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Dit verslag maakt de balans op van de werkzaamheden van de Raad gedurende de periode 2014-2018. Die loopt dus 
van het einde van de legislatuur van de regering Elio Di Rupo over de legislatuur van de regering Charles Michel tot 
het begin van de periode van lopende zaken in december 2018.1  
 
Wij wezen in ons vorig verslag 2012-2013 op de uitdagingen in de relatie met de federale regering die de sociale 
gesprekspartners in het algemeen en de NAR in het bijzonder moesten aangaan om hun plaats in het globale econo-
misch en sociaal evenwicht te behouden. Tijdens de periode 2014-2018 bleek dit voor de werkzaamheden van de 
Raad eens te meer en nog duidelijker voelbaar het geval te zijn, ongeacht de thema’s die aan bod kwamen. 
 
Ook de nauwe samenhang met de werkzaamheden van de Groep van Tien is tijdens deze contrastrijke periode be-
palend geweest voor de onderhandelingsruimte. Het ontbreken van een interprofessioneel akkoord voor 2015-2016 
werd daarbij opgevangen door een ad-hocakkoord van de Groep van Tien van 17 december 2014 dat nadien werd 
omgezet in de Raad, en vervolgens werd voor de periode 2017-2018 een ambitieus interprofessioneel akkoord ge-
sloten (waardoor opnieuw werd aangesloten bij een traditie die sedert 2009-2010 onderbrekingen had gekend). 
 
Tegelijkertijd moest rekening worden gehouden met de ‘hyperactiviteit’ van de regering-Michel tijdens de tweede 
helft van haar legislatuur. De rondetafelbijeenkomsten “Werkbaar Werk” en de wetten werkbaar en wendbaar werk 
in 2016, de zomerakkoorden in 2017 en de arbeidsdeal van juli 2018 waren stuk voor stuk initiatieven die de sociale 
gesprekspartners in de Raad werkelijk onder druk hebben gezet en zelfs barsten hebben gebracht in de mogelijke 
consensus omtrent bepaalde onderwerpen die het sociaal overleg na aan het hart liggen. 
 
In deze periode werd ook de bocht genomen van de uitvoering van de 6de staatshervorming die de overdracht inhield 
van bepaalde bevoegdheden die voorheen federaal waren. Daardoor diende de Raad advies te verlenen in bepaalde 
dossiers zoals bijvoorbeeld dat van het Ervaringsfonds of dat van het betaald educatief verlof. In verband daarmee 
werd de coördinatie met de gewestelijke sociaaleconomische raden terug opgestart teneinde meer informatie uit te 
wisselen en om zo de sociale gesprekspartners te verzekeren van meer samenhang en transparantie in hun acties 
ten aanzien van de verschillende niveaus. 
 
Ten slotte mag men niet vergeten dat het Secretariaat naast zijn klassieke opdrachten sinds 2015 van de regering 
de opdracht heeft gekregen om (samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) de werkzaamheden van het 
Nationaal Pensioencomité te ondersteunen. Daardoor wordt het m.b.t. dat debat, dat nog lang niet ten einde is …, 
bevestigd in zijn rol van ondersteuner van de sociale gesprekspartners. 
 
Dit activiteitsverslag bestaat uit drie delen.  
 
In een eerste deel wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de Raad gedurende deze periode. De 
adviezen en de rapporten van de Raad worden er beknopt voorgesteld en ingedeeld volgens de betroffen arbeids-
rechtelijke of socialezekerheidsrechtelijke materies. 
 
In een tweede deel wordt aan de hand van de analytische en chronologische tabellen een grondiger inzicht verschaft 
in de werkzaamheden van de Raad. Er werd in het bijzonder aandacht besteed aan de adviezen en de rapporten. 
Behalve de synthese daarvan wordt hier ook vermeld welk gevolg de wetgevende of, al naargelang het geval, de 
regelgevende macht eraan heeft verleend.  

                                                
1  Voor meer informatie verwijzen wij naar de boordtabellen m.b.t. tot de twee regeerperiodes die op de website van de 

Raad terug te vinden zijn onder de rubriek “Dossiers” http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL.htm 

http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL.htm


Ten slotte zal de lezer in een derde deel de wetten en besluiten kunnen terugvinden krachtens dewelke het advies 
van de Raad kan of moet worden gevraagd. Enkele nieuwigheden die ervoor zorgen dat dit deel beter leesbaar is dan 
de vorige keren verdienen bijzondere aandacht: in overeenstemming met het eerste deel worden de bovenvermelde 
wetten en besluiten gerangschikt volgens onderwerp en niet meer volgens datum. Gelet op de staatshervorming 
worden de materies vermeld die tijdens de bestudeerde periode aan de gewesten en de gemeenschappen werden 
overgedragen (cursief in de tekst). Zo geraakten bepaalde raadplegingen van de Raad in de loop van die periode in 
onbruik. Als de vermelde wetten en besluiten ertoe nopen dat de Raad een collectieve arbeidsovereenkomst sluit en 
wanneer de Raad daartoe is overgegaan, dan wordt de aldus gesloten collectieve arbeidsovereenkomst ter informa-
tie vermeld in een voetnoot. 
 
Het lezen van die verschillende delen leert dat de Raad in een wereld in beweging (“VUCA”, zoals men in bepaalde 
middens zou zeggen …) tal van zaken heeft verwezenlijkt op zeer uiteenlopende en vaak complexe gebieden: harmo-
nisering van het statuut van arbeiders/bedienden, digitalisering van de economie en deeleconomie, re-integratie van 
zieke werknemers, einde van de loopbaan , verlofstelsels, welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen, welzijn van 
de werknemers (meer bepaald de pilootprojecten burn-out), uitzendarbeid, ecocheques, bestrijding van sociale 
fraude … 
 
Voor een meer thematische presentatie kan u op de website van de Raad de rubriek ‘Dossiers’ raadplegen 
(http://www.cnt-nar.be/Dossier-NL.htm). Daar staan een aantal van zijn activiteiten gegroepeerd per thema. 
 
Uit dit verslag blijkt ook dat werkzaamheden van de Raad nog moeilijk op zichzelf kunnen worden bekeken. Er moet 
daarbij immers rekening worden gehouden met zowel Europese, federale als gewestelijke reglementering en recht-
spraak. Bovendien is er ook een grotere interactie tussen verschillende actiedomeinen. 
 
De sociale partners zijn actief op alle niveaus in adviesorganen en overal waar sociale akkoorden worden gesloten: 
Europees (Europese sociale dialoog – Europees sociaal en economisch comité), internationaal (Internationale Ar-
beidsorganisatie), federaal (NAR, CRB, parastatale instellingen van de sociale zekerheid en talloze overlegorganen), 
regionaal (gewestelijke sociaaleconomische raden), op sectorniveau, in de paritaire comités en, ten slotte, in de on-
dernemingen. 
 
De Raad heeft hierdoor een unieke positie verworven als ‘transversale uitkijkpost’. Voor elk behandeld dossier wordt 
de samenhang met andere niveaus en beleidsdomeinen afgetoetst. 
 
