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Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
De Nationale Arbeidsraad is op 30 november 2021 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder 
het voorzitterschap van de heer R. Delarue. 
 
 
Gerechtvaardigde afwezigheid van het werk voor het afnemen van een Covid-19-test op ba-
sis van de Self Assessment Testing Tool 
 
De Raad heeft in zijn advies nr. 2.253 toelichting gegeven bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
160 die hij op 19 november 2021 sloot.  
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst voert een gerechtvaardigde afwezigheid van het werk in voor 
het afnemen van een Covid-19-test op basis van de Self Assessment Testing Tool (SAT-tool). 
 
De SAT-tool werd door de overheid ontwikkeld om de huisartsen zoveel als mogelijk te ontlasten van 
de buitengewone werklast verbonden met het Covid-19-virus. 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 160 voorziet in een regeling waarbij een arbeidsgeschikte werk-
nemer met lichte symptomen op basis van de analyse en het advies van deze SAT-tool de mogelijkheid 
krijgt om van het werk afwezig te zijn voor de tijd die nodig is om zich te laten testen. Deze gerecht-
vaardigde afwezigheid is gedekt door gewaarborgd loon.  
 
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 160  is gesloten voor een bepaalde duur, met name van 19 
november 2021 tot 28 februari 2022. 
 
Aan de overheid wordt bovendien gevraagd om op het online gezondheidsportaal Mijngezondheid.be 
de werknemers te informeren over het bestaan van de collectieve arbeidsovereenkomst en hun recht 
op gerechtvaardigde afwezigheid. 
 
Voorts vraagt de Raad om de SAT-tool zo te organiseren dat elke vorm van misbruik voorkomen wordt. 
Deze tool dient op geregelde tijdstippen geëvalueerd te worden door de overheid, samen met de sociale 
partners.   

 
De Raad wijst er ten slotte op dat het van het grootste belang is dat alle actoren de hen toegewezen 
rol blijven opnemen zolang deze gezondheidscrisis aanhoudt. Aldus roept hij de bevoegde overheden 
op om, in het belang van de sociaaleconomische relance, de teststrategie zo efficiënt en effectief mo-
gelijk te organiseren, zodat zo weinig mogelijk afwezigheden van het werk nodig zijn en voor een zo 
kort mogelijke duur. 
 
 
Ontwerp van strategisch plan voor de bestrijding van de sociale fraude 2022-2025 
 
De Raad heeft het advies nr. 2.254 uitgebracht over het ontwerp van strategisch plan voor de bestrij-
ding van de sociale fraude 2022-2025, dat de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft 
uitgewerkt. Naast een aantal algemene overwegingen formuleert de Raad in zijn advies verschillende 
opmerkingen betreffende de strategische doelstellingen alsook concretere opmerkingen.  
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Diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer 
 
De Raad heeft zich in zijn advies nr. 2.255 uitgesproken over een voorontwerp van wet dat voorziet in 
de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2020/1057 van 15 juli 2020 tot vaststelling van spe-
cifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering 
van bestuurders in de wegvervoersector. Dit advies is gebaseerd op een eenparig advies van het pari-
tair comité nr. 140 voor het vervoer en de logistiek over de technische en praktische vraagstukken in 
verband met het voorontwerp van wet. In zijn advies belicht de Raad in eerste instantie een aantal 
algemene beschouwingen over het voorontwerp van wet. In tweede instantie formuleert hij specifieke 
opmerkingen over bepaalde artikelen van het voorontwerp van wet. 
 
 
Arbeidstijdenrichtlijn - Nationaal verslag over de tenuitvoerlegging 
 
De Raad spreekt zich in het advies nr. 2.256 uit over het door de minister van Werk aan hem voorgelegd 
ontwerp van nationaal verslag over de praktische tenuitvoerlegging van de bepalingen van de Arbeids-
tijdenrichtlijn 2003/88/EG. Dit verslag dient door België bezorgd te worden aan de Europese Commis-
sie. De Raad maakt een bijdrage aan dit nationaal verslag door de verwijzing naar de formele adviezen 
die hij in dit kader uitgebracht, maar evenzeer door de weergave van de lopende besprekingen in de 
Raad terzake. 
 

  
De teksten zijn beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be). 
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