultaat: 24,88% m en 75,12% v. 

Maar de gemiddelde dagelijkse uitkering toont een uitkeringskloof m/v. Het totaal gemiddelde 

(arbeiders, bedienden; m/v) lag in 2018 op 47,86 euro per dag. Voor de arbeiders was dat 49,70 

euro; voor de arbeidsters 42,67 euro; voor de bedienden m: 50,72 euro en voor de bedienden v: 

44,98 euro. De loonkloof v/m speelt hier een rol maar ook de gezinssituatie. 

De onderverdeling van het aantal invaliden volgens de gezinssituatie toont dat de mannelijke 

invaliden gelijkmatig verdeeld zijn onder de drie categorieën: “met gezinslast”, “alleenstaanden” en 

“samenwonenden”. Bij de vrouwelijke invaliden daarentegen ontvangt een meerderheid een 

uitkering als samenwonende (56,95%), zo stelt het RIZIV39 vast. De uitkering als samenwonende 

betekent in de praktijk een lagere uitkering dan die van de alleenstaande. Voor de Vrouwenraad 

en heel wat vrouwenorganisaties, alsook voor het federaal Steunpunt ter bestrijding van 

armoede40, is dit een onrechtvaardige behandeling voor de samenwonenden. Zij hebben immers 

 
39 RIZIV, Statistieken over de invaliditeit van werknemers en werklozen in 2017 
 
40 TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2016-2017 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, 
BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING, Burgerschap en armoede. Een bijdrage aan 
politiek debat en politieke actie. 

https://www.riziv.fgov.be/nl/statistieken/uitkeringen/2017/Paginas/statistieken-invaliditeit.aspx.aspx#:~:text=De%20onderverdeling%20van%20het%20aantal,samenwonende%20(57%2C80%25).
https://www.armoedebestrijding.be/publications/verslag9/volledigverslag.pdf
https://www.armoedebestrijding.be/publications/verslag9/volledigverslag.pdf
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ook voordien als werkenden socialezekerheidsbijdragen betaald en krijgen te maken met een stuk 

‘niet-ontvangen eigen recht’, zoals de Vrouwenraad het benoemt. Wij vragen dan ook al jaren om 

het statuut van de samenwonende af te schaffen. 

Beroepsziekten 

Sterke toename eerste aanvragen schadeloosstelling voor vrouwen 

In 2010 waren er bij FEDRIS in de privé-sector voor het lijstsysteem en het open systeem samen 

in totaal 5.448 eerste aanvragen voor schadeloosstelling waarvan 4.022 voor mannen en 1.426 

(26,17%) voor vrouwen. In 2020 waren dat er 13.938 in totaal waarvan 8.857 (63,54%) voor 

vrouwen en 5.081 voor mannen. In 2020 is het aantal eerste aanvragen met 155% toegenomen in 

vergelijking met 2010.  

Sterke variaties naargelang aandoeningen m/v bij aanvragen 

Vrouwen vormen in 2020 in de privé-sector lijst- en open systeem de meerderheid in de groepen C 

(aantasting van de zenuwfunctie door druk/carpaal tunnelsyndroom), D (huidziekten), N (neus-, 

keel- en oorziekten). In groep S (been- en gewrichtsaandoeningen) zitten nagenoeg evenveel 

mannen als vrouwen. Mannen zijn sterker vertegenwoordigd in de groepen A (gehoorverlies door 

lawaai), H (virale hepatitis) en in de kleinere groepen B (aandoeningen van het bloed en de 

bloedvormende organen) en M (been- en gewrichtsaandoeningen van de bovenste ledematen 

door trillingen). De neus-, keel en oorziekten (groep N) blijken vooral vrouwen parten te spelen: 

45,30% van alle aanvragen m/v en 71,29% van alle aanvragen voor vrouwen. 

Er is ten opzichte van 2010 een duidelijke daling van aangiftes vast te stellen in de 

pathologiegroepen A, L (Radiculair syndroom t.h.v. de lendenwervelzuil), M. Heeft dit te maken 

met meer/betere preventieve maatregelen? Anderzijds is er een duidelijke toename van aanvragen 

voor de groepen C, H, N en S.  

m/v verschillen bij de begunstigden 

In 2009 waren er bijvoorbeeld in het lijstsysteem privé-sector 52.926 mannen bij de begunstigden 

en 4.332 vrouwen (7,56%): in 2020 zijn er 36.796 mannen bij de begunstigden (een afname met 

43,83%) en 5.659 vrouwen (13,32%) (een toename met 30,63%). 

De gemiddelde toegekende arbeidsongeschiktheidspercentages lagen in 2009 bij vrouwen op 

15,1% en bij mannen op 16,8%. In 2020 was dat respectievelijk 12,8% en 16,2%.  