Zo was er de laatste jaren een grotere betrokkenheid van de Raad bij de “Europese dossiers” (monitoring van de 
werkzaamheden van de comités voor werkgelegenheid en sociale bescherming in het bijzonder, bijdrage aan het 
Nationaal Hervormingsplan, omzetting van richtlijnen, ondersteuning van het proces van de Europese sociale dialoog 
d.m.v. rapporten over de tenuitvoerlegging van de kaderovereenkomsten betreffende de inclusieve arbeidsmarkten, 
over werkgelegenheid voor jongeren en meer recent over actief ouder worden) of op internationaal vlak door op-
nieuw zijn rol te vervullen van draaischijf voor de tripartiete raadplegingen betreffende de internationale arbeids-
normen alsook door een bijdrage te leveren aan de denkoefening omtrent het honderdjarig bestaan van de IAO in 
juni 2019. 
 
Verder heeft de Raad binnen het Europees economisch en sociaal comité (EESC) zijn samenwerking verdergezet met 
het SER-netwerk en heeft hij actief deelgenomen aan de denkoefening die de AICESIS (Internationale Vereniging van 
Economische en Sociale Raden en Aanverwante Instellingen) deed met betrekking tot haar toekomst, naar het voor-
beeld van het debat dat in Genève wordt gevoerd binnen de IAO. 
 
De Raad heeft van 2015 tot 2018 ook actief deelgenomen aan het project Solid ter ondersteuning van de sociale 
dialoog in de zone ten zuiden van de Middellandse Zee, met name Tunesië, Jordanië en Marokko. Dankzij dat Euro-
pese initiatief, dat heeft geleid tot het aannemen van een Charter voor de promotie van de sociale dialoog in de drie 
betrokken landen, kon de Raad zijn zichtbaarheid Europees en internationaal versterken en een decennialange tra-
ditie verderzetten van uitwisseling van ervaringen en verspreiding van goede praktijken voor het opbouwen van een 
sterke sociale dialoog binnen en buiten de grenzen van Europa. 
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Die kwalitatieve balans vertaalt zich ook in het aantal adviezen, rapporten en collectieve arbeidsovereenkomsten dat 
werd goedgekeurd. Daaraan kan men de omvang meten van de werkzaamheden van de leden en van het Secretari-
aat gedurende die 5 jaar, en dat in ongunstige budgettaire omstandigheden waarbij het personeel en de werkings-
middelen met 20 % werden verminderd … 
 
Die balans is mede te danken aan tal van openbare instellingen, FOD’s, sociale parastatalen die herhaaldelijk hun 
expertise hebben ingebracht en de leden en het Secretariaat actief hebben ondersteund opdat de Raad zijn advise-
rende opdracht kon vervullen. 
 
Op het moment van dit schrijven zijn we aan het einde gekomen van een zeer drukke eerste semester 2019. Verschil-
lende akkoorden die begin april in de Raad werden bereikt, werden ingevuld en omgezet in niet minder dan 17 cao’s 
en 3 adviezen die in de plaats kwamen van het ontwerp van IPA dat niet kon worden goedgekeurd. 
 
In die specifieke context lijkt het ons meer dan ooit noodzakelijk om te herinneren aan, en zich te laten voorstaan op 
de stabiliserende rol die de sociale gesprekspartners hebben gespeeld en kunnen blijven spelen op alle niveaus en 
meer bepaald, voor wat de Nationale Arbeidsraad betreft, op het interprofessionele niveau. 
 
Het blijft even opmerkelijk dat de in de Nationale Arbeidsraad verenigde sociale partners er nog altijd in slagen om 
akkoorden te sluiten, d.m.v. de collectieve arbeidsovereenkomsten en de rapporten die eenparig werden goedge-
keurd of d.m.v. de adviezen waarvan over de hele periode eveneens 87 % eenparig werd goedgekeurd. 
 
Op het moment dat we het honderdjarig bestaan van de IAO vieren, is het relevant om tot besluit de basisvoorwaar-
den voor een sterke sociale dialoog te formuleren, waar in Genève menigmaal op werd gehamerd: 
 
- sterke en onafhankelijke werknemers- en werkgeversorganisaties die over de nodige technische competenties 

beschikken en toegang hebben tot de informatie die dienstig is voor hun deelname aan de sociale dialoog; 
 
- de duidelijke politieke wil bij alle partijen om de sociale dialoog aan te gaan; 
 

- eerbiediging van de vakbondsvrijheid en het collectief overleg als fundamentele rechten; 
 
- een passende institutionele ondersteuning. 
 
Het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad heeft, wat dat laatste punt betreft, de sterke ambitie om zijn opdracht 
van institutionele ondersteuner van de sociale dialoog in het algemeen en van zijn leden in het bijzonder verder te 
zetten om hen te helpen het evenwicht in onze economische en sociale democratie te bewaren of zelfs te versterken. 
We vertrouwen erop dat de volgende federale regering het Secretariaat in die ambitie zal ondersteunen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 J. Steenlant J.-P. Delcroix 
  adjunct-secretaris secretaris 
 



 

Activiteiten van de Raad in een paar cijfers … 

 

  
Adviezen Cao’s Rapporten Aanbevelingen 

Jaren Totaal Eenparige Verdeeld(e)    

2014 33 31 (94 %) 2 3 6 0 

2015 46 45 (98 %) 1 16 3 1 

2016 50 38 (76 %) 12 7 7 1 

2017 51 42 (82 %) 9 12 7 0 

2018 44 40 (91 %) 4 4 4 0 

Totalen 224 196 (87 %) 28 42 27 2 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

Cao's 3 16 7 12 4

Adviezen 33 46 50 51 44

Rapporten 6 3 7 7 4
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EERSTE DEEL - ARBEIDSRECHT 
 

 
 
 

 HOOFDSTUK I - INDIVIDUELE ARBEIDSVERHOUDINGEN 
 

 
 
 

 AFDELING 1 - AANWERVING EN SELECTIE VAN DE WERKNEMERS 
 

 
 
Advies nr. 1.975 van 23 februari 2016 
 
Sollicitaties – Antwoorden aan sollicitanten 
 
  
 

 AFDELING 2 - ARBEIDSOVEREENKOMST 
 

 
 

A. Algemene bepalingen 
 
 

Advies nr. 1.889 van 28 januari 2014 
 
Opleidingen tijdens periodes van economische werkloosheid – Ontwerp van wet en koninklijk be-
sluit – Gevolggeving aan advies nr. 1.860 
 
 
Advies nr. 1.891 van 12 februari 2014 
 
Harmonisering van het statuut arbeider/bediende – Motivering van het ontslag 
 
 
Rapport nr. 102 van 24 januari 2017 
 
Wet van 26 december 2013 – Opzeggingstermijnen en afschaffing van de proeftijd 
 
 
Advies nr. 2.087 van 22 mei 2018 
 
Voorontwerp van wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen 
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B. Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten 
 

 
Advies nr. 1.900 van 25 maart 2014 
 
Studentenarbeid – Evaluatie 
 
 
Advies nr. 2.043 van 28 juni 2017 
 
Studentenarbeid – Begrip student – Alternerend leren – Wijziging van het koninklijk besluit van 14 
juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten 
 
 
Advies nr. 2.085 van 22 mei 2018 
 
Studentenarbeid - Ratio legis arbeidsrechtelijke studentenregelgeving - Definitie begrip student 
 
 
 

 

 AFDELING 3 - UITZENDARBEID EN TERBESCHIKKINGSTELLING 
 

 
 
A. Arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid 

 
 

Advies nr. 1.972 van 26 januari 2016 
 
Uitzendarbeid - Gevolggeving aan advies nr. 1.807 van 17 juli 2012 - 48-urenregel 
 
