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Langdurig zieken – Maatregelen
tot re-integratie op de arbeidsmarkt
Om het aantal langdurig zieken op de arbeidsmarkt te verminderen, voerde de regering eind
2016 twee vormen van re-integratietrajecten in: één voor personen met een arbeidsovereenkomst (traject-WASO) en één (hoofdzakelijk) voor personen zonder arbeidsovereenkomst
(traject-RIZIV). Bij het traject-WASO bekijkt de preventieadviseur-arbeidsarts (hierna voor de
eenvoud: de arbeidsarts) in overleg met de werknemer en werkgever of het mogelijk is om aangepast werk uit te voeren, bijvoorbeeld door aanpassingen aan de werkplek, het arbeidsregime
of de jobinhoud. Bij het traject-RIZIV krijgt de arbeidsongeschikte onder andere de mogelijkheid
om een opleiding te volgen. De opleiding heeft tot doel de arbeidsongeschikte nieuwe vaardigheden aan te leren, waarbij de medische aandoening niet langer een belemmering vormt bij het
uitoefenen van een job.
Het Rekenhof voerde in de loop van 2019 en van september 2020 tot maart 2021 een audit uit
waarbij het naging of de re-integratietrajecten een positieve invloed hebben op de terugkeer
naar de arbeidsmarkt. Het ging ook na wat de knelpunten zijn die die terugkeer belemmeren.
Tenslotte bekeek het ook of het nieuwe beleid specifieke doelstellingen had en of het werd geëvalueerd.
Het Rekenhof stelt vast dat aan het huidige tempo van re-integratie het weinig waarschijnlijk is
dat de re-integratietrajecten een wezenlijke bijdrage leveren aan het beperken van het aantal
invaliden en de terugkeer naar de arbeidsmarkt.
Sinds de invoering van de re-integratietrajecten gaat het aantal trajecten wel in stijgende lijn.
Ten opzichte van het totale aantal arbeidsongeschikten is het aantal trajecten echter beperkt.
De grote meerderheid van de aangevraagde WASO-trajecten leiden niet tot een echt traject,
omdat de arbeidsarts oordeelt dat de werknemer definitief ongeschikt is. Bovendien zijn vanaf
2018 een groot aantal trajecten opgestart door werkgevers voor werknemers die reeds enkele
jaren arbeidsongeschikt waren. Bij deze groep is de kans op re-integratie klein en kan het traject
een ontslag wegens medische overmacht mogelijk maken. Jaarlijks bereiken de effectief gestarte trajecten minder dan 2 % van de beoogde doelgroep.
Van de personen die een traject volgen is na zeven kwartalen (een jaar en negen maanden) meer
dan twee derden nog niet terug aan het werk. De trajecten slagen er wel in om meer mensen aan
het werk te krijgen, in vergelijking met personen die geen traject volgen. Zo is er bij de trajectenWASO een beperkt hogere uitstroom naar werk, maar ook een veel hogere uitstroom naar werkloosheid. Bij de trajecten-RIZIV valt vooral de sterk hogere uitstroom naar werk op ten opzichte
van de personen die geen traject volgen. Een snelle start van het re-integratietraject is belangrijk: de kansen op re-integratie dalen naarmate het traject later start, vooral bij WASO-trajecten.
Het succes van de re-integratietrajecten is daarnaast ook sterk afhankelijk van de leeftijd van de
arbeidsongeschikte: hoe hoger de leeftijd hoe lager de slaagkans van een re-integratietraject.
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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 communicatieproblemen waarbij het delen van informatie
vaak moeizaam verloopt. Voor een succesvolle re-integratie is het belangrijk dat de arbeidsarts
en/of de adviserend arts zo snel mogelijk een re-integratietraject kunnen opstarten. Door een
gebrek aan arbeids- en adviserende artsen is dit echter niet altijd mogelijk. De komende jaren
zal het aantal artsen vermoedelijk verder dalen, terwijl het aantal arbeidsongeschikten die ze
moeten begeleiden jaar na jaar toeneemt.
Het systeem van re-integratie is volledig vrijwillig, al moeten beide partijen wel meewerken aan
een vlot verloop van het traject. De arbeidsongeschikte kan beslissen om niet mee te werken
of om niet in te gaan op de voorgestelde re-integratietrajecten. De werkgever kan, mits motivering, weigeren om in aangepast werk te voorzien. De regering heeft pogingen ondernomen
om de verschillende actoren in het proces te responsabiliseren. Uiteindelijk werd er afgezien van
responsabilisering bij werknemers en werkgevers. Er werd wel een financiële responsabilisering
toegepast bij de ziekenfondsen, waarbij een deel van de administratiekosten gerelateerd is aan
hun inspanningen op het vlak van re-integratie.
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.
Om dit proces te versnellen, ontwikkelde het samen met de KU Leuven de “Quick Scan” (een
vragenlijst die de mutualiteiten aan de arbeidsongeschikten moeten sturen na acht weken arbeidsongeschiktheid), maar de invoering ervan 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 beveelt het federale parlement en de bevoegde ministers aan het reglementaire
kader rond arbeidsartsen en adviserend artsen te evalueren. Door de daling in het aantal artsen
tegen te gaan, kan er proactiever gewerkt worden op het vlak van re-integratie. Daarnaast kan
een platform voor uitwisseling van gegevens tussen de verschillende artsen, inclusief de behandelende arts, efficiëntiewinsten opleveren.
Het Rekenhof beveelt aan te blijven investeren in RIZIV-trajecten, omdat deze bij een moeilijke
doelgroep er toch behoorlijk in slagen om mensen te reactiveren.
Aan het federale parlement en de ministers wordt aanbevolen initiatieven te nemen zodat elementaire informatie over de stappen in het proces wordt bijgehouden, om evaluatie en bijsturing
mogelijk te maken.
Aan het federale parlement en de ministers wordt ook aanbevolen de regelgeving te evalueren
om na te gaan of de verbreking van de arbeidsovereenkomst door medische overmacht kan worden losgekoppeld van re-integratietrajecten.
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In een gezamenlijk antwoord op het ontwerpverslag van het Rekenhof geven de minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van Economie en Werk een zestal bedenkingen
mee alsook een beschrijving van hun nieuwe Terug Naar Werk-aanpak en re-integratieplannen,
die volgens hen nauw aansluiten bij de aanbevelingen van het Rekenhof.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Arbeidsongeschiktheid

1.1.1
Aantal langdurig zieken
Inactiviteit op de arbeidsmarkt door ziekte is een groeiend probleem. Grafiek 1 geeft voor
de periode van 2000 tot 2019 een overzicht van het aantal invaliden, dit zijn werknemers
die minstens een jaar inactief zijn wegens ziekte. In deze periode verdubbelde het aantal:
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.
Grafiek
1 - Aantal
werknemers
met een
invaliditeitsuitkering,
per jaar enper
perjaar
geslacht
(2000-2019)
Grafiek
1 – Aantal
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een invaliditeitsuitkering,
en per
geslacht (2000-2019)
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Bron: RIZIV
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.
De impact voor de samenleving is meervoudig. Ten eerste is er de kost voor de sociale zekerheid. Het totale budget voor uitkeringen wegens ziekte is de laatste jaren sterk gestegen,
gezien de toename van het aantal personen dat een uitkering ontvangt. Het Rijksinstituut
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) besteedde in 2009 4,1 miljard euro voor
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werknemers1, in 2019 was dat 8,2 miljard euro. Budgettair is het belang van afwezigheid
door ziekte daardoor intussen groter dan dat van werkloosheidsuitkeringen, waarvoor de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) in 2019 5,8 miljard euro uitgaf2. De strijd tegen
inactiviteit wegens ziekte heeft dus een belangrijke budgettaire impact.
Ten tweede is er het economische verlies door de afwezigheid van arbeidskrachten. De hoge
inactiviteitsgraad verlaagt de werkzaamheidsgraad van de Belgische bevolking en zorgt
voor economisch verlies.
Ten derde is de afwezigheid op de arbeidsmarkt ook nefast voor de (langdurig) zieken zelf.
Naast de last van hun slechte gezondheid, verliezen de zieken ook nog een deel van hun
inkomen, sociaal contact op de werkvloer en een zinvolle dagbesteding. Hoe langer hun
afwezigheid, hoe moeilijker hun herintreding op de arbeidsmarkt.
1.1.2
Uitkeringen
Voor de overheidsfinanciën is de kostprijs van inactiviteit door ziekte dubbel: enerzijds
worden er geen sociale bijdragen betaald zolang werknemers inactief zijn, anderzijds hebben werknemers in bepaalde gevallen recht op uitkeringen als ze arbeidsongeschikt zijn.
Inactiviteit door ziekte heeft met andere woorden lagere inkomsten en hogere uitgaven
voor de overheidsfinanciën tot gevolg.
Werknemers die voldoende sociale bijdragen betaald hebben, hebben recht op een uitkering 3 indien hun arbeidsongeschiktheid wordt erkend door de adviserend arts van het
ziekenfonds. Deze erkenning is enkel mogelijk indien een werknemer elke activiteit heeft
stopgezet wegens het intreden of verergeren van gezondheidsproblemen en de werknemer
minstens 66 % van zijn verdienvermogen heeft verloren in zijn huidige of in een andere job4.
Voor gerechtigden zijn er drie periodes van arbeidsongeschiktheid:
1. De eerste zeven tot maximaal dertig dagen5: gewaarborgd loon door de w
 erkgever;
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.

1
2
3

4
5

Uitkeringen voor zelfstandigen worden niet meegerekend, aangezien ze niet in aanmerking komen voor alle reintegratietrajecten die in deze audit worden onderzocht.
RVA, De RVA in 2019, Volume 1: activiteitenverslag, 2020, p. 134, www.rva.be.
Het recht op uitkeringen loopt pas na een wachttijd van twaalf maanden, waarin een minimum gewerkt werd
(180 dagen voor voltijdse werknemers, 800 uren voor deeltijdse werknemers). In de praktijk houdt dit vooral in dat
werknemers aan het begin van hun loopbaan pas na één jaar recht hebben op een uitkering. Bepaalde categorieën
van sociaalverzekerden zijn vrijgesteld van deze wachttijd.
De eerste zes maanden van de erkende arbeidsongeschiktheid wordt enkel rekening gehouden met de laatst uitgeoefende job, niet met andere jobs die ook binnen de mogelijkheden van de gerechtigde liggen.
De periode van gewaarborgd loon hangt af van het arbeiders- of bediendenstatuut en daaraan gerelateerde voorwaarden.
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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 euro6 per maand7.
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 2.486,128 euro per maand9.
1.1.3
Oorzaken stijging aantal langdurig zieken
Het RIZIV heeft een kenniscentrum arbeidsongeschiktheid dat geregeld zelf analyses uitvoert of laat uitvoeren door partners. In hun recentste evaluatie van de stijging van het
aantal invaliden10, identificeert het kenniscentrum drie belangrijke oorzaken.
Ten eerste stelt het RIZIV vast dat de arbeidspopulatie stelselmatig ouder wordt, 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. Deze
conclusie wordt bevestigd door een studie van de Nationale Bank van België (NBB), die
concludeert dat de vergrijzing in grote mate de toename van het aantal invaliden kan verklaren 11.
Ten tweede wordt vastgesteld dat vooral de toename van het aantal langdurig zieke vrouwen de grote stijging beïnvloedt. 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. Ook deze verklaring wordt bevestigd door bijkomend onderzoek, waaruit blijkt
dat in een aantal West-Europese landen de stijging in arbeidsongeschiktheid voor een groot
deel te wijten is aan de toegenomen vrouwelijke arbeidsbevolking 12.
Ten derde valt volgens het RIZIV ook het veranderende ziektebeeld op. 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.

6
7

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.
8 Het maximum dagbedrag is 95,62 euro. Een volledig jaar bevat 312 uitkeringsdagen: 312 * 95,62 / 12 = 2.486,12 euro.
9 Hier wordt geen bedrijfsvoorheffing afgehouden, maar de uitkering telt wel mee als inkomen voor de personenbelasting.
10 RIZIV, Verklarende factoren met betrekking tot de stijging van het aantal invaliden - Werknemersregeling en regeling
voor zelfstandigen - 2007-2016, www.riziv.fgov.be.
11 Saks, Y., “Een beter inzicht in het verloop van het aantal begunstigden van de invaliditeitsverzekering”, Economisch
Tijdschrift, september 2017, p. 59-73.
12 Meeusen, L. en Nys, A., “Heeft de stijgende en veranderende compositie van de beroepsbevolking effect gehad
op arbeidsongeschiktheid? Empirische analyses voor België, Nederland, Zweden en Denemarken.”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1, 2013, p. 3-24.
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1.1.4
Factoren die de re-integratie bevorderen
Naast de oorzaken van langdurige arbeidsongeschiktheid zijn ook de factoren die de terugkeer naar de arbeidsmarkt bevorderen relevant, met het oog op de evaluatie van het beleid.
Het RIZIV bestelde een studie om de factoren die een invloed hebben op een succesvolle
re-integratie te identificeren 13. In deze studie 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. Uit een analyse van internationaal wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat de belangrijkste voorspellende 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. Voor de
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. Ook 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.
De FOD WASO bestelde een gelijkaardige studie voor een evaluatie van de trajecten-
WASO.14 Daaruit bleek dat de duur van de arbeidsongeschiktheid een belangrijke voorspeller is voor werkhervatting bij een andere werkgever, maar niet bij de eigen werkgever.
Daarnaast bleek ook dat werknemers die een A, B of C beslissing krijgen een hogere kans
hebben op werkhervatting bij de eigen werkgever.

1.2

Maatregelen tot re-integratie

Om de stijging van het aantal inactieven door ziekte tegen te gaan zijn de laatste jaren
enkele maatregelen genomen om werknemers terug richting arbeidsmarkt te begeleiden.
De begeleiding verschilt naargelang de werknemers nog een arbeidsovereenkomst hebben
of niet. Het RIZIV is hoofdzakelijk bevoegd voor de begeleiding van werknemers zonder
arbeidsovereenkomst (verder: traject-RIZIV), de FOD WASO voor werknemers met een
arbeidsovereenkomst (verder: traject-WASO). Voor beide trajecten was er voorheen ook

13 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.
14 Boets, I., Godderis, L., De Greef, V. en Deroubaix, H. Evaluatie van de impact van de nieuwe reglementering op de
re‐integratie op het werk, 2020, https://werk.belgie.be/.
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begeleiding, maar minder gestructureerd, en de rollen van de verschillende partners waren
niet wettelijk verankerd.
Het traject-WASO werd ingevoerd door het koninklijk besluit van 28 oktober 201615 (hierna: KB-WASO). Via het traject-WASO wordt getracht de werknemer terug aan het werk te
krijgen bij de eigen werkgever. Het re-integratietraject wordt begeleid door de preventie
adviseur-arbeidsarts (hierna de: arbeidsarts). Afhankelijk van de gezondheidstoestand van
de werknemer kan de arbeidsarts bepalen of de werknemer terug aan het werk kan en
onder welke voorwaarden. Op basis van deze voorwaarden kan de werkgever dan een reintegratieplan opstellen. Indien de werknemer met dit plan akkoord gaat, dan kan hij of zij
terug aan het werk.
Het traject-RIZIV werd ingevoerd door het koninklijk besluit van 8 november 201616 (hierna: KB-RIZIV). Via het traject-RIZIV wordt in het bijzonder aan langdurig zieken zonder
arbeidsovereenkomst de kans gegeven om zich te herscholen. De adviserend arts van het
ziekenfonds kan, in overleg met de langdurig zieke, voorstellen om een opleiding te volgen,
die de kansen op wedertewerkstelling moeten verhogen. Indien de opleiding wordt goedgekeurd door het RIZIV, dan wordt zij samen met alle aanverwante kosten gedragen door het
RIZIV. Indien de gezondheidstoestand een nieuwe tewerkstelling met de nieuwe competenties toelaat, dan zal de adviserend arts de arbeidsongeschiktheid opnieuw evalueren na
zes maanden volgend op de geslaagde opleiding. Indien hij na zes maanden nog geen werk
heeft gevonden, dan kan hij een werkloosheidsuitkering aanvragen bij de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA).
Het volledige verloop en de modaliteiten van de re-integratietrajecten worden verder toegelicht in hoofdstuk 2.

