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Eindelijk oplossing
voor chronisch en zware zieken
Er is eindelijk

een oplossing

gevonden voor de chronisch en
zware zieken en de ambtenaren die
20 wanner

na een ziekte zich opnieuw willen
reïntegreren.
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Ambtenarenzaken
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vakbonden.

onderwerpen;

en de
Met als

ontwerp

van

François FERNANDEZ, nationaal
zitter
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De ambtenaar

toraal

akkoord

gesloten

van een bepaling
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werken

uit het sec-

die langdurig

langdurige

ziekte
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aangepaste

zieken

het werk

maken
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de verminderde

wegens medische

opnieuw
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Koninklijk
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van
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ongeschiktheid

medische
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werkpost.
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zigheid wegens ziekte van tenminste

men ten belope van 50%, 60% of
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voor een periode van maxi-

is aange-

deelt
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dat
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vinden.

eerder

moet

Medex mag verlengingen

onderzoek

toe-

staan voor ten hoogste
bijkomend

onderzoek

De ambtenaar

12 maanden

indien het

dit rechtvaardigt.

dient een omstandig

geneeskun-

dig verslag voor te leggen van een geneesheer-
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Bijkomende toepassingsbepalingen

De kern van dit KB betreft de wijziging van de arti-

~ Bij elk onderzoek

oordeelt

kelen 50 tot 54 van het KB van 19.11.1998 betref-

of de ambtenaar

fende

80% van zijn normale

de verloven

Het nieuwe artikel

en afwezig heden toegestaan
van de rijksbesturen.

50 voert

De ambtenaar
minderde

een nieuw concept
voorziet.

wegens

medische

geschikt

redenen

prestaties,

zelf vragen om
met het oog op

het aanpassen

van zijn arbeidsstelsel.

~ De verminderde

prestaties

lOom

de week, conform

zich opnieuw aan te passen aan het nor-

zigheid wegens ziekte van tenminste

afwe-

30 dagen.

zou zijn ambt opnieuw

te leveren.

kan de ambtenaar

volgens

na een ononderbroken

is om 50%, 60 % of

prestaties

een nieuw medisch onderzoek

uit te oefenen:

male arbeidsritme,

:

de arts van Medex

~ Tijdens een lopende periode van verminderde

kan vragen om zijn ambt met ver-

prestaties

kunnen

een verdeling

worden

verricht

van de prestaties

Medex.
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de toekenning

van de medische

toestand

van de verminderde

wegens

arts van het Bestuur van de medische
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van
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De verminderde

verlengingen

Medex mag hierop

wanneer

acht en dit voor dezelfde
De verminderde

kunnen ook voor één

worden.

toestaan

het

dit

nodig

prestaties
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geneeskundig
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arts,

dient

door een
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zijn

aanvraag
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exper-
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redenen.

onder
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de verminderde
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tijdens

prestaties
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bij

met opgave van de vermoedelijke

van volledige

~ De afwezigheden

periode van dienstactiviteit

periode.

richt. tenzij de arts van Medex, er uitdrukkelijk
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redenen gebeurt

tise [MedexJ.

prestaties

maand toegestaan
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en

prestaties

opnemen ten belope van 50 %, 60% of 80 % van
prestaties

over

het advies van de arts van
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normale

is

afwe-

kan hier zijn ambt opnieuw opne-

specialist.

Deze ambtenaar

langdurige

via een

of een andere oplos-

in dat twee mogelijkheden

van de rijksbesturen

te werken
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en verhinderd

past.

aan de personeelsleden

redenen voor de personeelsleden

uit te

of zij die na een

te reïntegreren

werkregeling,
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heeft geleden

mum 12 maanden, tenzij de arts van Medex oor-

om een regeling

sing te zoeken die aan hun toestand
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Groep 2 en Paul MONSAERT,
Vertegenwoordigd
voor
het VSOA:
nationaal voorzitter Groep Financiën.
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20 [zij die langdurig
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met 60 % van de wedde die zou verschuldigd

geldt

zou zijn voor de prestaties

arbeidsjuristen.

die niet worden

verstrekt.

Wordt vervolgd

~ Indien de ambtenaar

en zijn behandelde

arts

kunnen bereiken

met

geen overeenstemming

de arts van Medex, wordt
rechter

aangesteld.

scheidsrechterlijke

een arts-scheids-

De kosten
procedure,

de verplaatsingskosten

~ Indien de ambtenaar
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wegens
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bevoegdheid
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- de vrijwillige
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prestaties

vlak,

lijke aangelegenheden;
- de afwezigheid
soonlijke
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recht

statutaire

momenteel
en alleen

wordt het voorstel
op de

ambtenaren.

Zij heeft

Het VSOA heeft gevraagd.

met aandrang,
van personen

regeling

hetzelfde

medewerkers.

Ambtenarenzaken
vaardigd

werk verrichten,

ook van toepassing

contractuele

te

het privéstatuut

genoemde

op wanneer

vast staat

redenen defi-

is voor zijn vroegere functie

medische

kan aangeboden

en

worden

Wanneer
schiktheid

om deze

maken

op de
van

op wel wijze

in geval van ziekte

welk

van

medewerkers

worden aan de werkelijkheid

die

de ambtenaar

en te adviseren

in een passende functie

de commissie
vaststelt

functie

voor zijn

bin-

overheid.

naar weder tewerk
andere

met een

ongeschiktheid

te behoeden voor het verschij-

bij zijn herplaatsing

gelet

ziet in dat de vraag gerecht-

is op de contractuele

kan aangepast

name

nen van de pensioencommissie

die op

Het kabinet

is, doch laat onderzoeken

toepassing

met

om medische

als opdracht

nen de federale

op de gelijke
het terrein

van

agentschappen).

treedt

geen passende functie

langdurige

van toepassing

behandeling

[vnl.

en federale

huidige werkpost

van KB enkel

medewerkers)

het burgerpersoneel

binnen zijn dienst van herkomst.

van lange duur wegens per-

aangelegenheden.

Groot probleem:

haar
[enkel

en de meeste rechtspersonen

nitief ongeschikt

wegens persoon-

heeft

en geen contractuele

dat een ambtenaar

uittreding;

[MEDEX).

over het overheidspersoneel

Deze commissie

vervroegde

- de verminderde

van

in de schoot van het
expertise

heroriënteringscommissie

parastatalen

- de loopbaanonderbreking;
- de halftijdse

zijn

Besluit wordt een heroriënte-

Landsverdediging,

redenen worden opgeschort

voor

er verder evoluties

opgericht

op het federale

geplaatst.
~ De verminderde

kluif

in het dossier.

Deze

partij.

niet ingaat op het voor-

dat hem gedaan wordt

hervatten,

Een vette
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van

vallen ten laste van de verliezende

stel

voor de statutairen.

de definitieve

of vaststelt
gesteld

kan worden

in het federaal

openbaar ambt. schrijft

'"interne
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administratief

zij de betrokken

naar in in een databank

onge-

dat de ambte-

ambte-

markt"
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SELOR.
Dit besluit

is niet van toepassing

op de stage-

airs.
Paul MONSAERT, Nationaal Voorzitter VSOA Financiën
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