Perscommuniqué
____________________________________________________________________________________

De Nationale Arbeidsraad is op 26 april 2022 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder het
voorzitterschap van de heer R. Delarue.
De Raad spreekt zich uit over een reeks wet- en regelgevende teksten die voortvloeien uit
het federaal begrotingsakkoord 2022 en betrekking hebben op de problematiek van de terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem.
Zo wordt het advies van de Raad gevraagd over een voorontwerp van wet dat voorziet in een aantal
arbeidsrechtelijke bepalingen die verband houden met de terugkeer naar werk van personen met een
gezondheidsprobleem.
De Raad brengt derhalve advies uit over alle hoofdstukken van het voorontwerp van wet die betrekking
hebben op de volgende onderwerpen:
- een wijziging van de voorwaarden om een beroep te doen op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen;
- een wijziging van de voorwaarden voor de neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van
een gedeeltelijke werkhervatting;
- een wijziging van de regelgeving betreffende outplacement in geval van medische overmacht.
De Raad heeft besloten het hoofdstuk dat voorziet in een vrijstelling van de verplichting een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor een arbeidsongeschiktheid van één dag, en dit maximum
driemaal per jaar, in een specifieke Commissie te bespreken en zich hierover in een afzonderlijk advies
uit te spreken omdat hij vindt dat het doel van dit punt verder reikt dan de terugkeer naar werk van
langdurig zieken.
De Raad wordt ook om advies gevraagd over twee ontwerpen van koninklijk besluit tot invoering van
een afwijking van de minimale wekelijkse arbeidsduur en van de minimumgrens van de duur van de
arbeidsprestaties, voor werknemers die arbeidsprestaties verrichten in het kader van artikel 100, § 2
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Deze teksten zijn onderdeel van een pakket beoogde maatregelen met betrekking tot de terugkeer
naar werk van langdurig zieken, waarvan er een aantal werd voorgelegd aan andere instanties. In zijn
advies vraagt de Raad een positieve en globale benadering van de vrijwillige terugkeer naar werk van
langdurig zieken te blijven hanteren. Hij benadrukt bovendien dat de samenhang tussen de verschillende aspecten en de verschillende adviezen die moeten worden uitgebracht, moet worden verzekerd.
Naast de punten waarover hij om advies wordt gevraagd, spreekt de Raad zich eveneens uit over de
responsabilisering van de betrokken partijen, de oprichting van een platform voor communicatie
(TRIO) tussen artsen (behandelend artsen, adviserend artsen en preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren) en de problematiek van het tekort aan preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren en adviserend
artsen. Hij herinnert ook aan de punten uit zijn vorige adviezen waaraan nog uitvoering dient te
worden gegeven. Hij verbindt zich ertoe de kwestie van het collectief beleid in ondernemingen zo
spoedig mogelijk te bespreken.
De tekst is beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be).
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