CD&V wil zieke zelfstandigen weer aan de slag krijgen
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Het aantal langdurig zieke zelfstandigen is al sinds 2002 onafgebroken aan het stijgen. Vorig jaar ging het over bijna 25.000
zelfstandigen die al langer dan een jaar ziek thuis zitten, wat een derde meer is dan tien jaar geleden. Ook het aantal zelfstandigen dat
minder dan een jaar ziek is, stijgt. 'De belangrijkste oorzaak voor de stijging zijn spier- en wervelaandoeningen, maar de jongste jaren
neemt ook het aantal psychische problemen toe', zegt CD&V-Kamerlid Griet Smaers.
De toename van het aantal langdurig zieke zelfstandigen is in verhouding minder groot dan bij de werknemers. Toch is er reden voor
ongerustheid, meent Unizo-topman Danny Van Assche. 'Als zelfstandigen langdurig ziek worden, dreigen ze hun zaak te moeten
stopzetten. Bovendien ligt hun uitkering nog lager dan die voor werknemers. Zelfstandigen zullen dus pas op een ziekte-uitkering
terugvallen als het echt niet anders gaat.'
Unizo pleit daarom al langer voor een betere ondersteuning van zelfstandigen en de werkgeversorganisatie krijgt daarvoor steun van
de Kamerfractie van CD&V. 'Voor werknemers zijn er nu al preventiemaatregelen en de huidige regering heeft ook werk gemaakt
van het begeleiden naar de arbeidsmarkt van langdurig zieken die nog kunnen werken. Er is geen enkele reden waarom we dat voor
zelfstandigen niet zouden doen', zegt Smaers.
Ze heeft een resolutie opgesteld waarin ze de federale regering oproept om meerdere maatregelen te nemen. Een eerste is een
gezondheidsbudget, waarmee zelfstandigen die met problemen kampen een beroep kunnen doen op professionele hulp. 'Problemen
als werkdruk of emotionele belasting die mogelijk tot psychische aandoeningen leiden, kunnen dan op gepaste wijze worden
aangepakt vooraleer de situatie escaleert', zegt de CD&V-politica.
Zo'n maatregel kost geld, maar hij betaalt zich volgens Smaers terug omdat minder zelfstandigen ziek zullen worden en de overheid zo
kan besparen op de uitkeringen. Aan welke bijdrage ze denkt, wil ze niet kwijt. Unizo plakt er een bedrag van 1.500 euro per jaar op.
'Daarmee wordt voor veel zelfstandigen de stap naar een psycholoog of iemand anders die hen kan helpen beter behapbaar', zegt Van
Assche.
Daarnaast pleit Smaers ervoor de re-integratietrajecten die de overheid voor zieke werknemers heeft opgestart ook voor zelfstandigen
open te stellen. Tijdens die trajecten wordt uitgezocht of en hoe een werknemer nog naar zijn huidige werkgever kan terugkeren. Als
dat niet lukt, wordt naar alternatieven gezocht. 'Zelfstandigen moeten de mogelijkheid krijgen deeltijds hun zaak weer te openen of om
zich naar een andere job te oriënteren', stelt Smaers.
Minister van Middenstand Denis Ducarme (MR) laat weten dat hij de 'bezorgdheid van Smaers deelt'. Samen met zijn collega van
Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) heeft hij de administratie gevraagd een analyse te maken over de beste maatregelen om
zelfstandigen te ondersteunen. 'We hebben ons in eerste instantie gefocust op de werknemers en werklozen, omdat dat de grootste
groep is. Maar ook voor de zelfstandigen willen we iets doen', zegt hij.
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