
praktisch

Deelnameprijs (incl. koffiepauzes en lunch) 

Secretariaat

INSCHRIJVEN vóór 6 mei 2018

•	 	TARIEF 1: Advocaten, magistraten en artsen:     
€ 100

•	 	TARIEF 2: Advocaten-stagiairs, organisaties, 
anderen: € 40

•	 	TARIEF 3: Studenten, niet-actieven, mits  
vertoon van een geldig bewijs: € 15  

•	 	SyllAbuS apart te verkrijgen: € 15

•	 	Inschrijven	via	www.progresslawevents.net
•	Voor	verdere	informatie	kan	u	steeds	terecht	via 
 info@progresslaw.net
•	 	De	inschrijving	is	pas	definitief	na	ontvangst	van	 

betaling op rekeningnummer BE80 6300 6766 
9077	van	vzw	Dereac	(BIC:	BBRUBEBB)	met	
vermelding van uw naam + organisatie

•	 	Annulatie	en	terugbetaling	van	de	deelnameprijs	
is mogelijk tot 6 mei 2018.

PROGRESS Lawyers Network Antwerpen 
Broederminstraat 38, B - 2018 Antwerpen 
T+32 (0)3 320 85 30, F+32 (0)3 366 10 75 
info@progresslaw.net

www.progresslaw.net

Wegbeschrijving
Het colloquium zal plaatsvinden in het Auditorium van de zaal 
Bel, op de site van Tour & Taxis, Havenlaan 86C/3002 
te 1000 brussel.	U	gaat	de	site	van	Tour	&	Taxis	binnen	ter	
hoogte	van	de	Havenlaan	nr.	86C	en	gaat	 rechtdoor	naar	
het ovaalvormige moderne gebouw.

Per trein
Het dichtsbijzijnde treinstation is dat van Brussel Noord, dat 
op 15 min. wandelafstand van de zaal Bel ligt.

Per bus
U	kan	aan	het	 treinstation	Brussel	Noord	bus	57	nemen	in	
de richting van het Militair Hospitaal, en afstappen aan de 
halte	Reders	(Armateurs),	of	u	neemt	bus	14	of	15	richting	UZ	
Brussel	en	stapt	af	aan	de	halte	Tour	&	Taxis.

Per metro
U	neemt	metro	2	of	6	en	stapt	af	aan	de	halte	Ijzer.	Dan	kan	
u 10 min. wandelen of bus 88 nemen in de richting van de 
Heizel	en	afstappen	aan	de	halte	Reders	(Armateurs).

Per tram
Vanuit	het	centrum	neemt	u	tram	51	in	de	richting	van	Stade.	
U	stapt	af	aan	de	halte	Sainctelette	en	wandelt	5	min.
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W W W . P R O G R E S S L A W . N E T

ADVOCATEN    AVOCATS    LAWYERS

ColloquIum

17 mEI 2018
TouR &TAxIS

BRUSSEL

NIEUwE	REgELgEVINg	INZAkE	RE-INTEgRATIE	EN	oNTSLAg	NA	ZIEkTE 

Erkend	door	de	orde	van	Vlaamse	Balies	voor	zes	juridische	punten
Erkenning	aangevraagd	bij	het	Instituut	voor	gerechtelijke	opleiding

ZIEk oP HET WERk, DuS AFgESCHREVEN?



12u30 - 13u15 mIDDAgPAuZE

8u30 REgISTRATIE EN oNTVANgST

08u45 - 10u15 SESSIE 1
Waarom worden werknemers ziek?

13u15 - 14u45 SESSIE 3
Welke beroepsmogelijkheden en perspectieven 
zijn er? 

10u45 - 12u30 SESSIE 2
Re-integratie na ziekte: mogelijkheid om terug
te gaan werken of middel om te ontslaan?