 
Advies nr. 1.985 van 7 juni 2016 
 
Uitzendarbeid – Gevolggeving aan de adviezen nr. 1.807 van 17 juli 2012 en nr. 1.972 van 23 febru-
ari 2016 – 48-urenregel – Archivering 
 
 
Advies nr. 2.041 van 28 juni 2017 
 
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken – Bevoegdheden van de 
inspectiediensten – Uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
 

  



 

 

5 

Advies nr. 2.091 van 24 juli 2018 
 
Cao nr. 108 - Artikel 40 - Evaluatie van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzend-
arbeid 
 
 
Advies nr. 2.093 van 24 juli 2018 
 
Aanpassing van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken 
– Flexi-jobwerknemer ter beschikking gesteld door een uitzendbureau 
 

 
B. Terbeschikkingstelling van werknemers in een werkgeversgroepering 

 
 

Advies nr. 1.890 van 28 januari 2014 
 
Het systeem van de werkgeversgroepering - Uitbreiding van het toepassingsgebied - Voorontwerp 
van wet tot wijziging van de artikelen 188 en 189 van de wet van 12 augustus 2000 houdende soci-
ale, budgettaire en andere bepalingen 
 
 
Advies nr. 1.905 van 29 april 2014 
 
Systeem van de werkgeversgroepering - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 186 en 
190/1 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen 
 
 
Advies nr. 1.925 van 24 februari 2015 
 
Het systeem van de werkgeversgroepering - Gevolggeving aan advies nr. 1.890 en aan advies nr. 
1.905 - Problematiek btw-plicht - Verlenging geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 8 juli 
2014 
 
 
Advies nr. 1.973 van 23 februari 2016 
 
Het systeem van de werkgeversgroepering – Follow-up van de adviezen nr. 1.890, nr. 1.905 en nr. 
1.925 – Verlenging van de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 8 juli 2014, zoals gewijzigd 
door het koninklijk besluit van 7 juni 2015 
 
 
Advies nr. 2.004 van 25 oktober 2016 
 
Systeem van de werkgeversgroeperingen – Gevolggeving aan advies nrs. 1.890 en 1.905 – Monito-
ring 

  

http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1922.pdf
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1922.pdf
http://www.cnt-nar.be/ADVIES/advies-1922.pdf
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 AFDELING 4 - AARD VAN DE ARBEIDSRELATIE 
 

 
 
Advies nr. 1.970 van 26 januari 2016  
 
Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige – Evaluatie van de Arbeidsrelatieswet 
 
 
Rapport nr. 101 van 22 november 2016 
 
Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige – Evaluatie van de Arbeidsrelatiewet – Opvolging van 
het advies nr. 1.970 
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 HOOFDSTUK II - ARBEIDSREGLEMENTERING 
 

 
 
 

 AFDELING 1 - AFWIJKING VAN DE ARBEIDSDUUR 
 

 
 

A. Zondagsarbeid 
 
 

Advies nr. 1.978 van 13 april 2016 
 
Zondagsarbeid – Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 
 
 
Advies nr. 2.042 van 28 juni 2017 
 
Zondagsarbeid – Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die op de bedrijfs-
terreinen van NV Audi Brussels transformatiewerkzaamheden uitvoeren de toelating wordt ver-
leend om werknemers op zondag tewerk te stellen 

 
 
B.  Plus minus conto 
 

 
Advies nr. 2.059 van 28 november 2017 
 
Uitbreiding van de bestaande sectorale regeling van plus minus conto in het paritair comité nr. 111 
– Motieven voor de afwijking van de normale arbeidsduur in de cao tot instelling van een plus minus 
conto 

 
 
 

 AFDELING 2 - WORK-LIFEBALANS  
 

 
 

A. Tijdskrediet 
 
 

Advies nr. 2.013 van 20 december 2016 
 
Cao nr. 103 ter – Stelsel van tijdskrediet 
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Advies nr. 2.072 van 29 januari 2018 
 
Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 - Notie “kind met een handicap” 

 
 
B. Ouderschapsverlof 

 
 

Advies nr. 2.014 van 20 december 2016 
 

Ouderschapsverlof – Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale 
bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft 
 

 
 

 AFDELING 3 - FLEXIBILISERING VAN DE ARBEID 
 

 
 
Advies nr. 1.944 van 24 juni 2015 
 
Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen 
 
 
Advies nr. 2.008 van 22 november 2016  
 
Rondetafel "Werkbaar werk" – Voorontwerp van wet betreffende werkbaar en wendbaar werk 
 
 
 

 AFDELING 4 - LOON 
 

 
 
A. Loonbescherming 
 
 

Advies nr. 1.939 van 26 mei 2015 
 
Aanpassing van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werkne-
mers - Verbod van betaling van loon in cash 
 
 
Advies nr. 1.940 van 26 mei 2015 
 
Aanpassing van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965 – Wijziging van de procedure voor de 
overdracht van loon 
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Advies nr. 2.040 van 28 juni 2017 
 
Wet houdende diverse bepalingen inzake werk 
 

 
B. Loonelementen  

 
 

1. Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 
 

 
Advies nr. 2.107 van 13 november 2018 
 
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Voorstel tot wijziging van de wettelijke en con-
ventionele omkadering van de procedure - Andere voorstellen voor de optimalisering van de 
procedure 
 
 

2. Ecocheques 
 
 
Advies nr. 1.928 van 24 maart 2015 
 
Ecocheques – Tweejaarlijkse evaluatie – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van 
ecologische producten en diensten – 2014 
 
 

 

 AFDELING 5 - WELZIJN VAN DE WERKNEMERS 
 

 
 
A. Algemeen 

 
 

Advies nr. 1.897 van 25 februari 2014 
 
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de dienstboden en het huispersoneel betreft 
 
 
Advies nr. 1.918 van 25 november 2014 
 
Nationale strategie inzake welzijn op het werk 
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B. Psychosociale belasting 
 

 
Advies nr. 2.080 van 27 februari 2018 
 
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 – Burn-out 
 
 
Advies nr. 2.104 van 13 november 2018  
 
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 – Burn-out 
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 HOOFDSTUK III - OPLEIDING 
 

 
 
 

 AFDELING 1 - EDUCATIEF VERLOF 

 

 
 
Adviezen nrs. 1.908 van 15 juli 2014, 1.951 van 14 juli 2015, 2.005 van 22 november 2016, 2.046 van 
18 juli 2017, 2.106 van 13 november 2018 
  
Regelgeving inzake betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaren 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017, 2018-2019 
 
 
 

 AFDELING 2 - ERVARINGSFONDS 
 

 
 
Advies nr. 1.898 van 25 februari 2014 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de ar-
beidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Erva-
ringsfonds 
 
 
Advies nr. 1.899 van 25 februari 2014 
 
Jaarverslag 2012 van het Ervaringsfonds 
 
 
Advies nr. 1.922 van 24 februari 2015 
 
Jaarverslag 2013 van het Ervaringsfonds  
 
 
Advies nr. 1.962 van 27 oktober 2015 
 
Zesde staatshervorming – Bevoegdheidsoverdracht – Ervaringsfonds – Ontwerp van besluit van de 
Waalse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeids-
mogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere 
werknemers in het kader van het Ervaringsfonds 
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 AFDELING 3 - OPLEIDINGSINSPANNINGEN / OPLEIDINGSREKENING 
 

 
 
Advies nr. 2.051 van 18 juli 2017 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal bepalingen van de wet van 5 maart 2017 
betreffende werkbaar en wendbaar werk 
 