1.3

Langdurig zieken

De twee trajecten zijn niet van toepassing op alle langdurig zieken.
Ten eerste geldt het traject-RIZIV enkel voor gerechtigden op ziekte- of invaliditeitsuitkeringen. Enkel wie voldoende socialezekerheidsbijdragen heeft betaald, komt in aanmerking
voor uitkeringen en enkel wie een uitkering ontvangt, kan gebruik maken van re-integratietrajecten.
Ten tweede gelden de re-integratietrajecten niet voor personen met een erkend arbeidsongeval of een erkende beroepsziekte. De reglementering rond deze arbeidsongeschiktheden
verschilt danig van de ‘gewone’ arbeidsongeschiktheden.
Ten derde is de regelgeving enkel van toepassing voor werknemers, werkzoekenden en ambtenaren, en niet voor zelfstandigen. Zelfstandigen kunnen wel een herscholing aanvragen

15 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.
16 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 sociaal
professionele re-integratie betreft.
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bij het RIZIV, maar de systematische aanpak zoals beschreven in het KB-RIZIV is op hen
niet van toepassing.
Ten vierde is de regelgeving verschillend voor werknemers en statutaire ambtenaren. Het
traject-WASO is van toepassing op statutaire ambtenaren, maar er zijn een aantal belangrijke verschillen. Statutaire ambtenaren ontvangen geen ziekte- of invaliditeitsuitkering.
Daarnaast is er voor statutaire ambtenaren geen sprake van een arbeidsovereenkomst,
waardoor een ontslag wegens medische overmacht niet mogelijk is. Aangezien statutaire
ambtenaren geen ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangen, en dus geen toegang hebben
tot de adviserend arts van het ziekenfonds, kunnen ze geen traject-RIZIV aanvragen.
Door deze verschillen vallen personen met een beroepsziekte of een arbeidsongeval, zelfstandigen en statutaire ambtenaren buiten de scope van dit onderzoek. De audit beperkt
zich tot werknemers17 met een ‘gewone’ arbeidsongeschiktheid.

1.4

Audit

1.4.1
Onderzoeksvragen en normen
Het onderzoek spitst zich toe op drie hoofdvragen:
1. Een evaluatie van de effectiviteit van de maatregelen: leiden de re-integratie
trajecten tot meer, snellere en duurzame re-integratie na langdurige ziekte?
2. Een analyse van de tekortkomingen in de huidige procedure: wat zijn de knelpunten die een terugkeer op de arbeidsmarkt belemmeren?
3. Een analyse van de evalueerbaarheid van de maatregelen: is in de nodige instrumenten voorzien om het beleid te evalueren?
Met het oog op de samenhang en de leesbaarheid van het verslag wordt eerst de tweede
onderzoeksvraag behandeld in hoofdstuk 2 en de derde onderzoeksvraag in hoofdstuk 3.
De eerste onderzoeksvraag komt aan bod in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5.
De normen zijn opgesteld aan de hand van de wetten en uitvoeringsbesluiten die zijn uitgevaardigd in het kader van de maatregelen. Dit zijn onder andere:
•
•

•

Artikelen 100, 109 bis en 153 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Artikelen 215 quater tot en met 215 sexiesdecies in het koninklijk besluit van
3 juli 1996 onder meer gewijzigd door de koninklijke besluiten van 8 november 2016 en
van 27 juni 2018 wat de arbeidsongeschikten zonder arbeidsovereenkomst betreft;
Het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van
28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers thans opgenomen
in de artikelen I.4-72 tot I.4-82 van de codex over het welzijn op het werk, hoofdstuk VI
van boek I, titel 4 en de wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake
arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft;

17 Onder “werknemers” wordt hier verstaan: iedereen die zich in het socialeverzekeringsstatuut van werknemer bevindt. Het kan dus gaan om actieve werknemers, maar ook om werkzoekenden en contractuele ambtenaren.
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•

Artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 zoals gewijzigd door
artikel 7 van de wet van 20 december 2016.

Daarnaast zijn de doelstellingen van de maatregelen ook specifiek vermeld in regeerakkoorden, parlementaire, voorbereidende documenten van de vermelde wetgeving en antwoorden van de regering op schriftelijke en mondelinge vragen van parlementsleden. Deze
doelstellingen worden eveneens als toetsingskader gebruikt.
1.4.2
Onderzoeksmethoden
De auditbevindingen steunen op documenten die door het RIZIV en de FOD WASO zijn
aangeleverd, aangevuld door interviews met medewerkers van het RIZIV en de FOD WASO.
Om het effect van de trajecten op re-integratie te kunnen meten, vroeg het Rekenhof daarnaast ook cijfergegevens op bij het RIZIV, Co-Prev (de sectororganisatie van alle Belgische
Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk) en de Kruispuntbank voor
Sociale Zekerheid (KSZ). Daarnaast werden ook interviews afgenomen bij Co-Prev.

1.5

Tegensprekelijke procedure

April 2019

Aankondiging van de audit bij de minister van
Sociale Zaken, de minister van Werk, de administrateur-generaal van het RIZIV en de voorzitter van het
directiecomité van de FOD WASO

April 2019 - augustus 2019

Uitvoering van de audit

September 2020 - maart 2021

Vervolg uitvoering van de audit (die gedurende een
jaar werd opgeschort omdat het Rekenhof een overeenkomst moest sluiten met de KSZ om de toegang
tot de nodige data te verzekeren)

23 juni 2021

Verzending van het voorontwerp van verslag aan de
administrateur-generaal van het RIZIV en de voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO

22 juli 2021

Antwoord van de administrateur-generaal van het
RIZIV

28 juli 2021

Antwoord van de voorzitter van het directiecomité
van de FOD WASO

28 september 2021

Gezamenlijk antwoord van de minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid en de minister van
Economie en Werk
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In hun antwoord van 28 september 2021 bedanken de minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid en de minister van Economie en Werk het Rekenhof voor de kwaliteitsvolle analyse die het heeft gemaakt. Ze geven een aantal bedenkingen mee alsook een beschrijving van de nieuwe Terug Naar Werk-aanpak en de reïntegratieplannen, die volgens
hen nauw aansluiten bij de aanbevelingen van het Rekenhof. Het antwoord is integraal
opgenomen als bijlage 3 van dit verslag.
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Hoofdstuk 2

Trajecten en actoren,
succesfactoren en knelpunten
Hoewel het einddoel van re-integratie van langdurig zieken steeds hetzelfde is, namelijk de
terugkeer naar de arbeidsmarkt, zijn er behoorlijk wat verschillen tussen het traject-WASO
en het traject-RIZIV. Hieronder worden de verschillende stappen besproken, alsook de rol
van verschillende actoren in het proces en de rechten en plichten van werknemers en werkgevers. Vervolgens worden enkele succesfactoren en knelpunten toegelicht.

2.1

Trajecten en actoren

2.1.1
Traject-WASO
Het koninklijk besluit dat het traject-WASO regelt, is in werking sinds 1 december 2016.
Bij het traject-WASO kunnen verschillende betrokkenen een aanvraag indienen voor een
re-integratietraject bij de arbeidsarts18, namelijk:
1. De werknemer;
2. De werkgever, vanaf vier maanden na de start van de arbeidsongeschiktheid,
of van zodra de behandelende arts een attest van definitieve ongeschiktheid
aflevert19;
3. De adviserend arts van het ziekenfonds;
4. De behandelende arts, indien de werknemer hiermee instemt.
De arbeidsarts moet de werkgever en de adviserend arts op de hoogte brengen van de aanvraag voor een re-integratietraject. De arbeidsarts nodigt de werknemer uit om na te gaan
of hij in staat is zijn huidige job uit te oefenen, eventueel mits aanpassing van het werk,
de werkpost of de werkomgeving, en om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor reintegratie. De arbeidsarts onderzoekt ook de werkpost of werkomgeving van de werknemer. Daarnaast pleegt de arbeidsarts eventueel overleg met andere betrokken artsen (de
behandelende en de adviserende) of andere preventieadviseurs, mits toestemming van de
werknemer.

18 Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft en
artikelen I .4 – 72 tot I. 4 -82 van Codex 28 april 2017 over welzijn op het werk.
19 Voor werkgevers werd er een overgangsperiode gecreëerd: werkgevers konden re-integratietrajecten aanvragen
vanaf 1 januari 2017 voor arbeidsongeschiktheden die zijn aangevat vanaf 1 januari 2016. Vanaf 1 januari 2018 kunnen werkgevers ook trajecten aanvragen voor ongeschiktheden die vóór 1 januari 2016 aanvatten.
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Op basis van zijn bevindingen kan de arbeidsarts kiezen uit vijf verschillende beslissingen:
A. De werknemer kan mogelijk op termijn het overeengekomen werk hervatten en de werknemer is in staat om in tussentijd bij de werkgever aangepast werk uit te voeren.
B. De werknemer kan mogelijk op termijn het overeengekomen werk hervatten maar is in
tussentijd niet in staat om bij de werkgever aangepast werk uit te oefenen.
C. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten, maar
is in staat om bij de werkgever aangepast of ander werk uit te voeren.
D. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten en is
niet in staat om bij de werkgever enig aangepast werk uit te oefenen.
E. Het is om medische redenen niet opportuun om een re-integratietraject te starten.
De tabel in bijlage 1 bevat een overzicht van de verschillende uitkomsten van deze beslissingen, en de rechten en plichten van de verschillende actoren.
Bij beslissing A bepaalt de arbeidsarts de modaliteiten van het aangepaste werk. De werkgever moet vervolgens een re-integratieplan opstellen waarin deze aanpassingen worden
beschreven, of moet motiveren waarom aangepast werk niet mogelijk is. De arbeidsarts legt
vervolgens tijdstippen vast waarop hij de gezondheid van de werknemer opnieuw controleert met het oog op het overeengekomen werk.
Bij beslissing B volgt er voorlopig geen re-integratie. De arbeidsarts legt tijdstippen vast
waarop hij de gezondheid van de werknemer opnieuw controleert met het oog op het overeengekomen werk.
Bij beslissing C is het verdere verloop gelijkaardig aan het verloop bij beslissing A: de arbeidsarts bepaalt de modaliteiten van het aangepaste werk en de werkgever stelt een re-integratieplan op. Er komt geen nieuwe inschatting van de gezondheidstoestand met het oog
op het overeengekomen werk, want de ongeschiktheid daarvoor is definitief. De werknemer
kan tegen deze definitieve ongeschiktheid wel beroep aantekenen bij de FOD WASO.
Bij beslissing D volgt er geen re-integratie en geen nieuwe inschatting met het oog op het
overeengekomen werk. De werknemer kan tegen deze definitieve ongeschiktheid wel beroep aantekenen bij de FOD WASO. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen in geval
van beslissing D de arbeidsovereenkomst verbreken wegens medische overmacht.
Bij beslissing E wordt er om de twee maanden een nieuwe inschatting gemaakt van een
eventuele mogelijke re-integratie van de werknemer.
Eén van de mogelijke aanpassingen is een deeltijdse werkhervatting. In dat geval wordt het
inkomen uit arbeid gecombineerd met een deel van de uitkering 20.

20 Tenzij het arbeidsregime van de activiteit verricht met toelating van de adviserend arts niet meer dan 20  % van een
voltijdse tewerkstelling bedraagt; in deze situatie gebeurt er geen vermindering van de uitkering.
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Het systeem is vrijwillig. Werknemers en werkgevers kunnen op verschillende momenten
beslissen om niet in te gaan op de voorstellen tot re-integratie21.
Zo is de werknemer niet verplicht om in te gaan op de uitnodiging van de arbeidsarts voor
het eerste onderhoud voor de re-integratiebeoordeling. Aangezien een onderhoud met de
werknemer vereist is, wordt het re-integratietraject stopgezet indien de werknemer niet
aanwezig is. Indien de werknemer wel het re-integratietraject volgt, maar niet akkoord is
met het re-integratieplan van de werkgever, dan kan hij het plan weigeren en dus het werk
niet hervatten.
De werkgever is verplicht om een re-integratieplan op te stellen, indien de arbeidsarts inschat dat werkhervatting mogelijk is mits een aanpassing van de werkpost, maar de werkgever kan een aanpassing weigeren, mits motivatie. Hij kan ook beslissen om geen re-integratieplan op te stellen indien dit technisch of objectief onmogelijk is, maar moet dit wel
motiveren.
De adviserend arts kan een re-integratietraject aanvragen in het kader van de evaluatie
van de gezondheidstoestand van de langdurig zieke. Net als bij langdurig zieken zonder
arbeidsovereenkomst, evalueert de adviserend arts binnen de twee maanden na de aangifte
van de arbeidsongeschiktheid de gezondheidstoestand. Daarbij bekijkt de adviserend arts
of de gerechtigde het overeengekomen werk opnieuw kan uitoefenen, of een werkhervatting
mogelijk is. De adviserend arts deelt de zieke in bij één van de vier mogelijke categorieën
(zie punt 2.1.2, Traject-RIZIV). Indien wordt vastgesteld dat de zieke het werk kan hervatten, mits aangepast of ander werk, dan vraagt de adviserend arts een re-integratietraject
aan22.
Medische overmacht
Na een beslissing D is de werknemer definitief ongeschikt voor het overeenkomen werk.
Op basis daarvan kan de arbeidsovereenkomst worden verbroken. Ook na beslissing C is
een verbreking door medische overmacht mogelijk, indien de werkgever motiveert dat hij
geen ander werk kan aanbieden, of als de werknemer het aangeboden werk weigert. Dit
kan voordelig zijn voor de werkgever: bij verbreking door medische overmacht is er geen
ontslagvergoeding verschuldigd. Zeker bij werknemers met een lange staat van dienst kan
de ontslagvergoeding voor een werkgever oplopen23. Maar verbreking wegens medische
overmacht kan ook voordelig zijn voor de werknemer. Ten eerste kan de werknemer na een
stopgezet traject-WASO, wanneer de werknemer definitief ongeschikt wordt geacht om het
overeengekomen werk uit te voeren, instappen in het traject-RIZIV en zich op die manier
herscholen. Ten tweede, als na de verbreking de werknemer terug arbeidsgeschikt zou worden bevonden door de adviserend arts, dan heeft de werknemer recht op werkloosheidsuitkeringen. Indien de werknemer gewoon ontslag zou nemen, dan verliest hij het recht op
werkloosheidsuitkeringen.