•	welkomstwoord	en	inleiding 
Hind RIAD, advocate balie Brussel, PRogRESS    
Lawyers	Network

•	Een	jaar	werken	als	buschauffeur	bij	De	Lijn 
Egmont RuElENS,	huisarts	en	auteur	van	“Dokter	
aan het stuur”

•	Sociologisch kader: ziekte in de hedendaagse    
maatschappij   
Christophe VANRoElEN,	professor	aan	de	VUB	en	
gezondheidssocioloog

Vragenronde

•	 Juridisch kader: wat zit er vervat in de wetgeving?     
Vanessa DE gREEF, onderzoekster en docent      
Centrum	publiek	recht	ULB

•	Dokter	aan	het	woord:	moeilijkheden	en	positieve	
ervaringen 
Saskia DEkEuNINCk,	huisarts	bij	geneeskunde	voor	
het	Volk	en	voormalig	preventieadviseur

•	getuigenis	over	werken	in	de	dienstenchequesector	
Julie VINCkE, arbeidster en vakbondsafgevaardigde

Vragenronde

•	Recente	studie	over	beslissingen	van	arbeidsgenees-
heren, beroepsmogelijkheden en syndicale strategie 
Herman FoNCk, diensthoofd dienst ondernemingen 
ACV 
Tim DE CANg, juridisch adviseur dienst onderne-
mingen	ABVV

•	 Juridische oplossingen en perspectieven 
Sophie REmouCHAmPS, advocate balie Brussel

 •	Vorderingen	op	grond	van	discriminatie	wegens	ziekte 
Dominique DE mEyST,	juriste	bij	UNIA	en	praktijk-
assistente	UHasselt

Vragenronde

 

•	De doorbetalingsplicht van de werkgever tijdens ziekte 
Pauline buRgER,	advocate	Utrecht,	Sprengers	Advo-
caten

•	De	hervormingen	van	2016	en	2017 
Rachel SAADA,	advocate	balie	Parijs,	L’ATELIER	DES	
DRoITS

Vragenronde

•	Conclusie:	als	werken	ziek	maakt,	is	er	een	alternatief	
voor de dolgedraaide arbeidsmarkt? 
lies mICHIElSEN, advocate balie Antwerpen,      
PRogRESS	Lawyers	Network

programma

simultaanvertaling is voorzien

Eind 2015 telden we in België 372.000 langdurig zieke 
werknemers.	Dit	is	een	stijging	van	41,5	%	in	vergelij-
king met 2009.
 
Als reactie hierop nam de federale overheid nieuwe re-
gelgeving aan om zieke werknemers weer aan het werk 
te	krijgen.	De	wetgever	heeft	de	re-integratieprocedure	
ingevoerd, evenals een nieuw kader met betrekking tot 
ontslag wegens medische overmacht.
Het officiële doel van deze regelgeving is de werkne-
mers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
 
Volgens	de	eerste	studies	beslist	de	arbeidsgeneesheer	
in	71%	van	de	gevallen	echter	dat	de	werknemers	de-
finitief ongeschikt zijn om het overeengekomen werk 
te hervatten, en niet in staat zijn om bij de werkgever 
enig aangepast of ander werk uit te voeren. Als gevolg 
daarvan worden zij ontslagen wegens medische over-
macht, zonder een vergoeding.
 
Meerdere studies tonen bovendien aan dat vooral de 
arbeidsomstandigheden	zelf	ziekteverwekkend	zijn.	De	
toenemende concurrentie en individualisering zetten de 
werknemers	 onder	 grote	 druk.	 In	 plaats	 van	de	oor-
zaken van de ziekte aan te pakken, schrijft de desbe-
treffende	wetgeving	zich	in	een	algemene	context	van	
achteruitgang van de rechten van werknemers in.
   
welke	lessen	kunnen	we	één	jaar	later	trekken	uit	deze	
nieuwe wet- en regelgeving?
 
Hoe kunnen de beslissingen van arbeidsgeneesheren 
en werkgevers worden aangevochten? Hoe kunnen we 
vermijden dat werknemers ziek worden en waardige 
arbeidsomstandigheden creëren met respect voor de 
gezondheid	 van	 werknemers?	 wat	 zijn	 juridische	 en	
maatschappelijke alternatieven om de gezondheid en 
re-integratie van (langdurig) zieken te bevorderen?
 
gedurende	het	colloquium	zullen	sprekers	het	woord	
nemen die behoren tot de academische, juridische, 
medische en syndicale wereld. 

10u15 - 10u45 koFFIEPAuZE

DooRloPEND
Side-event met getuigenissen van werknemers

14u45 - 15u15 koFFIEPAuZE

15u15 - 17u00 SESSIE 4
Ervaringen uit het buitenland of hoe het anders 
kan 