 
 

 AFDELING 4 -  RISICOGROEPEN  
 

 
 
Adviezen nrs. 1.954 van 14 juli 2015 en 2.062 van 28 november 2017 
 
Risicogroepen - Wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 
191, § 3 van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen 
 
 
Advies nr.  2.026 van 21 maart 2017 
 
Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2017-2018 
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 HOOFDSTUK IV - WERKGELEGENHEID 
 

 
 
 

 AFDELING 1 -  BEVORDERING VAN DE WERKGELEGENHEID EN VRIJWARING VAN HET CONCURREN-
TIEVERMOGEN 

 

 
 

Advies nr.  1.892 van 12 februari 2014  
 
Hervorming van het indexcijfer van de consumptieprijzen – Vaststelling van een omrekeningscoëffici-
ent 
 
 
Advies nr.  1.895 van 25 februari 2014 
 
Voorontwerp van wet houdende uitvoering van het pact competitiviteit, werkgelegenheid en relance 
en de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten 
 
 
Advies nr. 1.988 van 19 juli 2016 
 
Evaluatie van de cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in 
de onderneming 
 
 
Advies nr. 2.008 van 22 november 2016  
 
Rondetafel "Werkbaar werk" – Voorontwerp van wet betreffende werkbaar en wendbaar werk 
 
 
Advies nr. 2.040 van 28 juni 2017  
 
Wet houdende diverse bepalingen inzake werk 
 
 
Advies nr. 2.108 van 18 december 2018 
 
Arbeidsdeal 
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 AFDELING 2 - STARTBAANOVEREENKOMST EN WERKPLEKLEERPLAATS 
 

 
 
Rapporten nrs. 86 van 27 mei 2014, 90 van 19 november 2014, 92 van 14 juli 2015,  100 van 21 
september 2016, 106 van 4 oktober 2017 en 112 van 25 september 2018 
 
Relancestrategie – Invoering van een globale verbintenis van werkgevers inzake stageplaatsen – Advies 
nr. 1.817 van 30 oktober 2012 - Jaarlijkse evaluatie 
 
 
Rapporten nrs. 91 van 19 november 2014, 98 van 19 juli 2016 en 103 van 18 juli 2017 
 
Evaluatie van de startbaanovereenkomsten 
 
 
 

 AFDELING 3 - OUTPLACEMENT 
 

 
 
Advies nr. 2.036 van 23 mei 2017  
 
Activerend beleid bij herstructureringen – Wijziging van het KB van 9 maart 2006 en het KB van 3 mei 
2007 
 
 
Advies nr. 2.066 van 19 december 2017 
 
Outplacement - Uitvoering akkoord van de sociale partners van 14 oktober 2015 - Ontwerp van ko-
ninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2007 
 
 
 

 AFDELING 4 - RE-INTEGRATIE VAN WERKNEMERS 
 

 
 
Advies nr. 1.923 van 24 februari 2015 
 
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar 
werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet houdende diverse bepa-
lingen inzake uitkeringsverzekering en tewerkstelling 
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Advies nr. 1.984 van 7 juni 2016 
 
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar 
werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet en voorontwerpen van 
koninklijke besluiten 
 
 
Advies nr. 2.034 van 23 mei 2017 
 
Wetsvoorstel betreffende de samenlevingsdienst 
 
 
Advies nr. 2040 van 26 juni 2017 
 
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake werk 
 
 
Advies nr. 2.090 van 26 juni 2018 
 
Platform voor overleg tussen actoren die betrokken zijn bij het proces van vrijwillige terugkeer naar 
werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet tot bevordering van de 
sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten 
 
 
Advies nr. 2.099 van 25 september 2018  
 
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar 
werk van personen met een gezondheidsprobleem - Evaluatie en voorstellen in verband met de regle-
mentering inzake re-integratie 
 
 
 

 AFDELING 5 - BEHEER VAN HET LOOPBAANEINDE 
 

 
 
A. Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
 

 
Advies nr. 1.937 van 27 april 2015 
 
Uitvoering van het akkoord dat de groep van Tien op 17 december 2014 heeft gesloten over het 
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
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Advies nr. 1.963 van 27 oktober 2015 
 
Technische problemen als gevolg van de gezamenlijke toepassing van het koninklijk besluit van 3 
mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de op 27 april 2015 
gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de voorwaarden voor de toeken-
ning van een aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met be-
drijfstoeslag 
 
 
Advies nr.  2.025 van 21 maart 2017 
 
Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 over de stelsels van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag 
 
 
Advies nr.  2.026 van 21 maart 2017 
 
Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2017-2018 
 
 
Advies nr. 2.105 van 13 november 2018  
 
Zware beroepen – Advies met het oog op de opstelling van een lijst met criteria betreffende bloot-
stelling aan risico's van zwaar werk en verhoging van de leeftijdsvoorwaarde SWT bouwbedrijf, 
nachtarbeid en zware beroepen 
 
 

B. Landingsbanen 
 
 

Advies nr. 1.938 van 27 april 2015 
 
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling voor 2015-2016 van het 
interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang 
tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loop-
baan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering en collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 103 bis van 27 april 2015 tot aanpassing van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermin-
dering en landingsbanen 
 
 
Advies nr.  2.026 van 21 maart 2017 
 
Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2017-2018 
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 HOOFDSTUK V - COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN 
 

 
 
 

 AFDELING 1 - PARITAIRE COMITÉS 
 

 
 
Advies nr. 1.976 van 23 februari 2016 
 
Bevoegdheidsgebied van de paritaire comités – Gevolggeving aan het advies nr. 1.269 
 
 
 

 AFDELING 2 - REPRESENTATIEF KARAKTER VAN DE WERKGEVERSORGANISATIES 
 

 
 
Aanvragen tot erkenning als representatieve vakorganisatie van werkgevers: 
 
Adviezen nrs. 1.903 van 25 maart 2014, 1.916 van 25 november 2014, 1.933 van 24 maart 2015, 2.002 
van 25 oktober 2016, 2.003 van 25 oktober 2016, 2.016 van 20 december 2016, 2.063 van 28 novem-
ber 2017, 2.111 van 18 december 2018 
 
 
 

 AFDELING 3 - WERKGEVERSGROEPERINGEN 
 

 
 
- Onderzoek van een aanvraag tot toelating en bepaling van het bevoegde paritair comité: 
 
 Adviezen nrs. 1.910 en 1.911 van 30 september 2014, 1.924 van 24 februari 2015, 1.947 van 14 

juli 2015, 1.957 en 1.958 van 5 oktober 2015, 1.974 van 23 februari 2016, 1.983 van 4 mei 2016, 
1.996, 1.997 en 1.998 van 27 september 2016, 2.001 van 25 oktober 2016, 2.006 van 22 november 
2016, 2.018, 2.019 en 2.020 van 24 januari 2017, 2.035 van 23 mei 2017, 2.047 van 18 juli 2017, 
2.052, 2.053 van 26 september 2017  

 
 
- Aanvraag tot herziening van het toegekende PC: 
 
 Adviezen nrs. 2.071 van 29 januari 2018, 2.083 van 24 april 2018, 2.092 van 24 juli 2018 
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 AFDELING 4 - SLUITINGSFONDS / SLUITING VAN ONDERNEMINGEN 
 

 
 
