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Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

De Nationale Arbeidsraad is op 28 februari 2023 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder 

het voorzitterschap van de heer R. Delarue. 

 

 

Digitalisering van het arbeidsongeschiktheidsattest 

 

In zijn advies nr. 2.352 spreekt de Raad zich uit over een project voor de digitalisering van het ar-

beidsongeschiktheidsattest. Met dat project wil de regering verder werk maken van de administratieve 

vereenvoudiging in de sector van de gezondheidszorg. De Raad herinnert eraan dat hij voorstander is 

van het principe van standaardisering van het arbeidsongeschiktheidsattest, in combinatie met de 

digitalisering van dat attest, maar dat er in het kader daarvan een aantal principes, voorwaarden en 

verplichtingen in acht moeten worden genomen. Hij vraagt bovendien regelmatig op de hoogte te 

worden gehouden van de ontwikkelingen van het project en ook betrokken te worden bij de toekom-

stige ontwikkeling en uitvoering van dit project en vraagt dat er te gepasten tijde een evaluatie van 

het project wordt verricht. 

 

 

Responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers inzake invaliditeit 

 

In zijn advies nr. 2.353 herinnert de Raad eraan dat hij zich in het verleden reeds negatief heeft 

uitgesproken over de kwestie van de responsabiliseringsbijdrage van de werknemers en de werkge-

vers in het kader van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met gezondheidsproblemen en 

formuleert hij vervolgens een aantal opmerkingen over een ontwerp van koninklijk besluit. Dit ontwerp 

van koninklijk besluit heeft betrekking op de jaarlijkse informatie over de beschikbare opbrengst die 

door de RSZ wordt gestort aan de paritaire (sub)comités waarvan de werkgevers de responsabilise-

ringsbijdrage hebben betaald, op de storting van de responsabiliseringsbijdrage en het gebruik ervan, 

en op de inhoud van het evaluatieverslag en het financiële overzicht die moeten worden ingevuld door 

het beheersorgaan van de betrokken Fondsen voor bestaanszekerheid. 

 

 

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