21 In 2020 oordeelde de arbeidsrechtbank van Gent volgens de FOD WASO dat wanneer een werknemer (meermaals)
weigert mee te werken aan het traject, een ontslag om dringende reden gerechtvaardigd is.
22 Dit is, net zoals in tabel 1 hierna, mogelijk in geval van indeling in categorie 4 of na herevaluatie bij indeling in categorie 1 of categorie 3.
23 De periode van ziekte wordt meegerekend als periode van dienst, dus de ontslagvergoeding loopt verder op bij
langdurig zieken.
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2.1.2
Traject-RIZIV
Bij langdurig zieken zonder arbeidsovereenkomst is er een cruciale rol weggelegd voor de
adviserend arts van het ziekenfonds. Uiterlijk twee maanden na de aangifte van de arbeidsongeschiktheid maakt de adviserend arts een inschatting van de mogelijkheden om aan het
werk te gaan ondanks de arbeidsongeschiktheid (de zgn. restcapaciteiten). Centraal daarbij
is de vraag of de zieke nog een beroep kan uitoefenen op de reguliere arbeidsmarkt. De
adviserend arts heeft daarbij de keuze uit vier categorieën:
1. De zieke kan spontaan het werk hervatten, ten laatste tegen het einde van de
zesde maand van arbeidsongeschiktheid.
2. De zieke is definitief ongeschikt en kan niet terug naar de reguliere arbeidsmarkt.
3. De zieke kan voorlopig niet terug naar de reguliere arbeidsmarkt omdat de medische behandeling voorrang moet krijgen.
4. De zieke kan terug naar de reguliere arbeidsmarkt, na herscholing of beroepsopleiding.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillen tussen de vier categorieën en de
gevolgen.
Tabel 1 – Overzicht categorieën beslissing van restcapaciteiten door de adviserend arts
Kan de zieke terug aan het werk?
Ja/Neen

Termijn

Herevaluatie

Re-integratie
opstarten?

1

Ja, spontaan

Uiterlijk na 6 maanden

Indien na
6 maanden nog
arbeidsongeschikt

Neen, tenzij na
herevaluatie

2

Neen

Definitief ongeschikt

Neen

Neen

3

Neen, voorrang aan
medische diagnose/
behandeling

Afhankelijk van de her
evaluatie en eventuele
ondernomen acties op basis
van deze herevaluatie

Elke 2 maanden

Neen, tenzij na
herevaluatie

4

Ja, eventueel na
herscholing

Na de herscholing

6 maand na het einde
van de herscholing

Ja

Bron: Rekenhof
Een re-integratietraject met herscholing of beroepsopleiding wordt opgestart door de adviserend arts indien een zieke in categorie 4 valt, eventueel na herevaluatie na een eerste
indeling in categorie 1 of 3. Bij zieken in categorie 2 lijkt een werkhervatting om medische
redenen niet tot de mogelijkheden te behoren.
Dit re-integratietraject start met een medisch-sociaal onderzoek door de adviserend arts.
Tijdens dat onderzoek wordt er onderzocht wat de restcapaciteiten en de wedertewerkstellingsmogelijkheden van de zieke zijn. Nadien overlegt de adviserend arts met de behandelende arts en met de begeleiders van de opleidingsinstellingen van de gemeenschappen en
gewesten. Op basis van dit overleg biedt de adviserend arts binnen de vier weken na het medisch-sociaal onderzoek een plan aan de zieke aan. Tijdens een gesprek deelt de adviserend
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arts de inhoud van het plan mee, de draagwijdte en de mogelijke gevolgen. Indien de zieke
akkoord is, wordt het plan door hem en de adviserend arts ondertekend. Het plan wordt
nadien elke drie maanden opgevolgd, met alle betrokkenen.
Ook dit aanbod tot een re-integratieplan is vrijwillig. Indien de zieke beslist om er niet op
in te gaan, dan zijn er geen gevolgen.
Indien de zieke er wel op ingaat, is het mogelijk dat hij met een opleiding start of een begeleiding naar werk bij een regionale arbeidsbemiddelingspartner. De adviserend arts dient
een aanvraag in bij de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor de Invaliditeit
(HCGRI) van het RIZIV. Enkel indien de Raad zijn goedkeuring verleent zal het RIZIV instaan voor de kosten van de opleiding. De HCGRI moet erover waken dat de gevraagde opleiding tot doel heeft om de initiële arbeidsgeschiktheid van de verzekerde geheel of gedeeltelijk te herstellen of de potentiële arbeidsgeschiktheid te valoriseren, wat op termijn een
verbetering inhoudt van de tewerkstellingskansen van de zieke. Het kan daarbij zowel gaan
over korte opleidingen van enkele maanden als over langdurige universitaire opleidingen.
Tijdens de opleiding blijft de zieke ook zijn uitkering ontvangen. Alle onkosten in het kader van de opleiding (verplaatsingskosten, uitrusting enz.) worden ook door het RIZIV gedragen. Bovendien krijgt de zieke als stimulans 5 euro voor elk gevolgd opleidingsuur en
500 euro voor het succesvol voltooien van de opleiding.
Indien de opleiding succesvol wordt voltooid, wordt er bij een herevaluatie door de adviserend arts onderzocht of de nieuw verworven competenties een einde stellen aan de arbeidsongeschiktheid.
Met deze nieuwe competenties wordt pas rekening gehouden zes maanden volgend op de
maand waarin de opleiding is voltooid. Indien de zieke binnen de zes maanden na het afronden van de opleiding nog niet actief is op de arbeidsmarkt, dan wordt de erkenning van
de arbeidsongeschiktheid gestopt als zijn verdienvermogen niet langer verminderd is met
minstens tweederden en kan de zieke een aanvraag tot werkloosheidsuitkeringen indienen
bij de RVA.
Zoals aangehaald bestond het traject-RIZIV ook reeds voor het koninklijk besluit van 8 november 2016. Alleen was de procedure toen meer vrijblijvend: adviserend artsen konden
herscholing voorstellen en langdurig zieken konden herscholing aanvragen bij hun adviserend arts. Vanaf het koninklijk besluit van 8 november 2016 is het verplicht voor adviserend
artsen om binnen de twee maanden na de aangifte van de arbeidsongeschiktheid de zieken
in één van de vier categorieën in te delen met het oog op socio-professionele re-integratie
en om in het geval van categorie 4 een re-integratie op te starten.
2.1.3
Actoren
Doorheen de arbeidsongeschiktheid zijn er verschillende artsen betrokken bij het beoordelen van de ongeschiktheid en de re-integratie: de behandelende arts, de adviserend arts van
het ziekenfonds en de arbeidsarts. Een vlotte samenwerking en duidelijke afbakening van
de rollen van deze geneesheren is cruciaal voor het slagen van de re-integratie.
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Behandelende arts
De behandelende arts stelt de arbeidsongeschiktheid vast. Hij vult het attest van arbeidsongeschiktheid in voor het ziekenfonds. Hij beheert de medische gegevens van de gezondheidstoestand van zijn patiënt.
De behandelende arts kan zowel door de adviserende arts als door de arbeidsarts gevraagd
worden om meer informatie te geven over de gezondheidstoestand van de patiënt of om
advies te verlenen over een eventuele werkhervatting of herscholing. Ook hier gaat het om
een vrijwillige medewerking. Volgens Co-Prev, de sectororganisatie van Belgische Externe
Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk, bestaat er bij sommige behandelende artsen een terughoudendheid om mee te werken aan vragen van de adviserend arts of
de arbeidsarts. Ten eerste staan behandelende artsen weigerachtig tegenover het delen van
medische gegevens die mogelijk nadelig zijn voor het recht op uitkering van hun patiënten.
Ten tweede bestaat er soms onduidelijkheid over het niveau van de uit te wisselen medische gegevens: in principe heeft de arbeidsarts enkel toegang tot medische informatie met
betrekking tot de tewerkstellingskansen van de werknemer, en niet tot andere medische
achtergrondinformatie. Hierdoor bestaat bij een aantal behandelende artsen ten onrechte
het idee dat de arbeidsarts geen beroepsgeheim zou hebben of dat bepaalde informatie die
wordt doorgegeven ook toegankelijk zou zijn voor de werkgever of anderen. Het feit dat de
arbeidsarts onder toezicht staat van de FOD WASO, en alle andere artsen onder toezicht
van het RIZIV, draagt volgens Co-Prev bij aan die perceptie.
Adviserend arts
De adviserend arts van het ziekenfonds waakt over de erkenning van de primaire arbeidsongeschiktheid (zie punt 1.1.2). Ongeacht de inschatting van de behandelende arts, kan de
adviserende arts beslissen om de arbeidsongeschiktheid te beëindigen. De adviserende arts
moet zich hiervoor baseren op de ziekte- en invaliditeitswetgeving, die voorschrijft dat het
verdienvermogen moet verminderd zijn tot een derde of minder. De eerste zes maanden
wordt deze vermindering geëvalueerd op basis van het gewone beroep, nadien ten opzichte
van alle voordien uitgeoefende beroepen of alle mogelijke beroepen rekening houdend met
de scholing van de zieke. De adviserend arts kan hiermee ingaan tegen de mening van de
behandelende arts maar ook tegen die van de arbeidsarts. De arbeidsarts moet erop toezien
dat een werknemer medisch geschikt is voor het overeengekomen werk met de werkgever.
Indien dat niet het geval is, dan kan de arbeidsarts de werknemer ongeschikt verklaren
voor het overeengekomen werk. Indien de adviserend arts nadien de arbeidsongeschiktheid
beëindigt, bijvoorbeeld omdat er wel verdienvermogen is in een andere job, dan verliest de
werknemer zijn uitkering en kan hij een aanvraag indienen bij de RVA.
Daarnaast heeft de adviserend arts het laatste woord wat betreft de werkhervatting bij
re-integratie tijdens de periode van erkende arbeidsongeschiktheid. Indien er in het reintegratieplan bijvoorbeeld is overeengekomen dat de werknemer deeltijds het werk hervat,
dan kan de adviserend arts van mening zijn dat het overeengekomen percentage deeltijds
werk te hoog is en dat de werknemer minder, of niet, mag werken indien hij het wil combineren met een uitkering24.

24 Tot 2013 was een voorafgaandelijk akkoord van de adviserende arts over de werkhervatting nodig. Sindsdien kan
de werkhervatting al eerder aanvangen, maar moet deze voor de hervatting gemeld worden bij de adviserende
arts. Deze kan de werkhervatting nadien wel blokkeren, maar de hervatting kan al plaatsvinden zonder de formele
goedkeuring door de adviserende arts. Zie artikel 100, § 2, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, met ingang
van 12 april 2013.
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De bevoegdheden van de adviserende arts wat de erkenning van de arbeidsongeschiktheid
betreft, zijn beperkt tot de periode van primaire arbeidsongeschiktheid. Vanaf de periode
van invaliditeit wordt deze bevoegdheid overgenomen door het RIZIV (op voorstel van de
adviserend arts).
Arbeidsarts
De arbeidsarts, tenslotte, is enkel betrokken bij de re-integratietrajecten voor zieken met
een arbeidsovereenkomst. Hij bepaalt de geschiktheid in het kader van een werkhervatting, de modaliteiten van de hervatting en eventuele aanpassingen aan de werkpost, het
regime enz. De arbeidsarts kan voor zijn beoordeling advies vragen aan de behandelende
arts en de adviserend arts.
De arbeidsartsen hebben door de invoering van de re-integratietrajecten een extra takenpakket gekregen. Vroeger vormden informele re-integratiegesprekken slechts een beperkt
aandeel in het werk van de arbeidsarts; door de invoering van de formele re-integratietrajecten is de werklast sterk toegenomen. De prestaties in het kader van re-integratie worden
extra gefactureerd aan de werkgevers, wat volgens Co-Prev voor een negatieve beeldvorming zorgt bij werkgevers, die extra moeten betalen voor re-integratie, ook al zijn ze zelf
niet altijd (aan)vragende partij.

2.2

Mogelijke succesfactoren

2.2.1
Vroeg ingrijpen
Vroeg ingrijpen en starten met re-integratie is belangrijk. Het KB-RIZIV bepaalt dat de
adviserend arts ten laatste twee maanden na de aangifte van de arbeidsongeschiktheid een
eerste inschatting maakt van de restcapaciteiten van de zieke.
Om ervoor te zorgen dat de re-integratie zo snel mogelijk wordt aangevat, ontwikkelde het
RIZIV, in samenwerking met de KU Leuven, de zogenaamde ‘Quick Scan’. De Quick Scan is
een vragenlijst die de mutualiteiten aan de arbeidsongeschikte moeten sturen na acht weken arbeidsongeschiktheid. Het invullen van de vragenlijsten is vrijwillig. Deze vragenlijst
moet de mutualiteiten in staat stellen om een sneller en eenvoudiger onderscheid te maken
tussen de arbeidsongeschikten en zij moet een eerste indicatie geven van een indeling in
de vier categorieën van de restcapaciteiten (zie punt 2.1.2). Hierdoor moeten de adviserende
artsen sneller in staat zijn om begeleiding met het oog op re-integratie op te starten.
Het invoeren van de Quick Scan heeft relatief lang geduurd. Vóór de Quick Scan werkten
heel wat ziekenfondsen reeds met eigen vragenlijsten. Deze ziekenfondsen moesten hun
processen aanpassen aan de nieuwe vragenlijsten. De uniforme invoering van de Quick
Scan bij alle ziekenfondsen heeft daardoor twee jaar in beslag genomen.
Aangezien de Quick Scan nog maar net in gebruik was op het moment van de audit, is een
evaluatie ervan nog niet mogelijk. Er is geen informatie over het (tijdig) verzenden van de
vragenlijsten, het aandeel arbeidsongeschikten dat de vragenlijsten invult, de tijdigheid
van de indeling in categorieën met betrekking tot de restcapaciteiten enz.
De Quick Scan focust ook enkel op nieuwe arbeidsongeschiktheden en biedt geen oplossing voor personen die reeds lange tijd arbeidsongeschikt zijn.
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2.2.2
Responsabilisering
Er zijn de voorbije jaren een aantal initiatieven genomen om de verschillende partijen in het
systeem te responsabiliseren.
Werknemers
Om de arbeidsongeschikte werknemers te responsabiliseren en aan te zetten tot deelname
aan de re-integratie, werd getracht om sancties in te voeren voor wie niet inging op uitnodigingen van de adviserende arts of de vragenlijsten van het ziekenfonds niet nauwgezet
invult. De sanctie werd bepaald op een verlaging van 5 of 10 % van de uitkering gedurende één maand. Een voorontwerp van wet werd voor advies voorgelegd aan de Nationale
Arbeidsraad (NAR), die een unaniem negatief advies gaf25. Het voorontwerp is vervolgens
niet voorgelegd aan de Kamer.
Werkgevers
Het regeerakkoord 2014 voorzag in het optrekken van de periode van het door de werkgever gewaarborgde loon van één naar twee maanden. Hierdoor wilde men de werkgevers
responsabiliseren om mee te werken aan preventieve maatregelen en aangepast werk.
Aanvankelijk werd beoogd met de maatregel van start te gaan in 2016 en hij zou een besparing van 354 miljoen euro voor het budget van het RIZIV opleveren. De maatregel is
uiteindelijk niet ingevoerd.
Daarnaast werden in het voorontwerp van wet naast sancties voor de werknemers ook sancties voor de werkgevers bepaald. Indien de werkgever geen redelijke inspanningen levert
via aanpassingen aan de werkpost of via aangepast werk, dan zou hij een geldboete moeten
betalen van 800 euro per arbeidsongeschikte werknemer. Indien de werkgever niet binnen
de opgelegde termijn een re-integratieplan opstelt, moet hij een bijzondere herstelbijdrage
betalen aan de sociale zekerheid. Zoals vermeld, is deze sanctionering uiteindelijk niet van
kracht geworden.
Ziekenfondsen
Een deel van de administratiekosten (25 miljoen euro) die het RIZIV betaalt aan de ziekenfondsen wordt verdeeld op basis van de inspanningen die ziekenfondsen leveren om
hun verzekerden aan het werk te krijgen26. Dit wordt berekend op basis van drie gewogen
criteria:
•
•
•

Het aantal re-integratietrajecten (25 %);
Het aantal toelatingen van de adviserende artsen voor een (deeltijdse) werkhervatting
(50 %);
Het aantal klinische onderzoeken door de ziekenfondsen (25 %).

