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Perscommuniqué 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 23 maart 2021 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder 

het voorzitterschap van de heer R. Delarue. 

 

 

1. Terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem: de NAR herinnert de 

Kamercommissie voor Sociale Zaken aan zijn prioriteiten en eerdere adviezen 

 

 

De Raad heeft het advies nr. 2.206 aangenomen in verband met een wetsvoorstel tot invoering in 

het door de huisarts uitgereikte ziekteattest van een geschiktheidsattest waarin hij omschrijft 

welke resterende tewerkstellingsmogelijkheden en -beperkingen hij ziet, in samenspraak met de 

werknemer. De bedoeling van dat wetsvoorstel is om tijdelijk aangepast of ander werk te stimu-

leren tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid in de vorm van een gedeeltelijke of progres-

sieve werkhervatting en om aan te sporen tot de invoering van een re-integratietraject.  

 

De Raad constateert met genoegen dat het voorgelegde wetsvoorstel de terugkeer naar werk van 

zieke personen wil bevorderen en aansluit bij hun vrijwillige terugkeer naar het werk. Het betreft 

immers één van de fundamentele principes van een terugkeer naar werk van personen met een 

gezondheidsprobleem die de Raad heeft gewild en dat werd uitgewerkt in zijn adviezen nr. 1.923 

van 24 februari 2015, nr. 1.984 van 7 juni 2016, nr. 2.090 van 26 juni 2018, nr. 2.099 van 25 

september 2018 en nr. 2.108 van 18 december 2018. 

 

De Raad merkt evenwel op dat het wetsvoorstel verschillende principiële en technische vragen 

doet rijzen. Hij constateert in het bijzonder dat het wetsvoorstel niet duidelijk is over de samen-

hang met de maatregelen die op het vlak van de re-integratie van zieke werknemers op de ar-

beidsmarkt bestaan. Verder stelt hij vast dat het wetsvoorstel de kwestie van het aansporen van 

de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem, benadert door 

middel van bepaalde specifieke aspecten terwijl een dergelijke aansporing in het kader van een 

groter geheel aangepakt moet worden. Zo wijst hij erop dat het voorgelegde wetsvoorstel de ini-

tiatieven van de regering met het oog op de uitvoering van het voornoemde advies nr. 2.099 dreigt 

te doorkruisen.  In dat verband heeft de Raad grondig en constructief van gedachten kunnen 

wisselen met de beleidscellen Werkgelegenheid en Sociale Zaken, die, in nauwe samenwerking 

met de administraties van de respectievelijke FOD's en de Gewesten, hun schouders zetten onder 

de uitvoering van dat advies nr. 2.099. De Raad betuigt zijn steun aan dat regeringsinitiatief en is 

voornemens zijn werkzaamheden inzake de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met ge-

zondheidsproblemen voort te zetten door zich met name op die uitvoering van zijn voornoemde 

advies nr. 2.099 te focussen. 

 

Met het oog op de efficiëntie, duidelijkheid en rechtszekerheid waarvoor zo snel mogelijk gezorgd 

moet worden, onderstreept de Raad dan ook dat hij de voorkeur wil geven aan een uitdieping van 

de door de regering voorgestelde denksporen in plaats van het voorgestelde wetsvoorstel dat de 

resultaten van de aldus aan de gang zijnde werkzaamheden wel eens zou kunnen kortsluiten of 

zelfs vertragen. 
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2.  Tijdelijke werkloosheid voor een halve dag 

 

 

In zijn advies nr. 2.208 heeft de Raad zich uitgesproken over het hoofdstuk “Vrijstelling van de 

verplichting tot betaling van een halve dag gewaarborgd dagloon teneinde de tijdelijke werkloos-

heid voor een halve dag toe te staan” van een voorontwerp van wet inzake de COVID-19-pande-

mie.  

 

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