In 2020 ontvingen vrouwen 12,20% van het totaal van de vergoedingsbedragen. Vrouwen 

ontvangen gemiddeld lagere uitkeringen in alle groepen beroepsziekten. 

Het ziet er naar uit dat er voor vrouwen de laatste jaren meer dossiers worden ingediend dan voor 

mannen (zie hoger bij eerste aanvragen) maar dat deze dossiers in veel mindere mate erkend 

worden dan die voor mannen. We zien ook bijvoorbeeld dat dezelfde schadelijke stoffen 

grotendeels tot lagere vergoedingspercentages voor vrouwen leiden in alle pathologiegroepen. Is 

dit te wijten aan medische criteria? En/of aan de loonkloof v/m (vergoeding: percentage laatste 
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jaarlijkse bezoldiging) en/of aan eventuele waardetoekenningen aan factoren die leiden tot het 

vastleggen van de toekenningspercentages?  

Werkbaar werk 

Volgens de Werkbaarheidsmonitor 2019 van de SERV scoren vrouwelijke werknemers voor de 

werkbaarheidsgraad (47,2%), de indicator psychische vermoeidheid (40,4% in een problematische 

situatie) en de indicator werk-privé-balans (13,6% in een problematische situatie) significant 

ongunstiger dan hun mannelijke collega’s (met 52,6%, 32,3% en 11,7% als respectieve 

kengetallen). De werkbaarheidsindicator ‘welbevinden in werk’ levert een omgekeerd beeld op: 

minder vrouwen (19,4%) dan mannen (23,3%) bevinden zich in een problematische situatie. Voor 

leermogelijkheden verschilt het bilan voor de vrouwelijke werknemers (16,9% behoort tot de 

problematische groep) niet significant van dat van hun mannelijke collega’s.  

De werkbaarheidsgraad daalt sinds de metingen van 2010, 2013, 2016 voor mannen (55,6% → 

56,9% → 52,5% → 52,6%) maar nog meer voor vrouwen (53,1% →52,6% → 49,7% → 42,2%). 

Er moet meer ingezet worden op het voorkomen van psychische vermoeidheid en op een beter 

evenwicht tussen werk en privé opdat we tot een meer evenredige taakverdeling zouden komen 

zowel op de werkvloer als thuis.  

Preventie 

Diverse instanties op federaal en Vlaams niveau zijn bevoegd voor preventie om langdurige 

arbeidsongeschiktheid wegens ziekte te voorkomen. Er worden allerlei preventiemaatregelen 

genomen, zoals via vaccinatie tegen hepatitis; het voorkomen van rugaandoeningen, van alcohol 

en druggebruik op het werk; voor gezondheid en veiligheid op het werk; het tegengaan van 

psychosociale risico’s; voor welzijn en werkbaar werk.  

Deze maatregelen dragen bij tot een aanzienlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden. Die 

verbeteringen zouden dan ook moeten leiden naar minder arbeidsongevallen en beroepsziekten, 

minder mensen in de invaliditeit. De arbeidsongevallen dalen inderdaad maar dat is niet het geval 

voor de mensen in invaliditeit of met een beroepsziekte en zeker niet voor vrouwen. 

FEDRIS publiceert m/v data over preventie via vaccinatie tegen hepatitis en het voorkomen van 

rugaandoeningen. Voor de andere preventieve maatregelen is het moeilijk, laat staan onmogelijk 

om aan cijfers te geraken die weergeven op hoeveel werknemers m/v die betrekking hebben. 

Terug naar werk en re-integratie  

De recente studie van het Rekenhof, Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de 

arbeidsmarkt (december 2021) schept klaarheid over de RIZIV-trajecten (voor personen zonder 

arbeidsovereenkomst) en de WASO-trajecten (voor personen met een arbeidsovereenkomst).  

Sinds de invoering van de re-integratietrajecten gaat het aantal trajecten in stijgende lijn. Ten 

opzichte van het totale aantal arbeidsongeschikten blijft het aantal geslaagde trajecten echter 

beperkt. Jaarlijks bereiken de effectief gestarte RIZIV-trajecten slechts maximaal 0,6 % van de 

https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=18b68cb7-60a4-4d88-85d2-1765a0bbadf8
https://www.ccrek.be/NL/Publicaties/Fiche.html?id=18b68cb7-60a4-4d88-85d2-1765a0bbadf8
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doelgroep, de WASO-trajecten maximaal 1,7 % (vaak oordeelt de arbeidsarts dat de werknemer 

definitief ongeschikt is. De studie bevat weinig m/v data.  