Deze responsabilisering is ingevoerd vanaf 1 juli 2018.

25 NAR, Advies 2090, 26 juni 2018, www.cnt-nar.be.
26 Koninklijk besluit van 11 juni 2019 tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de
landsbonden.

LANGDURIG ZIEKEN - MAATREGELEN TOT RE-INTEGRATIE OP DE ARBEIDSMARKT / 31

Behandelende artsen
Tenslotte spelen ook de behandelende artsen een rol, omdat zij als eerste de arbeidsongeschiktheid vaststellen. Zij bepalen in eerste instantie ook de duur van de arbeidsongeschiktheid. Deze kan nadien wel aangepast worden door de adviserend arts van het ziekenfonds,
maar de behandelende arts is de ‘poortwachter’ die de weg naar arbeidsongeschiktheid als
eerste opent.
Overleg
Om alle betrokken partijen rond de tafel te krijgen werd in 2016 het Nationaal College
voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake Arbeidsongeschiktheid (NCSA) opgericht27.
De opdracht liep oorspronkelijk tot 2019, maar werd verlengd tot eind 2020. Eind 2020 bezorgde het NCSA het eindrapport aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en
hield het op te bestaan. De opdracht van het College werd intussen verlengd.

2.3

Knelpunten

2.3.1
Oneigenlijk gebruik
Vóór de invoering van het traject-WASO was verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht ook reeds mogelijk, maar niet duidelijk wettelijk omschreven.
Sinds het traject-WASO is ontslag wegens medische overmacht enkel en alleen mogelijk na
een re-integratietraject. Hierdoor is het risico ontstaan dat in sommige gevallen re-integratietrajecten door werkgevers en werknemers louter worden opgestart om de arbeidsovereenkomst te kunnen verbreken, in plaats van om de werknemer terug aan de slag te krijgen.
Volgens Co-Prev zijn een groot aantal gevallen waarin een beslissing D wordt genomen
te wijten aan het opstarten van een re-integratietraject met het oog op verbreking van de
arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. Zo kunnen werknemers zich bv. gepest
voelen op het werk, waardoor ze psychische problemen krijgen. Terugkeren naar dezelfde
werkgever is in dat geval geen optie. De arbeidsovereenkomst op eigen initiatief verbreken
is dan weer risicovol voor de werknemer: na verbreking van de relatie met de werkgever is
de oorzaak van de psychische problemen als zodanig verdwenen, waarna de werknemer
arbeidsgeschikt kan verklaard worden. Als hij zelf ontslag neemt, zou de werknemer in dat
geval geen recht hebben op werkloosheidsvergoedingen. Uit een bevraging van Securex bij
een aantal werknemers met een re-integratietraject bleek dat een grote meerderheid van
de werknemers die op eigen initiatief een re-integratietraject aanvroegen, zelf verwachtten
of zelfs vragen om een beslissing D te krijgen28. Dit wijst erop dat werknemers in bepaalde
gevallen zelf vragende partij zijn om een verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens
medische overmacht te kunnen opstarten.
Volgens Co-Prev grepen sommige werkgevers de nieuwe re-integratietrajecten aan om de
verbreking te bekomen van arbeidsovereenkomsten van een aantal langdurig zieken die al
enkele jaren afwezig zijn. Omdat het voor werkgevers duur is om deze werknemers te ontslaan, is het voor hen aanlokkelijk om voor deze werknemers een re-integratietraject op te
starten. Voor werkgevers was het pas vanaf 1 januari 2018 mogelijk om re-integratietrajecten

27 Koninklijk besluit van 18 december 2016 tot regeling van de samenstelling, de werking en de zetel van het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid.
28 Kruse, A., Attitudes ten aanzien van de competenties voor re-integratie, Studiedag Vlaamse Wetenschappelijke
Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde, 22 februari 2018.
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aan te vragen voor werknemers met een arbeidsongeschiktheid vastgesteld voor 1 januari 2016. De stijgende tendens bij werkgevers om voor langdurig zieken re-integratietrajecten
aan te vragen blijkt ook uit de vergelijking van trajectaanvragen in 2017 en 2018: in 2017 werden 27 % van de aanvragen opgestart door werkgevers, in 2018 46 %.
2.3.2
Tekort aan artsen
De re-integratie wordt gehinderd door een tekort aan artsen, zowel adviserend artsen als
arbeidsartsen. De gemiddelde leeftijd bij adviserende artsen bedraagt 53,6 jaar, waardoor
er de komende jaren veel de pensioenleeftijd zullen bereiken. Op 1 januari 2015 waren er
303,6 VTE adviserend artsen29. Op 1 januari 2020 bedraagt het aantal nog 265,4 VTE. Er
wordt verwacht dat het aantal verder daalt tot 207 VTE op 1 januari 2022, een daling met
32 % op zeven jaar. In 2017 waren er 693,4 VTE arbeidsartsen, in 2020 nog ongeveer 650.
Hoewel het aantal arbeidsongeschikten jaar na jaar toeneemt, neemt het aantal artsen dat
instaat voor re-integratie hoe langer hoe meer af.
2.3.3
Controleerbaarheid en communicatie
Eind 2020 besliste de HCGRI om bijna 30.000 langdurig zieken (i.e. ongeveer 7 % van het
totaal) in de toekomst niet meer te controleren en hun uitkering te betalen tot aan hun
pensioen, om de werklast te verminderen30.
De tussenkomst van verschillende artsen leidt ook tot communicatieproblemen.
Uitwisseling van medische gegevens gebeurt niet op een gestandaardiseerde manier, waardoor arbeidsongeschikten in bepaalde gevallen een consultatie kunnen hebben bij de behandelende arts, de arbeidsarts en de adviserende arts van het ziekenfonds. Een efficiënte
manier van overleg en het delen van informatie tussen de verschillende artsen zouden hier
dubbel werk kunnen vermijden.

2.4

Deelconclusie

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
personen zonder arbeidsovereenkomst (traject-RIZIV).
Een belangrijke rol is weggelegd voor de verschillende artsen die betrokken zijn: de behandelende arts, de arbeidsarts en de adviserend arts van het ziekenfonds. De veelheid aan
betrokken geneesheren leidt tot problemen waarbij het delen van informatie vaak moeizaam verloopt. Voor een succesvolle re-integratie is het belangrijk dat de arbeidsarts en/
of de adviserend arts zo snel mogelijk een re-integratietraject kunnen opstarten. Door een
gebrek aan adviserende artsen is dit echter niet altijd mogelijk. Eind 2020 besliste de HCGRI
om bijna 30.000 langdurig zieken (i.e. ongeveer 7 % van het totaal) in de toekomst niet
meer te controleren en hun staat van invaliditeit tot de wettelijke pensioenleeftijd te erkennen, om de werklast te verminderen. De komende jaren zal het aantal artsen vermoedelijk

29 Nationaal College voor Sociale Verzekeringsgeneeskunde inzake Arbeidsongeschiktheid, Synthese van het eindrapport, december 2020, p. 28-29, https://socialsecurity.belgium.be.
30 RIZIV, Automatische erkenning verlenging invaliditeit tot pensioen. Nota aan de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (vergadering van 13/11/2020), intern document.
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verder dalen, terwijl het aantal arbeidsongeschikten die ze moeten begeleiden jaar na jaar
toeneemt.
Het RIZIV heeft geen zicht op de termijn waarbinnen de adviserend artsen de begeleiding
van arbeidsongeschikten starten. Een initiatief om dit proces te versnellen via de Quick
Scan liep twee jaar vertraging op. Nu die Quick Scan is ingevoerd, valt het effect ervan
niet te berekenen, bij gebrek aan cijfers over de termijn waarbinnen de begeleiding wordt
opgestart.
Er werden pogingen ondernomen om de verschillende actoren in het proces te responsabiliseren, aangezien medewerking aan de re-integratietrajecten voor alle betrokken partijen
vrijwillig is. Uiteindelijk werd er afgezien van responsabilisering bij werknemers en werkgevers. Er werd wel een financiële responsabilisering toegepast bij de ziekenfondsen, waarbij
een deel van de administratiekosten gerelateerd is aan hun inspanningen op het vlak van
re-integratie.
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Hoofdstuk 3

Evalueerbaarheid van de
trajecten
3.1

Inleiding

Lessen trekken uit ervaringen en scenario’s tegenover elkaar afwegen is cruciaal om beleidsmaatregelen te onderbouwen of bij te sturen31. Aangezien de maatregelen tot re-integratie een belangrijk maatschappelijk en budgettair doel hebben, is het belangrijk om te
weten of zij een positieve impact hebben op de re-integratie.
Het Rekenhof is nagegaan welke evaluaties daartoe reeds zijn uitgevoerd. Hierna worden
de bestaande evaluaties besproken. Vervolgens wordt beoordeeld of er een nulmeting is
uitgevoerd en of de eventuele evoluties worden gemonitord.

3.2

Doelstellingen

Voor de WASO-trajecten zijn er geen concrete doelstellingen bepaald. Noch de regelgeving,
noch de voorbereidende werken bepalen specifieke (SMART) doelstellingen over het aantal
trajecten of het aantal personen dat terug aan het werk moet zijn na een traject.
Het RIZIV heeft wel doelstellingen bepaald met betrekking tot het aantal trajecten dat
wordt opgestart. Daartoe heeft het raamovereenkomsten gesloten met regionale diensten
die opleidingen en arbeidsbemiddeling organiseren. De bijlagen bij de conventie met de
Vlaamse instellingen32 stipuleren dat de adviserend artsen jaarlijks 1.250 personen doorverwijzen voor een re-integratietraject en dat 35 % van de personen die een traject volgen terug
aan het werk gaan. Dit aantal werd opgetrokken naar 5.000 in 2020 en 2021. Er zijn geen
gelijkaardige doelstellingen bepaald met de diensten van het Brusselse of Waalse Gewest.

3.3

Evaluaties

3.3.1
Traject-WASO
Het KB van 28 oktober 2016 bepaalt dat de minister van Werk op regelmatige basis een evaluatie vaagt aan de sociale partners33. De ministers van Werk en van Sociale Zaken vroegen
in oktober 2017 aan de NAR een dergelijke evaluatie34.

31 Rekenhof, Beleidsevaluatiecapaciteit van de federale overheidsdiensten, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2018, 92 p., www.rekenhof.be.
32 De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Gespecialiseerde trajectbepaling
en –begeleidingsdienst (GTB).
33 Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het
gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft,
artikel 2.
34 NAR, Advies Nr. 2099,25 september 2018, www.cnt-nar.be.
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Bij de invoering van de re-integratietrajecten werd geen enkele instantie belast met het
registreren van de re-integratietrajecten. De re-integratietrajecten moeten wel worden gemeld bij de ziekenfondsen, maar ze worden niet gecentraliseerd. Bij aanvang van de nieuwe
regelgeving werd getracht een digitaal platform te ontwikkelen voor de registratie van de
re-integratietrajecten, maar dit project werd nooit voltooid.
De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk registreren wel de re-integratietrajecten die ze zelf opvolgen. Co-Prev kon deze verzamelen en heeft de cijfers van
2017 doorgegeven aan de NAR.
Het probleem met deze cijfers is echter dat enkel de aanvragen, de aanvragers en de genomen beslissingen konden worden aangeleverd. Er is geen informatie voorhanden over het
statuut van de zieke na beslissingen over het re-integratietraject. Het doelbereik van de
maatregel, namelijk de (langdurig) zieke terug aan het werk krijgen, kan op die manier niet
geëvalueerd worden: er is wel informatie over het aantal beslissingen A, de start van een
re-integratietraject, maar geen informatie over werkhervatting.
Hetzelfde geldt voor de opvolging na een beslissing D, waarna een ontslag wegens medische
overmacht mogelijk is. Een mogelijk neveneffect van de maatregel is dat de re-integratietrajecten vaak leiden tot verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht, in plaats van tot re-integratie. De NAR kan echter op geen enkele manier nagaan
wat de toestand van de langdurig zieken is na een beslissing D.
Doordat geen enkele instantie belast is met het registreren van de re-integratietrajecten
en de gevolgen van de trajecten voor de werknemers, kan de overheid tot op heden niet
zonder meer inschatten wat het effect is van de re-integratietrajecten. De NAR kwam in
zijn evaluatie dan ook tot de conclusie dat een evaluatie onmogelijk is door een gebrek aan
cijfermateriaal.
De FOD WASO liet wel een onderzoek uitvoeren bij een steekproef van arbeidsongeschikten die een vragenlijst kregen toegestuurd35.
3.3.2
Traject-RIZIV
Ook voor dit traject voorziet het koninklijk besluit van 8 november 2016 in een evaluatie op
regelmatige basis36. Er zijn echter nog geen evaluaties uitgevoerd of besteld.