A. Vaststelling van de bijdragen verschuldigd aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van slui-

ting van ondernemingen ontslagen werknemers / tijdelijke werkloosheid van arbeiders en be-
dienden 

 
Adviezen nrs. 1.920 van 16 december 2014, 1.966 van 15 december 2015, 2.015 van 20 december 
2016, 2.068 van 29 januari 2018, nr. 2.109 van 18 december 2018 
 
Werkgeversbijdragen voor 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

 
 
B. Procedure 

 
Advies nr. 2.110 van 18 december 2018 
 
Wijziging van de sluitingswet van 26 juni 2002 en van de cao nr. 32 bis 

 
 
 

 AFDELING 5 - SOCIALE VERKIEZINGEN  
 

 
 
Advies nr. 1.919 van 25 november 2014 
 
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezing-
en – Gevolggeving aan advies nr. 1.883 
 
 
Advies nr. 2.103 van 23 oktober 2018  
 
Sociale verkiezingen 2016 - Voorbereiding sociale verkiezingen 2020 
 
 
 

 AFDELING 6 - VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK 
 

 
 
Advies nr.  1.912 van 30 september 2014  
 
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 
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Advies nr. 1.913 van 5 november 2014 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2012 - Vaststel-
ling van de taal op het etiket van stoffen en mengsels 
 
 
Advies nr. 1.917 van 25 november 2014 
 
Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk 
 
 
Advies nr. 1.981 van 27 april 2016 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezen-
lijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen 
 
 
Advies nr. 1.987 van 19 juli 2016 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden opgelegd aan verkopers en gebruikers 
van biociden voor begassing 
 
 
Advies nr. 2.012 van 20 december 2016 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het 
koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in 
nanoparticulaire toestand 
 
 
Advies nr. 2.076 van 21 februari 2018 
 
-  Ontwerp van kb betreffende het federaal reductieplan van gewasbeschermingsmiddelen, met in-

begrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling;  
 
-  Ontwerp van kb betreffende het federaal reductieplan van biociden in het kader van duurzame 

ontwikkeling; 
 

-  Ontwerp van kb betreffende het federaal reductieplan van biociden voor de periode 2018-2022  
 

-  Ontwerp van kb betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden 
 
  



 

 

20 

 

 AFDELING 7 - PRESTATIES VAN ALGEMEEN BELANG 
 

 
 
Advies nr. 2.112 van 18 december 2018 
 
Ontwerp van koninklijk besluit - Artikel 3 van de wet van 19 augustus 1948 - Opvordering werknemers 
 
 
 

 AFDELING 8 - WOON-WERKVERKEER EN MOBILITEITSBELEID 
 

 
 
Advies nr.  1.894 van 25 februari 2014 
 
Evaluatie van de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2011 en de voorgestelde verbeteringen voor 
2014 
 
 
Advies nr. 1.904 van 25 maart 2014 
 
Wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werk-
verplaatsingen van werknemers 
 
 
Advies nr. 1.921 van 21 januari 2015 
 
Nieuw tarievenbeleid van de NMBS 
 
 
Advies nr. 1.942 van 24 juni 2015 
 
Initiatiefadvies over de gevolgen van de plannen aangaande het nieuwe tarievenbeleid van de NMBS 
voor het sociaal overleg 
 
 
Adviezen nrs. 1.967 van 26 januari 2016, 2.011 van 20 december 2016, 2.074 van 29 januari 2018 
 
Prijs van de treinkaarten vanaf 1 februari 2016, 1 februari 2017, 1 februari 2018 
 
 
Advies nr. 1.968 van 26 januari 2016 
 
De NMBS-plannen voor gedifferentieerde tarieven in de spits- en de daluren: de sociale gesprekspart-
ners lichten hun gezamenlijke standpunten nader toe 
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Advies nr. 1.986 van 19 juli 2016 
 
Advies met het oog op de federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017 
 
 
Advies nr. 2.024 van 21 maart 2017 
 
Federale diagnostiek woon-werkverkeer: verbetering van het ontwerp van vragenlijst 2017 en alge-
mene aanbevelingen 
 
 
Advies nr.  2.026 van 21 maart 2017 
 
Verlenging bestaande afspraken voor de periode 2017-2018 
 
 
Advies nr. 2.030 van 7 april 2017 
 
Mobiliteitsbudget 
 
 
Advies nr. 2.060 van 28 november 2017 
 
Openbaar vervoer “Waterbus Antwerpen” - Vraag om interpretatie van de cao nr. 19 octies 
 
 
Advies nr. 2.075 van 21 februari 2018 
 
Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding 
 
 
Advies nr. 2.084 van 23 mei 2018 
 
Krachtlijnen voor het beheerscontract 2018-2022 van de NMBS 
 
 
Advies nr. 2.095 van 25 september 2018 
 
Invoering van een mobiliteitsbudget en de aangepaste regeling voor de mobiliteitsvergoeding 
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TWEEDE DEEL - SOCIALE ZEKERHEID 
 

 
 
  
  

 HOOFDSTUK I - DE SOCIALE ZEKERHEID IN HET ALGEMEEN 
 

 
 
 

 AFDELING 1 -  WET VAN 27 JUNI 1969 TOT HERZIENING VAN DE BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 
1944 BETREFFENDE DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID DER ARBEIDERS 

 

 
 
A. Onderwerping aan de sociale zekerheid 
 
 

Uitbreidingen - Afwijkingen 
 

Advies nr.  1.900 van 25 maart 2014 
 
Studentenarbeid – Evaluatie 
 
 
Advies nr. 1.990 van 19 juli 2016 
 
Onderwerping aan de sociale zekerheid van personen die in de Vlaamse gemeenschap arbeid ver-
richten als persoonlijke assistent via een persoonsvolgende financiering – Ontwerp van KB 
 
 
Advies nr. 1.994 van 27 september 2016 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders – Opheffing van artikel 3, 6° en 7° 
 
 
Advies nr.  2.017 van 24 januari 2017 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
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Advies nr. 2.037 van 23 mei 2017 
 
Mandaat in een managementfunctie in de instellingen van openbaar nut die geen openbare socia-
lezekerheidsinstellingen zijn 
 
 
Advies nr. 2.054 van 24 oktober 2017 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 quater van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
 
 

B. Loonbegrip – Afwijkingen en uitsluitingen 
 
  
Advies nr. 1.929 van 24 maart 2015 
 
Verhoging van de hoogste nominale waarde van de maaltijdcheques tot een totaalbedrag van 8 
euro – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 bis van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
 
 
Advies nr. 1.945 van 24 juni 2015  
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van het werkgeverscontingent voor gelegenheids-
werknemers in de horecasector 
 
 
Advies nr. 2.029 van 24 maart 2017 
 
Ecocheques – Bespreking van de bij de cao nr. 98 gevoegde lijst van ecologische producten en dien-
sten – 2016 – Wetsvoorstel betreffende de vervanging van ecocheques door een nettovergoeding 
(Doc. 54-2287/1) – Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de vervanging van ecocheques 
door een nettobonus betreft (Doc. 54/842) 
 
 
Advies nr. 2.056 van 24 oktober 2017 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 van het koninklijk besluit van 28 no-
vember 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Kilometervergoeding 
toegekend voor verplaatsingen per fiets - Vrijstelling van sociale bijdragen in het kader van woon-
werkverkeer 
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Advies nr. 2.067 van 19 december 2017 
 
Ontwerp van koninklijk besluit – Vrijstelling van sociale bijdragen op vergoeding cao nr. 104 
 
