FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN
Advies 2018/06
De Federale Adviesraad voor Ouderen, opgericht krachtens de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een Federale
Adviesraad voor Ouderen en waarvan de leden benoemd zijn bij het koninklijk besluit van 13 november 2012 houdende
benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen, heeft tot taak om op eigen initiatief, op verzoek van de
federale regering of op verzoek van een Wetgevende Kamer advies uit te brengen over de tot de bevoegdheid van de federale
overheid behorende aangelegenheden met betrekking tot de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie en
de bestrijding van de kansarmoede, de toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en de mobiliteit.
Met toepassing van artikel 3 §3,1° van voormelde wet van 8 maart 2007 brengt de Federale Adviesraad voor Ouderen
volgend advies uit:

ADVIES VAN DE FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN BETREFFENDE DE GEVOLGEN OP HET
PENSIOEN VAN RE‐INTEGRATIE NA EEN ARBEIDSONGEVAL
SITUERING VAN HET ADVIES
Sinds 1 december 2016 is het 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 van kracht.
Slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte vallen buiten deze nieuwe re‐
integratieregeling. Toch mogen we onze ogen niet sluiten voor het feit dat ook sommigen onder hen
het werk progressief willen hervatten.
De huidige pensioenwetgeving voorziet andere voorwaarden voor gelijkgestelde perioden wegens
ziekte of invaliditeit dan voor gelijkgestelde perioden wegens arbeidsongeval of beroepsziekte.
Artikel 34 § 2, 2° van het Koninklijk Besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen
reglement betreffende de rust‐ en overlevingspensioenen voor werknemers bepaalt dat perioden van
ziekte of invaliditeit “worden gelijkgesteld op voorwaarde dat de werknemer de bij de wetgeving
inzake ziekte‐ en invaliditeitsverzekering of inzake moederschapsbescherming bepaalde uitkeringen
geniet”.
Artikel 34 § 2, 3°, 5e lid van hetzelfde koninklijk besluit vereist dat voor de gelijkstelling van perioden
van arbeidsongeval of beroepsziekte “de arbeidsongeschiktheid ten minste 66 % bedraagt”.
Hierdoor heeft de re‐integratie van een slachtoffer van een werkongeval of beroepsziekte negatieve
gevolgen voor het toekomstig pensioen wanneer de tewerkstelling voor meer dan 1/3 wordt hervat.
In deze situatie wordt er geen arbeidsongeschikt van 66 % meer bewezen, en wordt er voor de niet‐
gewerkte periode geen gelijkstelling voor het pensioen meer verleend.

ADVIES
De FAVO stelt voor om artikel 34 § 2, 3°, 5e lid van het Koninklijk Besluit van 21 december 1967 tot
vaststelling van het algemeen reglement betreffende de rust‐ en overlevingspensioenen voor
werknemers aan te passen, zodat slachtoffers van een arbeidsongeval of beroepsziekte die de
tewerkstelling progressief willen hervatten, geen negatieve gevolgen meer ondervinden in hun
pensioenberekening.
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