35 B
 oets, I., Godderis, L., De Greef, V. en Deroubaix, H. Evaluatie van de impact van de nieuwe reglementering op de
re‐integratie op het werk, 2020, www.werk.belgie.be.
36 Koninklijk besluit van 8 november 2016 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, artikel 2.
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Het traject-RIZIV bestaat zoals vermeld al langer, maar de taken van alle stakeholders waren aanvankelijk minder duidelijk gedefinieerd. De effectiviteit van herscholing voor reintegratie van langdurig zieken werd in het verleden wel reeds onderzocht, aan de hand van
twee externe evaluaties en jaarrapporten die het RIZIV zelf publiceert37.
Om het effect van deze maatregelen te kennen wordt bij deze analyses in de mate van het
mogelijke de instroom en uitstroom van de verzekerden, de (deeltijdse) werkhervatting
alsook de duur van de opleidingen geanalyseerd. Door gebrek aan een controlegroep/nulmeting kan men volgens het RIZIV niet nagaan wat de (voltijdse of deeltijdse) instroom in
de arbeidsmarkt effectief zou zijn geweest zonder deze beleidsmaatregelen.
Eén van de tekortkomingen van deze studies is bovendien dat ze enkel de impact voor het
RIZIV hebben berekend. Een niet onbelangrijk deel van de uitstroom na herscholing gebeurt zonder dat de langdurig zieke werk heeft gevonden. Hij kan dan een werkloosheidsuitkering aanvragen bij de RVA. Voor het RIZIV betekent dit een besparing van uitgaven
(minder uitkeringen), maar niet voor de sociale zekerheid in het algemeen, aangezien er
louter een verschuiving van het ene naar het andere uitkeringsstelsel plaatsvindt.
De impact van herscholing op de totale kosten voor de sociale zekerheid werd tot dusver
nog niet berekend, evenmin als de gevolgen van de nieuwe regelgeving.
Daarnaast ontbreekt bij de analyses ook de vergelijking met een nulmeting. Er wordt een
analyse gemaakt van de resultaten na herscholing, maar er wordt niet gemeten of de reintegratie na herscholing vaker, sneller of duurzamer is dan bij een groep zonder herscholing. Zonder vergelijking met een controlegroep kan niet worden nagegaan wat het effect
van herscholing is.

3.4

Deelconclusie

Er zijn weinig tot geen concrete doelstellingen bepaald voor de re-integratietrajecten, noch
voor het aantal trajecten, noch voor het aantal werknemers dat daardoor opnieuw aan het
werk zou moeten gaan.
Door een gebrek aan cijfergegevens kon er tot dusver geen inschatting worden gemaakt van
het effect van de re-integratietrajecten in het traject-WASO. Geen enkele instantie werd
belast met het verzamelen, bijhouden en ter beschikking stellen van gegevens over de reintegratietrajecten met het oog op evaluatie. De NAR, die door de bevoegde ministers gevraagd werd om de re-integratietrajecten te evalueren, concludeerde dan ook dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om een evaluatie uit te voeren. Hierdoor is er tot dusver
geen indicatie of de invoering van de re-integratietrajecten al dan niet heeft bijgedragen tot
meer re-integratie.

37 BDO, Evaluatie van de samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen het RIZIV en de diensten en instellingen van
de gewesten en de gemeenschappen die deelnemen aan de beroepsherinschakeling; HIVA (Onderzoeksinstituut
voor Arbeid en Samenleving), Activering uit arbeidsongeschiktheid: hoe de dubbele handicap overwonnen wordt Maatschappelijke doelmatigheid in haar sociale en economische aspecten, 2016, Leuven; RIZIV, Jaarrapport 2017:
Beroepsherscholing – sociaal professionele re-integratie, en volgende jaren.
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Voor het traject-RIZIV werden wel evaluaties uitgevoerd. Alleen hebben deze evaluaties,
bij gebrek aan een nulmeting, niet onderzocht of re-integratie van zieken via een herscholingstraject vaker, sneller en duurzamer is dan bij zieken zonder herscholing. Bovendien
hebben de financiële analyses zich steeds beperkt tot een kosten-batenanalyse voor het
RIZIV. De impact op de sociale zekerheid van een verschuiving tussen uitkeringen bij het
RIZIV en uitkeringen bij de RVA werd niet onderzocht.
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Hoofdstuk 4

Resultaten van re-integratie
4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk gaat het Rekenhof na of de re-integratietrajecten voor zieken met en zonder
arbeidsovereenkomst de re-integratie bevorderen. In het eerste deel (punt 4.2, punt 4.3.1 en
punt 4.3.2) worden de kenmerken van de re-integratietrajecten beschreven: wie volgt een
re-integratietraject en is er sprake van re-integratie na het afronden van het traject? In het
tweede deel (punt 4.3.3) wordt de vergelijking gemaakt tussen personen die een re-integratietraject hebben gevolgd en vergelijkbare personen die dat niet hebben gedaan.
De resultaten in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op een databestand dat het Rekenhof opvroeg bij het RIZIV, de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ) en Co-Prev. Het
databestand bevat alle personen met een periode van primaire arbeidsongeschiktheid of
invaliditeit van 1 januari 2012 tot en met 31 december 201838. Deze werden gekoppeld aan
gegevens over de re-integratietrajecten, die werden aangeleverd door het RIZIV en Co-Prev.
Daarnaast leverde de KSZ voor de bovenvermelde periode gegevens over de tewerkstellingsstatus, werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Op basis van
deze gegevens is het mogelijk na te gaan wat het statuut is van personen vanaf het moment
van hun arbeidsongeschiktheid, naargelang zij al dan niet een re-integratietraject hebben
gevolgd. Aangezien het databestand ook informatie over sociale bijdragen en uitkeringen
bevat, is het ook mogelijk uitspraken te doen over de financiële impact van re-integratie
voor de overheidsfinanciën. Hierop wordt verder ingegaan in het volgende hoofdstuk.
De gegevens die werden ontvangen van het RIZIV en de KSZ zijn populatiegegevens. De
gegevens van Co-Prev bevatten een steekproef van ongeveer 75 % van alle re-integratietrajecten39.

4.2

Aantal trajecten

Grafiek 2 geeft een overzicht van het aantal re-integratietrajecten per jaar, voor personen
met (traject-WASO) en zonder arbeidsovereenkomst (traject-RIZIV).

38 Op het moment dat de gegevens werden opgevraagd bij de KSZ, in de eerste helft van 2020, waren de laatst beschikbare gegevens in het datawarehouse van de KSZ deze van het laatste kwartaal van 2018.
39 Om het totale aantal trajecten van Co-Prev weer te geven, wordt daarom gebruik gemaakt van de cijfers die
Co-Prev zelf publiceert, en niet van het databestand dat aan het Rekenhof werd aangeleverd.
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Grafiek 2 - Aantal trajecten-RIZIV (opgestarte opleidingen) en trajecten-WASO (aantal aanvragen) per jaar (20122018)
Grafiek 2 – Aantal trajecten-RIZIV (opgestarte opleidingen) en trajecten-WASO (aantal aanvragen)
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Het aantal re-integratietrajecten-RIZIV waarbij een opleiding werd gestart verliep in een
stijgende lijn tussen 2012 (207 trajecten) en 2017 (1.698 trajecten). In 2018 is er een lichte
daling tot 1.490 trajecten.
De re-integratietrajecten-WASO gingen in 2017 van start met 15.054 aanvragen, in 2018 werden 27.518 trajecten opgestart.
De grote stijging van het aantal trajecten-WASO is voornamelijk te verklaren door een
toenemend aantal aanvragen van de adviserend arts en vooral de werkgever. Werkgevers
kunnen immers vanaf 1 januari 2018 ook re-integratietrajecten aanvragen voor arbeidsongeschiktheden die dateren van vóór 2016. Dit heeft volgens Co-Prev tot een inhaalbeweging
geleid in 2018, wat dus ook wordt weerspiegeld in de cijfers (Grafiek 3).
Grafiek
3 -3Verdeling
aanvragers
re-integratietrajecten
per jaar (2017-2018)
– traject-WASO
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De verhouding trajecten-WASO ten opzichte van trajecten-RIZIV doet vermoeden dat er
veel meer trajecten-WASO zijn. Er moet echter rekening gehouden worden met het feit dat
de trajecten-RIZIV effectief gestarte opleidingen zijn, terwijl de trajecten-WASO het aantal
aanvragen bij de arbeidsarts betreft. Van die aanvragen leidt slechts een klein aantal effectief tot een re-integratieplan bij de huidige werkgever.
Grafiek 4 geeft een overzicht van de beslissingen die de arbeidsarts heeft genomen na de
aanvragen tot een traject. In slechts 17,1 % van alle aanvragen concludeert de arbeidsarts
dat re-integratie in aangepast werk mogelijk is (beslissingen A en C), in alle andere gevallen
is de re-integratie (tijdelijk) niet mogelijk (beslissing B, E of geen beslissing mogelijk 40) of
blijkt de werknemer definitief arbeidsongeschikt (beslissing D). Het aantal daadwerkelijke
trajecten met kans op re-integratie op de werkvloer ligt bij arbeidsongeschikten met een
arbeidsovereenkomst dus veel lager dan het aantal aanvragen laat uitschijnen.
Grafiek
4 – Verdeling
beslissingen
na aanvraag
re-integratietraject
(2017-2018)
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Effectieve vs. mogelijke re-integratietrajecten
Om een beeld te krijgen van de grootteorde van de re-integratietrajecten is het interessant
het aantal trajecten te vergelijken met het aantal personen dat in aanmerking zou kunnen
komen. Tabel 2 geeft daarom een overzicht van het aantal arbeidsongeschikten, naargelang ze een arbeidsovereenkomst hebben of niet, en het percentage arbeidsongeschikten
die in het betrokken jaar een traject hebben gevolgd. Ten opzichte van het totale aantal
arbeidsongeschikten dat mogelijk een traject zou kunnen opstarten, bereiken de trajectenRIZIV maximaal 0,6 %. Het percentage personen met een arbeidsovereenkomst waarvoor
een traject wordt aangevraagd is veel groter. Maar zoals bij Grafiek 3 werd aangegeven, ligt
het aantal aanvragen veel hoger dan het aantal effectief opgestarte trajecten. Op basis van

40

Bv. wanneer de werknemer niet ingaat op de uitnodiging voor een eerste consultatie bij de arbeidsarts.
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dezelfde berekening als voor het traject-RIZIV zouden de trajecten-WASO in 2018 slechts
1,7 % van de arbeidsongeschikten met een mogelijkheid tot re-integratieplan bereikt hebben 41.
Tabel 2 – Gemiddeld aantal arbeidsongeschikten, per jaar, al dan niet met een arbeidsovereenkomst
(2012-2018)(*) en aandeel dat een re-integratietraject volgt
Jaar

Zonder arbeidsovereenkomst
Aantal

Met arbeidsovereenkomst

% volgt trajectRIZIV

% traject-WASO
aangevraagd

Aantal

2012

219.027

0,1

181.255

2013

237.093

0,2

188.032

2014

254.763

0,2

198.133

2015

271.940

0,3

214.388

2016

281.176

0,5

228.156

2017

266.791

0,6

262.451

5,7

2018

275.769

0,5

272.468

10,1

(*) Berekend aan de hand van het gemiddelde van het aantal arbeidsongeschikten op de vijftiende dag van de tweede
maand van het kwartaal.

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV, Co-Prev en de KSZ
Indeling trajecten volgens vastgestelde pathologieën
Tabel 3 geeft een overzicht van de procentuele verdeling van de voornaamste pathologieën
bij arbeidsongeschikten42, naargelang ze al dan niet beschikken over een arbeidsovereenkomst, en van de onder- en oververtegenwoordiging van deze pathologieën bij arbeidsongeschikten voor wie een re-integratietraject werd opgestart.
Tabel 3 – Procentuele verdeling voornaamste pathologieën en over- en ondervertegenwoordiging
van pathologieën bij arbeidsongeschikten die een re-integratietraject volgen
Arbeidsovereenkomst
(in %)

Over- of onder
vertegenwoordiging
(in %)

Trajecten
(in %)

a

b

c

d

e

f

Met

Zonder

WASO

RIZIV

WASO

RIZIV

Psychische stoornissen en
gedragsstoornissen

31

45

37

39

20

-13

Ziekten van bot-spierstelsel en
bindweefsel

34

25

40

35

18

41

Factoren die de gezondheids
toestand beïnvloeden en contacten met gezondheidszorg(1)

9

10

3

6

-70

-35

Ziekten van zenuwstelsel

5

4

5

5

-9

4

41 17,1 % van 27.518 aanvragen in 2018, die op 10,1 % van de 272.468 arbeidsongeschikten betrekking hebben.
42 Enkel pathologieën die bij meer dan 1 % van de arbeidsongeschikten voorkomen worden opgenomen in deze tabel. De pathologieën zijn categorieën van de ICD-10, een internationale classificatie van pathologieën, ontwikkeld
door de WHO.
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Arbeidsovereenkomst
(in %)

Over- of onder
vertegenwoordiging
(in %)

Trajecten
(in %)

a

b

c

d

e

f

Met

Zonder

WASO

RIZIV

WASO

RIZIV

Letsel, vergiftiging en bepaalde
andere gevolgen van uitwendige
oorzaken

4

3

4

4

1

49

Nieuwvormingen(2)

7

3

3

2

-57

-29

Ziekten van hart en vaatstelsel

4

3

3

2

-21

-36

Ziekten van spijsverteringsstelsel

1

2

1

1

-32

-10

(1)

Een voorbeeld hiervan is: “Nog geen diagnose gesteld”.

(2)

Bv. tumoren en kankers.

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV, Co-Prev en de KSZ
De twee belangrijkste pathologieën bij arbeidsongeschikten zijn psychische en gedragsstoornissen en ziekten van bot-spierstelsel en bindweefsel, samen goed voor ongeveer twee
derden van alle arbeidsongeschikten. Psychische stoornissen zijn de vaakst voorkomende
pathologie bij personen zonder arbeidsovereenkomst en de RIZIV-trajecten slagen er minder goed in om deze doelgroep te bereiken. Zo kampt 45 % van alle arbeidsongeschikten
zonder arbeidsovereenkomst met psychische of gedragsstoornissen, terwijl zij slechts 39 %
van de RIZIV-trajecten uitmaken, wat een ondervertegenwoordiging van 13 % betekent 43.
Beide trajecten slagen er wel goed in om de doelgroep met ziekten van het bot-spierstelsel
te bereiken. Ook voor de andere pathologieën is er meestal een ondervertegenwoordiging
in beide trajecten, zij het dat de doelgroep percentsgewijze veel lager ligt.
Re-integratietrajecten bij arbeidsongeschikten met een arbeidsovereenkomst starten vroeger dan bij personen zonder een arbeidsovereenkomst. De mediane duur van de arbeidsongeschiktheid op het moment dat het re-integratietraject wordt gestart is 3,4 jaar voor de
WASO-trajecten en 5,3 jaar voor de RIZIV-trajecten44.