 
Advies nr. 2.069 van 29 januari 2018 
 
Ontwerp van koninklijk besluit – Afschaffing van de dubbele indexering van de forfaitaire lonen die 
van toepassing zijn op de gelegenheidswerknemers van de horeca, de land- en tuinbouw en op de 
werknemers wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien bestaat in de horeca 
 
 
Advies nr. 2.077 van 21 februari 2018 
 
Verhoging van de bedragen van geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen 
 
 
Advies nr. 2.078 van 27 februari 2018 
 
Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ecocheques - Follow-up van advies nr. 2.029 
en nr. 2.033 - Evaluatie van de lijst 
 
 
Advies nr. 2.094 van 24 juli 2018 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2 RSZ-uitvoeringsbesluit / RSZ-vrijstel-
ling voor verplaatsingskosten / mobiliteitsvergoeding 
 
 
Advies nr. 2.096 van 25 september 2018 
 
Elektronische ecocheques – Follow-up en monitoring 
 
 
Advies nr. 2.097 van 25 september 2018 
 
Verenigingswerk – Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 12, § 3de lid 2, van de wet 
van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie 
 
 
Advies nr. 2.102 van 23 oktober 2018  
 
Arbeidsdeal – Versoepeling van de voorwaarden voor de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen 
voor de op de cao nr. 104 gebaseerde vergoedingen 
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C.  Niveau van de socialezekerheidsbijdragen 
 
 
Advies nr. 2.057 van 24 oktober 2017 
 
Aanpassing lage- en hogeloongrens van categorie 2 structurele vermindering vanaf 1 januari 2018 
– Ontwerp van KB 
 
 

D.  Verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen 
 
 
Advies nr.  1.895 van 25 februari 2014 
 
Voorontwerp van wet houdende uitvoering van het pact competitiviteit, werkgelegenheid en re-
lance en de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten 
 
 
Advies nr. 1.949 van 14 juli 2015 
 
Verhoging sociale werkbonus – Ontwerp van koninklijk besluit – Uitvoering artikel 71 van het voor-
ontwerp van programmawet 
 
 
Advies nr. 1.964 van 15 december 2015 
 
Vermindering van de werkgeversbijdrage voor de aanwerving van de eerste zes werknemers – ont-
werp van wet – ontwerp van koninklijk besluit 
 
 
Advies nr. 1.977 van 3 maart 2016 
 
Versterking van de competitiviteit (Verlaging van de faciale bijdragevoet van 33 % naar 25 %) – 
ontwerp van wet – ontwerp van koninklijk besluit / Sociale Maribel – ontwerp van koninklijk besluit 
 
 
Advies nr. 1.979 van 13 april 2016 
 
Vereenvoudiging van het indexeringsmechanisme voor gelegenheidswerknemers 
 

  
 Advies nr. 1.989 van 19 juli 2016 

 
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 16 november 2015 houdende diverse 
bepalingen inzake sociale zaken voor wat de flexi-jobs betreft en tot aanpassing van enkele konin-
klijke besluiten met betrekking tot doelgroepverminderingen 
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Advies nr. 1.995 van 27 september 2016 
 
Studentenarbeid – Omzetting van het contingent van 50 dagen studentenarbeid in uren 
 
 
Advies nr. 2.010 van 7 december 2016 
 
Harmonisering en verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen 
– ontwerp van koninklijk besluit 
 
 
Advies nr. 2.058 van 24 oktober 2017 
 
Ontwerp van koninklijk besluit - Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid 
aan de werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering 
 

 
 

 AFDELING 2 -  WET VAN 29 JUNI 1981 HOUDENDE DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN DE SOCIALE ZE-
KERHEID 

 

 
 
Advies nr. 1.932 van 24 maart 2015 
 
Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen 
 
 
Advies nr. 1.936 van 27 april 2015 
 
Ontwerp van koninklijk besluit – Verhoging van het plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden 
voordelen 
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 HOOFDSTUK II - DE VERSCHILLENDE SOCIALEZEKERHEIDSTAKKEN 
 

 
 
 

 AFDELING 1 - JAARLIJKSE VAKANTIE 
 

 
 
Advies nr. 1.971 van 26 januari 2016 
 
Flexi-jobs – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 
tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakan-
tie van de werknemers 
 
 
Advies nr.  1.993 van 27 september 2016 en nr.  2.032 van 7 april 2017 
 
Ontwerp van koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking inge-
volge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 
maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de hoofdarbeiders 
 
 
Advies nr. 2.070 van 29 januari 2018 
 
Ontwerp van koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van gedeeltelijke da-
gen 
 
 
Advies nr. 2.081 van 27 februari 2018 
 
Ontwerp van koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in 
geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte 
 
 
 

 AFDELING 2 - WERKLOOSHEID 
 

 
  
Advies nr. 1.953 van 14 juli 2015 
 
Verplichting tot inschrijving als werkzoekende – Kennisgeving van deze verplichting tot inschrijving aan 
de werkzoekende 
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Advies nr. 2.066 van 19 december 2017 
 
Outplacement - Uitvoering akkoord van de sociale partners van 14 oktober 2015 - Ontwerp van 
koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2007 
 
 
 

 AFDELING 3 - ZIEKTE - INVALIDITEIT  
 

 
 
Advies nr. 1.923 van 24 februari 2015 
 
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar 
werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet houdende diverse bepa-
lingen inzake uitkeringsverzekering en tewerkstelling 
 
 
Advies nr. 1.984 van 7 juni 2016 
 
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar 
werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet en voorontwerpen van 
koninklijke besluiten 
 
 
Advies nr. 2040 van 26 juni 2017 
 
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake werk 
 
 
Advies nr. 2.090 van 26 juni 2018 
 
Platform voor overleg tussen actoren die betrokken zijn bij het proces van vrijwillige terugkeer naar 
werk van personen met een gezondheidsprobleem – Voorontwerp van wet tot bevordering van de 
sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikten 
 
 
Advies nr. 2.099 van 25 september 2018  
 
Overlegplatform voor de actoren die betrokken zijn bij het proces van de vrijwillige terugkeer naar 
werk van personen met een gezondheidsprobleem - Evaluatie en voorstellen in verband met de regle-
mentering inzake re-integratie 
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 AFDELING 4 - PENSIOEN 
 

 
 
Advies nr. 1.948 van 14 juli 2015 
 
Revalorisatie invaliditeitspensioen mijnwerkers 
 
 
 

 AFDELING 5 - WELVAARTSAANPASSING VAN DE SOCIALE UITKERINGEN 
 

 
 
Advies nr. 1.935 van 24 maart 2015 
 
Welvaartsvastheid 2015-2016 – Generatiepactwet – Pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en re-
lance 
 
 
Advies nr.  2.023 van 24 januari 2017 
 
Welvaartsvastheid 2017-2018 
 
 
Advies nr. 2.073 van 29 januari 2018 
 
Welvaartsvastheid 2017-2018 – Evaluatie 
 
 
 

 AFDELING 6 - FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 
 

 
 
Advies nr. 2.039 van 21 juni 2017 
 
Hervorming van de financiering van de sociale zekerheid 
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 HOOFDSTUK III - VEREENVOUDIGING VAN DE SOCIALE ADMINISTRATIE BIJ TE HOUDEN DOOR DE 
WERKGEVERS 

 

 
 
Advies nr. 1.896 van 25 februari 2014 
 
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maal-
tijd- en ecocheques betreft 
 
 
Advies nr. 1.901 van 25 maart 2014 
 
Veralgemening van de elektronische aangifte sociaal risico 
 
 
Advies nr. 1.902 van 25 maart 2014 
 
Gebruik van elektronische maaltijdcheques − Follow-up van de adviezen nr. 1602, nr. 1680 en nr. 1712 
 
 
Advies nr. 1.909 van 25 maart 2014 
 
Veralgemening van de elektronische aangifte van sociaal risico – Ontwerp van wet tot wijziging van 
artikel 4 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale 
zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale over-
heid – Gevolggeving aan advies nr. 1.901 van 25 maart 2014 
 
 
Advies nr. 1.926 van 24 februari 2015 
 
Elektronische ecocheques 
 
 
Advies nr. 1.952 van 14 juli 2015 
 
Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van 
de elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsproce-
dure voor uitgevers ervan 
 
 
Rapport nr. 108 van 24 oktober 2017 
 
Interprofessioneel akkoord 2017-2018 van 2 februari 2017 - Maatschappelijke uitdagingen - Admini-
stratieve vereenvoudiging 
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Advies nr.  2.017 van 24 januari 2017 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uit-
voering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
 
 
Advies nr. 2.033 van 23 mei 2017 
 
Ecocheques - Taskforce - Bespreking van de lijst - Follow-up van advies nr. 2.029 
 
 
Advies nr. 2.041 van 28 juni 2017 
 
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken – Bevoegdheden van de in-
spectiediensten – Uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
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 HOOFDSTUK IV - BESTRIJDING VAN SOCIALE FRAUDE 
 

 
 
Advies nr. 1.943 van 24 juni 2015 
 
Voorontwerp van programmawet – Titel 2 - Sociale Zaken en Titel 3 - Werk 
 
 
Advies nr. 1.944 van 24 juni 2015 
 
Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen 
 
 
Advies nr. 1.946 van 24 juni 2015 
 
Sociaal statuut van de kunstenaars - Follow-up van de adviezen nr. 1.744, nr. 1.810 en nr. 1.931 - Ad-
viesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit - Wer-
king van de Commissie "Kunstenaars" en model van de kaart en van het visum "kunstenaars" 
 
 
Advies nr. 1.950 van 14 juli 2015 
 
Programmawet van 2015 - Adviesaanvraag over twee ontwerpen van koninklijk besluit ter uitvoering 
van afdeling 2 van hoofdstuk 2 over de invoering van een aanwezigheidsregistratie in de vleessector 
 
 
Advies nr. 1.956 van 5 oktober 2015 
 
Systematisch doorzenden naar de KSZ van bepaalde verbruiksgegevens tot verbetering van de data-
mining en de datamatching – Ontwerp van wet tot wijziging van de programmawet van 29 maart 2012 
betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale pres-
taties – Opvolging NAR-advies nr. 1.944 
 
 
Advies nr. 1.965 van 15 december 2015 
 
Wijziging van het grensbedrag voor de aanwezigheidsregistratie op tijdelijke en mobiele werkplaatsen 
- ontwerp van koninklijk besluit 
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Advies nr.  2.021 van 24 januari 2017 
 
Gevolggeving aan het advies nr. 1.713 van 25 november 2009 over de regeling van het mandaat van 
de dienstverrichters in het kader van de sociale administratie – Kwaliteitsbarometer – Ontwerp van 
koninklijk besluit houdende wijziging van hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
 
 
Advies nr.  2.022 van 24 januari 2017 
 
Hervorming van de sociale inspectiediensten – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het 
Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 
houdende bepalingen van het sociaal strafrecht en verschillende besluiten vermeld in de bijlage bij het 
besluit van 1 juli 2011 
 
 
Advies nr. 2.027 van 21 maart 2017 
 
Detachering van werknemers – Adviesaanvraag: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de program-
mawet (I) van 27 december 2006 
 
 
Advies nr. 2.041 van 28 juni 2017 
 
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken – Bevoegdheden van de in-
spectiediensten – Uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
 
 
Advies nr. 2.044 van 18 juli 2017 
 
Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers 
 
 
Advies nr. 2.088 van 26 juni 2018 
 
Evaluatie van de bijzondere regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid inzake lonen van de recht-
streekse medecontractant in de bouwsector, zoals voorzien door de wet van 11 december 2016 hou-
dende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers 
 
 
Advies nr. 2.101 van 23 oktober 2018  
 
Bestrijding van de sociale fraude - Uitvoering van een aantal sectorale plannen voor eerlijke concur-
rentie  
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 HOOFDSTUK V - BEVORDERING VAN DE TEWERKSTELLING IN DE NON-PROFITSECTOR 
 

 
 
Advies nr.  1.895 van 25 februari 2014 
 
Voorontwerp van wet houdende uitvoering van het pact competitiviteit, werkgelegenheid en relance 
en de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten 
 
 
Advies nr. 1.906 van 29 april 2014 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 
houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector 
 
 
Advies nr. 1.907 van 29 april 2014 
 
Financiering globale projecten startbaan non-profit - Ontwerp van koninklijk besluit 
 
 
Advies nr. 1.927 van 24 februari 2015 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maat-
regelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector 
 
 
Advies nr. 1.977 van 3 maart 2016 
 
Versterking van de competitiviteit (Verlaging van de faciale bijdragevoet van 33 % naar 25 %) – ont-
werp van wet – ontwerp van koninklijk besluit / Sociale Maribel – ontwerp van koninklijk besluit 
 
 
Advies nr. 2.000 van 25 oktober 2016 
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maat-
regelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector 
 
 
Advies nr. 2.079 van 27 februari 2018 
 
Sociale Maribel – Koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevor-
dering van de tewerkstelling in de non-profitsector – Ontwerp van wijzigingsbesluit 
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 HOOFDSTUK VI - BIJZONDERE STATUTEN  
 

 
 
 

 AFDELING 1 - SOCIAAL STATUUT VAN DE KUNSTENAARS 
 

 
 
Advies nr. 1.931 van 24 maart 2015 
 
Sociaal statuut van de kunstenaars – Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen – 
Follow-up van de adviezen nr. 1744 en nr. 1810 
 
 
Advies nr. 1.946 van 24 juni 2015 
 
Sociaal statuut van de kunstenaars - Follow-up van de adviezen nr. 1.744, nr. 1.810 en nr. 1.931 - Ad-
viesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit - Wer-
king van de Commissie "Kunstenaars" en model van de kaart en van het visum "kunstenaars" 
 
 
Advies nr. 2.061 van 28 november 2017 
 
Sociaal statuut van de kunstenaars - Bijwerking van de adviezen nrs. 1.744, 1.810 en 1.931 
 
 
 

 AFDELING 2 - MANTELZORGERS  
 

 
 
Advies nr.  2.048 van 18 juli 2017 
 
Mantelzorgers – Voorstel tot omkaderende sociaalrechtelijke maatregelen 
 
 
 

 AFDELING 3 - VRIJWILLIGERSWERK 
 

 
 

Advies nr. 2.050 van 18 juli 2017 
 
Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en 
van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk 
 
  



 

 

36 

 

DERDE DEEL - ALGEMENE SOCIALE AANGELEGENHEDEN 
 

 
 
 

 AFDELING 1 - NIEUWE VORMEN VAN TEWERKSTELLING 
 

 
 