4.3

Gevolgen van de trajecten

4.3.1
Statuut van de arbeidsongeschikten
Om de effectiviteit van de trajecten te beoordelen moet worden nagegaan wat er gebeurt
nadat ze zijn afgerond: zijn de arbeidsongeschikten die een traject gevolgd hebben nadien
terug aan het werk, zijn ze nog steeds arbeidsongeschikt of ontvangen ze een werkloosheidsuitkering? Om deze vragen te beantwoorden onderzocht het Rekenhof wat het statuut
van arbeidsongeschikten is nadat ze een re-integratietraject hebben gevolgd.
De gegevens hierover zijn enkel beschikbaar op kwartaalbasis. Dat wil zeggen dat er geen
volledige historiek met een detail per dag, week of maand kan opgemaakt worden met een
indicatie wanneer personen terug aan het werk gaan, hoe lang ze aan het werk blijven, of

43 e = (c-a)/a; f = (d-b)/b.
44 De hoge mediane duur van WASO-trajecten is deels te wijten aan een hoog aantal trajecten bij erg langdurig zieke
arbeidsongeschikten vanaf begin 2018.

44

er herval is enz. Ook deeltijdse werkhervatting kan niet worden bepaald aan de hand van
deze gegevens. Er wordt daarom gekeken naar welke gebeurtenissen zich voordoen in een
bepaald kwartaal, en dit in een welbepaald statuut. Wanneer er bv. RSZ-prestaties worden
vastgesteld in een bepaald kwartaal, dan wordt de betrokken persoon beschouwd als werkend. Indien er geen RSZ-prestaties zijn, maar wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering45,
dan wordt de betrokken persoon beschouwd als arbeidsongeschikt. Zijn er noch RSZprestaties, noch uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid maar wel RVA-uitkeringen, dan
wordt de betrokken persoon beschouwd als werkzoekend. Indien er zich voor een persoon
tijdens een kwartaal in elk statuut gebeurtenissen voordoen, dan zal hij worden beschouwd
als werkend. Voor deze analyse wordt het statuut elk kwartaal opnieuw berekend. Dat wil
zeggen dat personen die na een re-integratie terug aan het werk waren bij herval opnieuw
kunnen beschouwd worden als arbeidsongeschikt en vice versa.
Grafiek 5 en Grafiek 6 hieronder geven een overzicht van het statuut van personen die een
re-integratietraject hebben gevolgd. Het statuut wordt opgevolgd per kwartaal, respectievelijk na de beslissing van de arbeidsarts bij WASO-trajecten of na het vervolledigen van een
opleiding bij de RIZIV-trajecten.
Grafiek 5 - Traject-WASO: statuut van personen na beslissing arbeidsarts over re-integratietraject, per kwartaal
Grafiek 5 – Traject-WASO: statuut van personen na beslissing arbeidsarts over re-integratietraject,
(2017-2018)
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Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV, Co-Prev en de KSZ
Bij de WASO-trajecten is na zeven kwartalen (één jaar en negen maanden) ongeveer een
derde van de begunstigden aan het werk (34,3 %). Ongeveer één op zes arbeidsongeschikten (17,1 %) is werkzoekend. Bijna de helft (48,6 %) bevindt zich nog steeds in arbeidsongeschiktheid.
Grafiek 6 - Traject-RIZIV: statuut van personen na beëindigen opleiding, per kwartaal (2012-2018)
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Grafiek
6 - 6Traject-RIZIV:
statuut
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Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV en de KSZ
Bij de RIZIV-trajecten is na zeven kwartalen 28,1 % aan het werk, 8,4 % werkzoekend en
63,5 % nog steeds arbeidsongeschikt.
Bijna twee jaar na de start van hun re-integratietraject zijn dus 34,3 % van de arbeidsongeschikten uitgestroomd naar werk bij de trajecten-WASO en 28,1 % bij de trajecten-RIZIV.
Vaak wordt aangehaald dat sneller starten met re-integratie, en dus ook het sneller succesvol beëindigen46 van een traject gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid, een
hogere slaagkans heeft. Grafiek 7 en Grafiek 8 tonen het statuut van personen die een reintegratietraject hebben gevolgd, zeven kwartalen na het afronden van hun traject en naargelang van de duur van hun arbeidsongeschiktheid op dat ogenblik. Bij ‘2’ op de x-as wordt
dus bv. aangegeven wat het statuut is van personen die een traject hebben beëindigd na
twee jaar arbeidsongeschiktheid, bij ‘3’ na drie jaar arbeidsongeschiktheid enz.

46 Met beëindigen wordt hier bedoeld:
— Voor het traject-RIZIV: het einde van de opleiding;
— Voor het traject-WASO: na de beslissing door de arbeidsarts.

46

Grafiek 7 - Traject-WASO: statuut van personen, zeven kwartalen na beslissing arbeidsarts over reGrafiek 7 – Traject-WASO: statuut van personen, zeven kwartalen na beslissing arbeidsarts
integratietraject, naargelang van de duur van arbeidsongeschiktheid (2017-2018)
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Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV, Co-Prev en de KSZ
Bij het traject-WASO valt het op dat de uitstroom naar werk hoger dan gemiddeld is wanneer de trajecten tijdens het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid worden beëindigd
(44,5 %). Bij trajecten die pas worden beëindigd na twee jaar arbeidsongeschiktheid daalt
de uitstroom naar werk naar 10 % of lager. Bij personen die vier jaar of langer ongeschikt
zijn op het einde van het traject is 96,9 % na zeven kwartalen nog steeds arbeidsongeschikt.
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Grafiek
8 -8Traject-RIZIV:
statuut
van personen,
zeven kwartalen
beëindiging opleiding,
naargelang
van de duur
Grafiek
–
Traject-RIZIV:
statuut
van personen,
zevenna kwartalen
na beëindiging
opleiding,
van arbeidsongeschiktheid (2017-2018)

naargelang van de duur van arbeidsongeschiktheid (2017-2018)

100%
90%
80%

53
60

70%

61

63

65

60%

76

50%
40%

14

30%
20%

9

8

8
6

33
31

10%
0%

9

0

1

30

29

27

18

2

3

4

4+

Duur arbeidsongeschiktheid bij het einde van de opleiding (in jaren)
Werk

Werkzoekend

Arbeidsongeschikt

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV en de KSZ
Bij het traject-RIZIV is de uitstroom naar werk minder afhankelijk van het moment waarop
de re-integratie wordt beëindigd. De uitstroom daalt van 33,1 % bij trajecten die binnen
het jaar worden vervolledigd tot 18,2 % bij trajecten die na vier jaar of meer worden vervolledigd.
4.3.2
Kans op re-integratie
Voor zover het duidelijk is welke kenmerken van arbeidsongeschikten of van trajecten leiden tot re-integratie, kan het beleid inspelen op de factoren die de kans op re-integratie
verhogen.
Het Rekenhof voerde een logistische regressie-analyse uit om te evalueren hoe de kansen
op het vinden van werk gerelateerd zijn aan eigenschappen van de arbeidsongeschikten en
de trajecten die ze volgen. De details van deze logistische regressie-analyse zijn opgenomen
als bijlage 2.
Voor de trajecten-WASO worden de kansverhoudingen op werk significant beïnvloed door
leeftijd, de beslissing van de arbeidsarts, de aanvrager van het traject, de duur van de arbeidsongeschiktheid en de pathologie.
Werknemers met een beslissing A hebben een hogere kans op het vinden van werk dan
werknemers met een andere beslissing. De kans op het vinden van werk ligt bovendien
hoger wanneer een aanvraag wordt ingediend door de werknemer, vergeleken met een aanvraag door een werkgever. Er is geen significant verschil in de kansverhouding op werk
tussen een aanvraag door de werknemer of door de adviserend arts van het ziekenfonds.
Voor elk jaar dat de arbeidsongeschiktheid langer duurt, daalt de kans op re-integratie.
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Evenmin is er een significant verschil in de kansverhouding op werk tussen personen met
een psychische aandoening en personen met aandoeningen aan het spier-botstelsel.
Het verband tussen de leeftijd en de kansverhouding op re-integratie is niet lineair, maar
curvilineair47, zoals te zien is in onderstaande grafiek. Op jonge leeftijd is de kans op het
vinden van werk het hoogst. Deze daalt vanaf de leeftijd van twintig jaar, aanvankelijk
traag, maar nadien steeds sneller. Vanaf de leeftijd van 40 jaar daalt de kansverhouding
steeds sneller, om vanaf de leeftijd van 50 jaar heel snel te dalen.
Grafiek 9 - Verband tussen leeftijd en de kansverhouding op het vinden van werk na een traject-WASO

Grafiek 9 – Verband tussen de leeftijd en de kansverhouding op het vinden van werk na een trajectWASO
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Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV, Co-Prev en de KSZ
De analyse toont aan dat re-integratie succesvol kan 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,
leeftijd48, 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.

47 Dit curvilineair verband wordt bekomen door verschillende ‘machten’ van leeftijd op te nemen: leeftijd + leeftijd² +
leeftijd³.
48 Ook voor trajecten-RIZIV werden curvilineaire verbanden gezocht tussen de leeftijd en de kansverhouding. Deze
curvilineaire verbanden leverden echter geen statistisch significant verbeterd model op, waardoor enkel het lineaire effect van de leeftijd werd weerhouden.
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4.3.3
Impact van re-integratietrajecten
Het is niet eenvoudig om een duidelijk antwoord te bieden op de vraag of re-integratietrajecten een impact hebben op de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Er werd vastgesteld dat tot
een derde van de personen die een traject volgen na zeven kwartalen uitstromen naar werk.
Louter op basis van de cijfers is het moeilijk dit resultaat te beoordelen. Het is daarom relevant om de groep die een traject volgt te vergelijken met een groep die geen traject volgt.
Ook dat is geen eenvoudige oefening. Grosso modo kan de groep arbeidsongeschikten worden ingedeeld in drie doelgroepen. De eerste doelgroep zijn de arbeidsongeschikten die
wegens medische redenen niet naar de arbeidsmarkt kunnen terugkeren. Door hun medische toestand of huidige behandeling kunnen zij het werk niet hervatten. Een re-integratietraject heeft bij deze groep weinig zin, omdat ze zelfs met een traject medisch gezien niet
kunnen terugkeren naar de arbeidsmarkt.
Een tweede doelgroep zijn de arbeidsongeschikten die door medische redenen tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, maar zonder begeleiding terug aan het werk kunnen. Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand die een eenvoudige beenbreuk heeft opgelopen of kort moet
revalideren na een medische ingreep, maar waarvan het letsel geen blijvend effect heeft op
de mogelijkheid tot werken. Een re-integratietraject heeft bij deze groep weinig zin, omdat
ze vanzelf terugkeren naar de arbeidsmarkt wanneer hun medische situatie verbetert.
Een derde doelgroep zijn de arbeidsongeschikten die begeleiding nodig hebben om terug te
keren naar de arbeidsmarkt. Ze hebben bijvoorbeeld een letsel opgelopen waardoor werken
in hun laatste job of sector niet meer mogelijk is. Of door psychische problemen eigen aan
de laatste job of werkgever achten ze het niet mogelijk om terug te keren naar hun job. Bij
deze doelgroep is een re-integratietraject wel zinvol. Via een aanpassing van de werkplaats,
een andere job binnen hetzelfde bedrijf of een herscholing om in een andere job te kunnen
werken, kunnen ze wel terug aan de slag.
Wanneer de personen die een traject volgen worden vergeleken met personen die geen traject volgen, worden deze doelgroepen vermengd. Personen met een traject worden dan vergeleken met personen die niet meer kunnen werken, personen die vanzelf terugkeren naar
de arbeidsmarkt en personen die wel begeleiding nodig hebben maar geen traject volgen.
Om de impact te meten die de trajecten kunnen hebben, is het daarom het meest logisch
om vergelijkingen te maken binnen de derde doelgroep, door te kijken naar het verschil tussen personen die al dan niet een traject hebben gevolgd.
“Matching”
De moeilijkheid bestaat er vervolgens in om deze doelgroep te identificeren. Het Rekenhof
heeft getracht een controlegroep samen te stellen, aan de hand van ‘matching’. Op die manier wordt voor iedere referentiepersoon die een re-integratietraject volgt een persoon aangeduid die dezelfde achtergrondkenmerken heeft, maar geen traject heeft gevolgd. Deze
tegenhanger wordt aangeduid op basis van dezelfde achtergrondkenmerken van de referentiepersoon. De matching gebeurde aan de hand van de achtergrondkenmerken geslacht,
arrondissement van de woonplaats, leeftijd, jaar van intrede in arbeidsongeschiktheid, statuut voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid (werkend of werkloos) en pathologie.
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Aangezien er ook werd gematcht op basis van de pathologie, kan ervan uitgegaan worden dat de referentiepersoon en zijn tegenhanger ook een gelijkaardige pathologie kennen.
Daarbij moet echter worden opgemerkt dat de pathologie wel een categorie van het ziektebeeld geeft, maar geen inschatting geeft van de ‘zwaarte’ van het ziektebeeld49. Daarnaast
is de pathologie enkel bekend voor personen in de periode van invaliditeit. Zoals eerder
reeds werd aangetoond, verlaagt de kans op re-integratie naarmate de trajecten na een jaar
plaatsvinden, vooral bij personen met een arbeidsovereenkomst.
Vergelijking personen met en zonder re-integratietraject
In onderstaande tabellen werd voor iedere persoon die een traject heeft gevolgd het kwartaal bepaald waarin hij een traject is gestart. Dat kwartaal wordt beschouwd als kwartaal 0.
De volgende zeven kwartalen wordt het statuut van de arbeidsongeschikte opgevolgd.
Hetzelfde wordt gedaan voor de tegenhanger. Het kwartaal 0 is voor de tegenhanger identiek. Stel dat een persoon een traject volgt na vier kwartalen arbeidsongeschiktheid, dan
wordt zijn statuut opgevolgd in kwartaal 5, 6, 7 enz. tot en met kwartaal 11 (4+7). Hetzelfde
gebeurt dan voor de tegenhanger: bij de tegenhanger worden ook in kwartaal 5 tot en met
11 het statuut verder opgevolgd.
Tabel 4 geeft een overzicht van het statuut van de personen die een WASO-traject hebben
gevolgd en van hun tegenhangers.
Tabel 4 – Traject-WASO: statuut van personen na beslissing arbeidsarts over re-integratietraject
vergeleken met personen zonder re-integratietraject, per kwartaal (2017-2018), in percentages
Met traject

Zonder traject

Kwartaal

Werk

Werkzoekend

AO

Werk

Werkzoekend

AO

1

2,7

5,0

92,2

6,5

2,3

91,2

2

5,0

7,5

87,5

8,1

2,4

89,5

3

7,8

8,2

84,1

9,5

2,6

87,9

4

11,4

9,7

78,9

10,4

2,9

86,7

5

13,9

9,5

76,5

10,9

2,8

86,2

6

14,3

10,4

75,3

11,2

2,9

85,9

7

15,1

11,1

73,8

10,5

3,2

86,3

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV, Co-Prev en de KSZ
Zeven kwartalen na de start is bij de personen die een traject hebben gevolgd 73,8 % nog in
arbeidsongeschiktheid (AO), terwijl dit bij hun tegenhangers 86,3 % is. De uitstroom naar
werk is licht hoger bij personen met een traject (15,1 %) dan personen zonder een traject
(10,5 %). Het grootste verschil zit echter in de uitstroom naar werkloosheid. Na zeven kwartalen zijn slechts 3,2 % van de tegenhangers werkzoekend, terwijl dat bij de personen die
een traject hebben gevolgd 11,1 % is.

49 Een referentiepersoon met een aandoening aan het bot-spierstelsel wordt gematcht met iemand die ook een aandoening heeft aan het bot-spierstelsel, maar er kan niet worden uitgemaakt of het om een eenvoudige beenbreuk
gaat, dan wel een gecompliceerde openbeenbreuk met bijvoorbeeld verschillende operaties.
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Tabel 5 geeft een overzicht van het statuut van de personen die een RIZIV-traject hebben
gevolgd en van hun tegenhangers. Voor alle kwartalen is de uitstroom naar werk groter bij
de RIZIV-trajecten dan bij de WASO-trajecten.
Tabel 5 – Traject-RIZIV: statuut van personen na beëindigen opleiding vergeleken met personen zonder re-integratietraject, per kwartaal (2017-2018), in percentages
Met traject

Zonder traject

Kwartaal

Werk

Werkzoekend

AO

Werk

Werkzoekend

AO

1

10,2

1,4

88,4

9,7

5,0

85,4

2

15,9

2,8

81,3

10,8

5,2

84,0

3

21,8

6,1

72,1

11,5

5,5

83,0

4

24,5

7,9

67,7

11,8

5,9

82,3

5

25,6

8,1

66,2

12,4

6,2

81,4

6

28,0

7,8

64,2

13,2

6,3

80,6

7

27,5

8,4

64,2

12,5

6,0

81,5

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV en de KSZ
Voor personen die een RIZIV-traject volgen, is er na zeven kwartalen een hogere uitstroom
naar werkloosheid, in vergelijking met personen die geen traject volgen: 8,4 % bij personen
met een re-integratietraject vs. 6 % bij personen zonder een traject. Maar de uitstroom naar
werk is na zeven kwartalen meer dan twee keer hoger bij personen met een re-integratietraject (27,5 %) dan bij personen zonder een re-integratietraject (12,5 %).
Op basis van dit cijfermateriaal kan er worden berekend wat de bijdrage is van de reintegratietrajecten aan het beperken van de aangroei van langdurig zieken. Gedurende
de komende jaren groeit de groep nieuwe invaliden jaarlijks wellicht aan met minstens
23.000 (zie punt 1.1.1).
Tabel 6 geeft een overzicht van het aantal invaliden dat terug aan het werk geraakt dankzij
een re-integratietraject (WASO en RIZIV). Om dit aantal te berekenen werd het aantal
trajecten in 2018 (a) vermenigvuldigd met het percentage trajecten bij invaliden (dus bij
personen met een arbeidsongeschiktheid die langer is dan één jaar) (b). Dit aantal trajecten
bij langdurig zieken (c) werd vervolgens vermenigvuldigd met het percentage personen dat
na zeven kwartalen werk heeft (d) (zie Tabel 4 en Tabel 5). Dit geeft het aantal invaliden dat
na het volgen van een traject terug aan het werk is (e).
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Tabel 6 – 
Aantal langdurig zieken dat terug aan het werk gaat na een WASO  – of RIZIV
re-integratietraject
WASO

RIZIV

(a) Aantal trajecten

27.518

1.490

(b) Percentage trajecten bij langdurig zieken

50,9 %

95,7 %

(c) Aantal trajecten bij langdurig zieken (a)*(b)
(d) Percentage langdurig zieken terug aan het werk
(e) Aantal langdurig zieken terug aan het werk (c)*(d)
(*)

14.012

(*)

1.426

15,1 %

27,5 %

2.116

392

27.518 * 0,5092025 = 14.012,235.

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV, Co-Prev en de KSZ
Voor het traject WASO en het traject RIZIV samen gaat het om 2.508 personen dat terug
aan het werk gaat na een re-integratietraject. Dit is een maximum aantal. Het valt te verwachten dat een deel van de doelgroep ook zonder traject terug aan het werk zou zijn. Aan
het huidige tempo van re-integratie is het echter weinig waarschijnlijk dat de re-integratietrajecten een wezenlijke bijdrage leveren aan het beperken van het aantal invaliden.

4.4

Deelconclusie

De laatste jaren worden steeds meer re-integratietrajecten gestart. Het aantal aangevraagde WASO-trajecten verbergt echter het feit dat slechts 17,1 % leiden tot een mogelijk traject.
Bovendien zijn een groot aantal trajecten opgestart door werkgevers voor werknemers die
reeds geruime tijd arbeidsongeschikt waren, een groep waarbij de kans op re-integratie
heel laag is en waarbij het traject een ontslag wegens medische overmacht mogelijk kan
maken. Ten opzichte van het totale aantal arbeidsongeschikten blijft het aantal trajecten
bovendien beperkt. Jaarlijks bereiken de trajecten-RIZIV maximaal 0,6 % van de doelgroep,
de trajecten-WASO maximaal 1,7 %, wanneer de niet-geslaagde trajectaanvragen niet in
rekening gebracht worden.
Bij de WASO-trajecten is na zeven kwartalen 34,3 % van de begunstigden aan het werk. Bij
de RIZIV-trajecten is na zeven kwartalen 28,1 % aan het werk. Een snelle start van het reintegratietraject is belangrijk: de kansen op re-integratie dalen naarmate het traject later
start en de arbeidsongeschikte ouder is, vooral bij WASO-trajecten. De kansen op werk na
een RIZIV-traject zijn minder afhankelijk van de achtergrondkenmerken van de arbeidsongeschikte.
De re-integratietrajecten slagen erin om meer mensen aan het werk te krijgen. In vergelijking met personen die geen traject volgen, is er bij de trajecten-WASO een beperkt hogere uitstroom naar werk, maar ook een veel hogere uitstroom naar werkloosheid. Bij de
trajecten-RIZIV valt vooral de hogere uitstroom naar werk op ten opzichte van de personen
die geen traject volgen.
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.
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Hoofdstuk 5

Kosten en baten
5.1

Inleiding

In de mate dat re-integratietrajecten een hogere uitstroom naar werk opleveren
(zie punt 4.3.3), kunnen zij vrij snel leiden tot een besparing voor de sociale zekerheid. Om
een positief effect te hebben op de financiering van de sociale zekerheid, moeten de baten
van de re-integratie echter groter zijn dan de kosten. Om in te zetten op re-integratie investeren verschillende instanties extra middelen, bijvoorbeeld kosten voor een opleiding, of
begeleiding bij het zoeken naar werk. In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de kosten voor
beide trajecten zijn.
Re-integratie kan ook andere positieve aspecten inhouden dan enkel voor de sociale zekerheid. Voor de betrokkenen zelf betekent re-integratie bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding, een hoger inkomen en meer sociale contacten met collega’s. Ook voor de Belgische
economie in zijn geheel is een grotere activiteitsgraad bevorderlijk, zeker gezien de huidige,
relatief krappe arbeidsmarkt. Voor de kosten-batenanalyse in dit hoofdstuk wordt echter
enkel rekening gehouden met de financiële impact op de sociale zekerheid.

5.2

Inkomsten en uitgaven

De vergelijking in punt 4.3.3, aan de hand van de gematchte personen, maakt het mogelijk
ook het budgettaire resultaat voor de sociale zekerheid weer te geven. Voor elke persoon
die terug aan het werk gaat, zijn er inkomsten voor de sociale zekerheid in de vorm van
socialezekerheidsbijdragen. Voor personen die een uitkering krijgen, hetzij voor arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, zijn er uitgaven voor de sociale zekerheid.
In de tabellen die werden gebruikt voor deze vergelijking, werd, anders dan in hoofdstuk 4,
rekening gehouden met alle statuten op elk moment: werkend, werkzoekend of arbeidsongeschikt. Zo werden alle bedragen voor alle afzonderlijke statuten opgeteld en voorgesteld
per kwartaal.
Tabel 7 en Tabel 8 geven een overzicht van de inkomsten en uitgaven per persoon per kwartaal. De laatste kolom geeft het verschil weer tussen de personen met en zonder traject.
Een positief bedrag betekent dat er voor personen met een traject een positief resultaat is
voor de sociale zekerheid, een negatief bedrag betekent dat personen met een traject meer
kosten aan de sociale zekerheid dan de personen zonder traject.
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Tabel 7 – Traject-WASO: inkomsten en uitgaven van de sociale zekerheid voor personen met en
zonder re-integratietraject, per kwartaal, in euro per capita (2017-2018)
Kwartaal

Met traject

Zonder traject

a

b

c (a-b)

d

e

Inkomsten

Uitgaven

Balans

Inkomsten

Verschil
f (d-e)

g (c-f)

Uitgaven Balans

1

338

2.922

-2.584

296

2.796

-2.500

-84

2

335

2.744

-2.409

611

2.854

-2.243

-166

3

421

2.571

-2.150

666

2.743

-2.077

-73

4

548

2.352

-1.804

677

2.659

-1.982

178

5

511

2.276

-1.766

722

2.613

-1.891

126

6

561

2.235

-1.674

711

2.608

-1.897

223

7

589

2.217

-1.628

643

2.586

-1.943

315

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV, Co-Prev en de KSZ
Tabel 7 toont aan dat de WASO-trajecten vanaf vier kwartalen leiden tot een besparing
voor de sociale zekerheid. De voorgaande kwartalen liggen de uitgaven hoger bij personen
met een traject dan voor personen zonder een traject. Na zeven kwartalen is er een besparing van 315 euro per persoon per kwartaal.
Tabel 8 – Traject-RIZIV: inkomsten en uitgaven van de sociale zekerheid voor personen met en zonder
re-integratietraject, per kwartaal, in euro per capita (2017-2018)
Kwartaal

Met traject

Zonder traject
e

Verschil

a

b

c (a-b)

d

f (d-e)

g (c-f)

Inkomsten

Uitgaven

Balans

Inkomsten

1

473

2.870

-2.397

443

2.660

-2.216

-181

2

583

2.669

-2.085

460

2.601

-2.140
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3

640

2.330

-1.690

473

2.581

-2.108

418

4

702

2.216

-1.514

460

2.560

-2.099

586

5

719

2.170

-1.451

453

2.531

-2.078

627

6

809

2.087

-1.278

492

2.508

-2.016

738

7

791

2.086

-1.295

441

2.491

-2.050

755

Uitgaven Balans

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV en de KSZ
Tabel 8 toont aan dat de budgettaire impact van de RIZIV-trajecten positiever is. Reeds
vanaf het tweede kwartaal is er een besparing op de uitgaven door de sociale zekerheid. Na
zeven kwartalen loopt dit op tot 755 euro per persoon en per kwartaal.

5.3

Traject-WASO

De extra inspanningen voor de re-integratietrajecten-WASO worden in de eerste plaats
uitgevoerd door de arbeidsarts. De kosten voor de arbeidsarts worden gedragen door de
werkgevers. Er is voor de trajecten-WASO dus geen rechtstreekse kost voor de overheid.
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De financiering van de externe diensten gebeurt op basis van overleg tussen de sociale
partners. Aangezien de re-integratietrajecten een initiatief van de overheid vormen, en niet
van de sociale partners, worden de inspanningen van de Externe Diensten ter Preventie
en Bescherming op het Werk voor re-integratietrajecten niet mee opgenomen in de berekening van de forfaitaire tarieven voor re-integratietrajecten. Volgens Co-Prev leidt dit tot
een discrepantie in de financiering en werkzaamheden: hoewel er steeds meer werk wordt
besteed aan re-integratietrajecten, moeten deze apart worden gefactureerd aan werkgevers.
Volgens Co-Prev zorgt deze regeling voor een negatieve perceptie van de re-integratietrajecten bij werkgevers. Werkgevers zijn bereid om de kosten van de re-integratie te dragen indien ze zelf aanvrager zijn van de trajecten. Wanneer het re-integratietraject wordt
aangevraagd door de mutualiteit of door de werknemer zelf, dan moeten alle kosten voor
re-integratietrajecten, inclusief consultatie bij de arbeidsarts en verplaatsingskosten in het
kader van deze consultatie, gedragen worden door de werkgever, ook als later zou blijken
dat re-integratie bij de werkgever niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld ook wanneer een
werknemer zelf vragende partij is voor een re-integratietraject met het oog op een verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht (zie hoger).

5.4

Traject-RIZIV

Tabel 9 geeft een overzicht van de totale kosten voor de trajecten-RIZIV. De kosten voor de
opleidingen en aanverwante kosten stegen van 462.700 euro in 2009 tot 30,8 miljoen euro
in 2018.
Tabel 9 – Overzicht kosten trajecten-RIZIV (2009-2018) (in duizend euro)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

462,7 1.427,8 1.558,5 2.570,9 6.121,2 6.163,2 9.390,5

2016

2017

14.577,0

27.772,7

2018
30.817,0

Bron: RIZIV
Uit een externe evaluatie50 blijkt dat in de periode 2012-2015 een groot deel van de facturen
niet werd doorgestuurd naar het RIZIV, door administratieve problemen. Het RIZIV betaalde in die periode 24,2 miljoen euro uit, terwijl de evaluatie het totaalbedrag waarop de
partners recht hadden raamde op 67,4 miljoen euro. De kosten in Tabel 9 zijn voor de jaren
vóór 2016 bijgevolg een onderschatting van de totale kostprijs. Sinds 2016 zou deze onderfinanciering opgelost zijn door nieuwe procedures en nieuwe raamovereenkomsten tussen
het RIZIV en de regionale partners.
De kosten in bovenstaande tabel omvatten naast de kosten voor opleidingen ook een aantal
forfaitaire kosten voor andere vormen van begeleiding. Daarom is het niet mogelijk om een
gemiddelde kost te berekenen voor een re-integratietraject.

50 HIVA, De Coninck A., De Wispelaere F., Pacolet J. en Lamberts M., Activering uit arbeidsongeschiktheid: hoe de dubbele handicap overwonnen wordt, Maatschappelijke doelmatigheid in haar sociale en economische aspecten, 2016,
Leuven, https://hiva.kuleuven.be/nl.
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5.5

Deelconclusie

Het RIZIV kan momenteel niet berekenen hoeveel een opleidingstraject kost. De totale
kostprijs voor de begeleiding van arbeidsongeschikten door de regionale partners kost ongeveer 30 miljoen euro per jaar.
De kosten voor het traject-WASO worden niet door de overheid gedragen, maar meestal
door de werkgevers. Hierdoor ontstaat er volgens Co-Prev bij werkgevers vaak een negatieve
perceptie ten opzichte van de re-integratietrajecten, wat mogelijk een negatief effect heeft
op hun medewerking aan de trajecten.
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Hoofdstuk 6

Conclusies en aanbevelingen
6.1

Conclusies

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 ging ook na wat de knelpunten zijn 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.
Ten opzichte van het totale aantal arbeidsongeschikten blijft het aantal geslaagde trajecten
echter beperkt. De grote meerderheid van de aangevraagde WASO-trajecten leiden niet
tot een echt traject, omdat de arbeidsarts oordeelt dat de werknemer definitief ongeschikt
is. Bovendien zijn vanaf 2018 een groot aantal trajecten opgestart door werkgevers voor
werknemers die reeds enkele jaren arbeidsongeschikt waren. Bij deze groep is de kans op
re-integratie klein en kan het traject een ontslag wegens medische overmacht mogelijk maken. Jaarlijks bereiken de effectief gestarte trajecten-RIZIV daarom slechts maximaal 0,6 %
van de doelgroep, de trajecten-WASO maximaal 1,7 %.
Van de personen die een traject volgen is na zeven kwartalen meer dan twee derden nog
niet terug aan het werk. Bij de WASO-trajecten is na zeven kwartalen 34,3 % van de begunstigden aan het werk, bij de RIZIV-trajecten 28,1 %. De re-integratietrajecten slagen
er wel in om meer mensen aan het werk te krijgen in vergelijking met personen die geen
traject volgen. Zo is er een beperkt hogere uitstroom naar werk, maar ook een veel hogere
uitstroom naar werkloosheid bij de trajecten-WASO. Bij de trajecten-RIZIV valt vooral de
hogere uitstroom naar werk op in vergelijking met personen die geen traject hebben gevolgd. Een snelle start van het re-integratietraject is belangrijk: de kansen op re-integratie
dalen naarmate het traject later start, vooral bij WASO-trajecten. Het succes van de reintegratietrajecten is ook sterk afhankelijk van de leeftijd van de arbeidsongeschikte.
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. Voor een succesvolle re-integratie is het belangrijk dat de arbeidsarts en/of de adviserend arts zo snel mogelijk een re-integratietraject kunnen opstarten.
Door een gebrek aan arbeidsartsen en adviserende artsen is dit echter niet altijd mogelijk.
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De komende jaren zal het aantal artsen vermoedelijk verder dalen, terwijl het aantal arbeidsongeschikten die ze moeten begeleiden jaar na jaar toeneemt.
De regering heeft pogingen ondernomen om de verschillende actoren in het proces te responsabiliseren, aangezien medewerking aan de re-integratietrajecten voor alle betrokken
partijen vrijwillig is. Uiteindelijk werd afgezien van responsabilisering bij werknemers en
werkgevers. Er werd wel een financiële responsabilisering toegepast bij de ziekenfondsen,
waarbij een deel van de administratiekosten die door het RIZIV worden gedragen nu afhankelijk wordt van hun inspanningen op het vlak van re-integratie.
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. Zijn 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.

6.2

Aanbevelingen

Aan het federale parlement en de ministers wordt aanbevolen het reglementaire kader rond
arbeidsartsen en adviserend artsen te evalueren. Gezien de belangrijke rol van de arbeidsartsen en de adviserend artsen van de ziekenfondsen is het belangrijk dat er initiatieven
worden ondernomen om de daling in het aantal artsen tegen te houden en eventueel te
doen stijgen.
Aan het federale parlement en de ministers wordt aanbevolen initiatieven te nemen zodat
elementaire informatie over de stappen in het proces wordt bijgehouden, om evaluatie en
bijsturing mogelijk te maken. Dit gaat over het bijhouden van de trajecten-WASO en de
mogelijkheid om de gevolgen hiervan te evalueren. Daarnaast vormt ook het bijhouden
van de evaluaties door de adviserend artsen en de termijn waarbinnen dit gebeurt cruciale
beleidsinformatie. Aan het RIZIV en de FOD WASO wordt vervolgens aanbevolen om deze
informatie te gebruiken om het beleid te evalueren.
Aan het federale parlement en de ministers wordt aanbevolen 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.
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.
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
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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.

6.3

Samenvatting van de aanbevelingen
Aanbevelingen

Punt in het
verslag

Minister en federaal parlement
1

Evalueer het reglementaire kader rond arbeidsartsen en adviserend artsen,
als voorbereiding op het nemen van initiatieven om de daling in het aantal
artsen tegen te houden en eventueel te doen stijgen.

2.1.3 en 2.3.2

2

Neem initiatieven zodat elementaire informatie over de re-integratie
trajecten en de verschillende stappen in het proces wordt bijgehouden, om
evaluatie en bijsturing mogelijk te maken.

3.3

3

Blijf investeren in de trajecten-RIZIV.

4.3

4

Evalueer de regelgeving om na te gaan of verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht kan worden losgekoppeld van reintegratietrajecten.

2.3.1 en 3.3.1

RIZIV en FOD WASO
5

Evalueer het beleid op basis van de bijgehouden informatie over de reintegratietrajecten en de verschillende stappen in het proces.

3.3

6

Ontwikkel een platform dat de uitwisseling van de gegevens tussen de behandelende arts, de adviserende arts van het ziekenfonds en de arbeidsarts
bevordert.

2.3.3

In een gezamenlijk antwoord op de aanbevelingen van het Rekenhof beschrijven de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van Economie en Werk hun
nieuwe, proactieve Terug Naar Werk-aanpak en de re-integratieplannen die volgens hen
nauw aansluiten bij die aanbevelingen. Voor elke aanbeveling geven zij de overeenkomstige
actie van hun beleid weer (zie bijlage 3).

Bijlagen

Mogelijks op termijn

Neen

Neen

Medisch niet
opportuun

B

C

D

E

Bron: Rekenhof

Mogelijks op termijn

Medisch niet
opportuun

Neen

Ja

Neen

Ja

kan
kan aangepast
overeengekomen werk
werk uitoefenen
uitoefenen

Werknemer

A

Beslissing

Ja, elke 2 maanden

Neen, definitief

Neen, definitief

Ja, op tijdstip door
arbeidsarts bepaald

Ja, op tijdstip door
arbeidsarts bepaald

Herevaluatie

Geen

Geen

Bepaalt modaliteiten
aangepast(e) werk(post)

Geen

Bepaalt modaliteiten
aangepast(e) werk(post)

Re-integratie

Taken arbeidsarts

Overzicht van de beslissingen in het kader van een WASO-re-integratietraject

Bijlage 1

Kan arbeidsovereenkomst
verbreken wegens medische overmacht
Kan in beroep gaan bij FOD
WASO

Kan in beroep gaan bij FOD
WASO

Werknemer

Kan arbeidsovereenkomst
verbreken wegens medische overmacht

Moet een re-integratieplan
opstellen of motiveren
waarom dit niet kan

Moet een re-integratieplan
opstellen of motiveren
waarom dit niet kan

Werkgever

Rechten en plichten
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Bijlage 2
Kansen op re-integratie naargelang van de kenmerken van de arbeidsongeschikten
In onderstaande tabel worden de resultaten gegeven van een logistische regressieanalyse
van de kansverhouding (odds ratio) op werk, vier kwartalen na het einde van een traject.
De kansverhouding is de kans dat iemand werk vindt, gedeeld door de kans dat die persoon
geen werk vindt. Voor elk kenmerk wordt het effect op de kansverhouding getoond. Een effect van meer dan één wil zeggen dat de kansverhouding groter is, wat dus betekent dat er
dan een grotere kans bestaat dat iemand werk vindt na re-integratie. Een effect van minder
dan één wil zeggen dat de kans op werk kleiner is.
Bij variabelen met meerdere categorieën, zoals bijvoorbeeld de beslissing van de arbeidsarts, wordt er een referentiecategorie (Ref.) gekozen en wordt elke andere categorie vergeleken met die referentiecategorie. Het effect van een beslissing B is in dat geval het verschil
in kansverhouding wanneer iemand een beslissing B krijgt, vergeleken met de kansverhouding wanneer iemand een beslissing A krijgt. De grootte van het effect moet worden
beschouwd zoals bij een vermenigvuldiging: een effect van 2 verdubbelt de kansverhouding
op werk (kansverhouding * 2), een effect van 0,5 halveert de kansverhouding op werk (kansverhouding * 0,5).
Werknemers met een beslissing A hebben een hogere kans op het vinden van werk dan
werknemers met een andere beslissing. De kansverhouding op werk halveert bij een beslissing B (kansverhouding * 0,520) of zakt zelfs tot een derde bij een beslissing D (kansverhouding * 0,368) of E (kansverhouding * 0,360). Dit toont aan dat een beslissing A wel degelijk
een hogere kans kan bieden op re-integratie.
De kans op het vinden van werk ligt bovendien lager wanneer een aanvraag wordt ingediend door de werkgever, vergeleken met een aanvraag door een werknemer. Er is geen
significant verschil in de kansverhouding op werk tussen een aanvraag door de werknemer
of door de adviserend arts van het ziekenfonds. Verder blijkt ook dat voor elk jaar dat de arbeidsongeschiktheid langer duurt, de kans op re-integratie daalt. Na één jaar is de kansverhouding ongeveer een vijfde lager (kansverhouding * 0,811) dan bij personen die meteen na
de arbeidsongeschiktheid een traject hebben gevolgd. Na tien jaar ligt de kansverhouding
op het vinden van werk meer dan acht keer lager dan bij personen die meteen een traject
gevolgd hebben.
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Resultaten logistische regressie van de kans op werk, vier kwartalen na het beëindigen van
een re-integratietraject, voor verschillende kenmerken van de arbeidsongeschikten
Traject-WASO

Traject-RIZIV

Effect
op kansverhouding(1)

Effect
op kansverhouding(2)

Vrouwen

0,907

Leeftijd

0,961

***

Leeftijd²

0,977

***

Leeftijd³

1,000

***

0,685

***(3)

0,988

*

0,905

***

Beslissing arbeidsarts
A

Ref.

B

0,520

***

C

0,413

***

D

0,368

***

E

0,360

***

F

0,355

**

Aanvrager traject
Werknemer

Ref.

Werkgever

0,746

Adviserend arts

0,865

Duur arbeidsongeschiktheid

0,811

***
***

Pathologie
Psychisch

Ref.

Spier-botstelsel

0,946

Andere of onbekend

3,729

Aantal personen

1,261
***
7.313

3,140

***
3.223

(1) Intercept: 0,494 (***).
(2) Intercept: 0,307 (***).		
(3) De sterretjes die in deze tabel worden gebruikt naast de cijfers staan voor p-waarden: *** p < 0,001; ** p < 0,01;
* p < 0,05. Aan de hand van de p-waarde kan de significantie worden bepaald. Bij een p-waarde lager dan 0,05 wordt een
effect beschouwd als statistisch significant.

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van het RIZIV, Co-Prev en de KSZ
Het model maakt het mogelijk de verwachte kans op werk te berekenen naargelang van
verschillende achtergronden:
•

Zo heeft bv. een man van 20 jaar, met een psychische pathologie, een beslissing A, die
zelf het traject aanvraagt, meteen na de arbeidsongeschiktheid 56 % kans (0,560; 95 %
betrouwbaarheidsinterval: 0,439-0,681) om vier kwartalen later aan het werk te zijn.
Indien een persoon van 50 jaar, met dezelfde pathologie en beslissing A een traject
heeft gevolgd dat is aangevraagd door de werkgever, en dit tien jaar na de start van
de arbeidsongeschiktheid, dan is de kans op werk na vier kwartalen nog slechts 4,6 %
(0,046; 95 % betrouwbarheidsinterval: 0,011-0,067);
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•

Een 20-jarige man, met een psychische pathologie, die meteen na de
arbeidsongeschiktheid een opleiding volgt, heeft 27,9 % kans (0,279; 95 %
betrouwbaarheidsinterval: 0,219-0,339) om vier kwartalen later aan het werk te zijn.
Indien een vergelijkbare persoon een traject heeft gevolgd dat is aangevraagd door de
werkgever, op 50-jarige leeftijd, tien jaar na de start van de arbeidsongeschiktheid,
dan is de kans op werk nog 9,1 % (0,091; 95 % betrouwbaarheidsinterval: 0,061-0,121).

Een vergelijking tussen de berekeningen van de verwachte kansen bij 20-jarige en 50-jarige
mannen van het traject-WASO en het traject-RIZIV toont aan dat de kans op werk bij het
traject-RIZIV minder onderhevig is aan de leeftijd en duur van de arbeidsongeschiktheid
dan bij het traject-WASO. In de voorgestelde kansberekening is de kans op werk ongeveer
drie keer hoger bij het traject-RIZIV voor een jongere werknemer die recent arbeidsongeschikt is geworden, bij het traject-WASO is dit twaalf keer.
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Bijlage 3
Antwoord van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van
Economie en Werk van 28 september 2021
Vlce-eerstemlnlster
en minister van Soclale Zaken
en Volksgezondheld
Frank Vandenbroucke

Rekenhof
I
Philip Roland
Eerste Voorzitter
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

Uw kenmerk
A4-3. 721.811-BS
Dossier behandeld door
Wendy Ranschaert

Ons kenmerk
Contact via
Wendy.Ranschaert@vandenbroucke.fed.be

Bijlage(n)
I
Datum
Brussel, 28 09 2021

Geachte heer
In de eerste plaats willen wij u bedanken voor de kwaliteitsvolle analyse, het omstandige rapport en de to-the
point toelichting.
In dit schrijven geven wij een aantal bedenkingen mee met op het einde ook een beschrijving van de manier
waarop onze nieuwe Terug Naar Werk en re-integratieplannen aansluiten bij uw aanbevelingen. Aangezien onze
bevoegdheden in deze sterk met elkaar verweven zijn bevat dit schrijven zowel de opmerkingen van de minister
van Sociale Zaken, als de minister van Werk en behandelen we volgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Evaluatie van het KB De Block of van de samenwerkingsovereenkomsten tussen het RIZIV, de Vi's en de
gewesten?
Het beperken van de audit tot de opleidingstrajecten.
Het tekort aan artsen.
De grootte van de potentiele doelgroep voor een terug naar werk traject.
De impact van de Terug Naar Werk en re-integratietrajecten
De aanbevelingen en het Terug Naar Werk plan

Evaluatie van het KB De Block of van de samenwerkingsovereenkomsten tussen het RIZIV, de Vi's en de
gewesten?

In de inleiding verwijst het Rekenhof naar de trajecten-WASO en de trajecten-RIZIV en legt daarmee de link met de
twee KB's (bekend als de KB's De Block en Peeters). Hierdoor ontstaat, zeker voor wat de trajecten-RIZIV betreft,
onterecht de indruk dat de audit vooral trajecten analyseerde die pasten in die juridische kaders. Dit is echter niet
het geval. De trajecten-RIZIV bestaan voor het grootste deel uit trajecten die werden opgestart in het kader van de
samenwerkingsovereenkomsten met de gewesten. Het gaat hier om mensen die al lang arbeidsongeschikt erkend
zijn. De behaalde resultaten moeten dan ook in dat perspectief bekeken warden: het gaat hier om mensen die een
ernstige gezondheidsproblematiek hebben en hierdoor al jaren niet aanwezig zijn op de arbeidsmarkt. Ze kunnen,
met andere woorden, verrassend positief genoemd warden.
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