Rapport nr. 107 van 4 oktober 2017 
  
Diagnose van de sociale partners over digitalisering en deeleconomie – Uitvoering van het interprofes-
sioneel akkoord 2017-2018 
 
 
Advies nr.  2.065 van 29 november 2017 
 
Verenigingswerk, occasionele diensten van burger tot burger en deeleconomie via erkend platform - 
Ontwerp van wet en koninklijk besluit - Gevolg rapport nr. 107 over digitalisering en deeleconomie 
 
 
 

 AFDELING 2 - BESTRIJDING VAN ARMOEDE 
 

 
 
Advies nr. 1.991 van 21 september 2016 
 
Achtste tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en 
sociale uitsluiting – Verslag 2014-2015 
 
 
 

 AFDELING 3 - STAATSVEILIGHEID EN IMPACT OP DE ARBEIDSRELATIE 
 

 
 
Advies nr. 2.049 van 18 juli 2017 
 
Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classifi-
catie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen inzake veiligheidsveri-
ficaties 
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 AFDELING 4 - NON-DISCRIMINATIE – GELIJKHEID VAN BEHANDELING 
 

 
 
Advies nr. 1.888 van 28 januari 2014 
 
- Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen – Artikel 13, § 3 

– Situaties waarin een bepaald kenmerk een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt 
 
-  Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen – Artikel 16, § 3 

– Maatregel van positieve actie 
 
- Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie – Artikel 10, § 3 – 

Maatregel van positieve actie  

 
Advies nr. 1.893 van 12 februari 2014 
 
Voorontwerp van wet tot instelling van een wettelijk kader voor de geleidelijke opheffing van de ver-
schillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvul-
lende pensioenen 
 
 
Rapport nr. 97 van 7 juni 2016 
 
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4 §2 van de WAP - Eva-
luatie 
 
 
Rapport nr. 110 van 26 juni 2018 
 
Harmonisering statuut arbeider/bediende - Aanvullende pensioenen - Art. 14/4, § 2 van de WAP - Eva-
luatie 
 
 
Advies nr. 2.098 van 25 september 2018  
 
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties 
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 AFDELING 5 - ELEMENTEN VAN GERECHTELIJK, STRAFRECHTELIJK RECHT 
 

 
 
Advies nr. 1.955 van 14 juli 2015 
 
De rol van het arbeidsauditoraat - Ontwerp van wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht 
en houdende diverse bepalingen inzake justitie 
 
 
Advies nr. 1.961 van 27 oktober 2015 
 
Strafbaarstelling van inbreuken op algemeen verbindend verklaarde cao’s en wettigheidsbeginsel 
 
 
Advies nr. 2.089 van 26 juni 2018 
 
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken – Aanpassing van het Sociaal 
Strafwetboek met betrekking tot de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) 
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VIERDE DEEL - INTERNATIONALE ARBEIDSBETREKKINGEN 
 

 
 
 

 AFDELING 1 - INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE 
 

 
 
Rapport nr. 89 van 30 september 2014 
 
IAO - Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering over-
eenkomstig de bepalingen van de artikelen 22 en 23 van het Statuut van de Internationale Arbeidsor-
ganisatie betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de geratificeerde 
verdragen - Rapporteringscyclus 2014 
 
 
Advies nr. 1.914 van 5 november 2014 

 
IAO - 104e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2015) - Rapport V (1) - Overgang van 
de informele economie naar de formele economie 
 
 
Advies nr. 1.917 van 25 november 2014 
 
Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk 
 
 
Advies nr. 1.930 van 24 maart 2015 
 
Gedwongen arbeid – Voorlegging aan het Parlement van de instrumenten die de Internationale Ar-
beidsconferentie tijdens haar 103e zitting (juni 2014) heeft aangenomen 
 
 
Advies nr. 1.941 van 26 mei 2015 
 
IAO - Proces post-2015 
 
 
Advies nr. 1.959 van 5 oktober 2015 
 
Vragenlijst voor een evaluatie van de Verklaring van de IAO betreffende de sociale rechtvaardigheid 
voor een billijke mondialisering 
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Advies nr. 1.960 van 5 oktober 2015 
 
Voorlegging aan het Parlement van de aanbeveling nr. 204 betreffende de transitie van een informele 
naar een formele economie (IAC, 104e zitting) 
 
 
Rapporten nrs. 93 van 5 oktober 2015 en 105 van 26 september 2017 
 
IAO - Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering over-
eenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie be-
treffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepalingen van de geratifi-
ceerde verdragen – Rapporteringscyclus 2015 en 2017 
 
 
Rapport nr. 95 van 13 april 2016 
 
IAO – Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 19 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie 
betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepalingen van de gera-
tificeerde verdragen – Rapporteringscyclus 2016 
 
 
Advies nr. 1.969 van 26 januari 2016 
 
Voorontwerp van nationaal actieplan Bedrijven en Mensenrechten 
 
 
Rapport nr. 96 van 4 mei 2016 
 
IAO – Rapport over het tijdvak 1 juni 2013 - 31 mei 2016, uitgebracht door de Belgische regering over-
eenkomstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, 
betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan het verdrag over de tripar-
tiete raadplegingen betreffende de internationale arbeidsnormen, 1976 
 
 
Advies nr. 1.999 van 25 oktober 2016 
 
IAO – Rapport over vraagstuk VII, dat is ingeschreven op de agenda van de 106de zitting van de Inter-
nationale Arbeidsconferentie: opheffing van de verdragen 
 
 
Advies nr. 2.007 van 22 november 2016 
 
IAO – Jaarlijkse follow-up van de IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het 
werk (artikel 19, § 5 e) van het IAO-statuut) – Afschaffing van gedwongen arbeid – Protocol van 2014 
betreffende het verdrag inzake gedwongen arbeid, 1930 
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Advies nr. 2.009 van 7 december 2016 
 
Honderdjarig bestaan van de IAO – De toekomst van de arbeid 
 
 
Advies nr. 2.028 van 21 maart 2017 
 
Ratificatie van het verdrag nr. 131 van de IAO betreffende de vaststelling van minimumlonen 
 
 
Advies nr. 2.038 van 23 mei 2017 
 
Ratificatie van IAO-verdragen – Ondersteuning van de lopende procedures 
 
 
Advies nr. 2.045 van 18 juli 2017 
 
IAO – Rapport voor vraagstuk VII, dat is ingeschreven op de agenda van de 107e zitting van de Inter-
nationale Arbeidsconferentie (2018) – Opheffing van de verdragen 
 
 
Rapport nr. 105 van 26 september 2017 
 
Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeen-
komstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betref-
fende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de geratificeerde verdragen - Rap-
porteringscyclus 2017 
 
 
Advies nr. 2.055 van 24 oktober 2017 
 
IAO - 107e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (juni 2018) - Rapport V (1) - Een einde 
stellen aan geweld en pesterijen tegen mannen en vrouwen in de arbeidswereld 
 
 
Advies nr.  2.064 van 28 november 2017 
 
Rapporteringscyclus betreffende de niet-geratificeerde verdragen - Alomvattende studie 2019 over de 
socialebeschermingssokkels 
 
 
Advies nr. 2.086 van 22 mei 2018 
 
IAO - Voorlegging aan het parlement van de aanbeveling nr. 205 betreffende de werkgelegenheid en 
het waardig werk voor de vrede en de weerbaarheid, goedgekeurd tijdens de 106e zitting van de In-
ternationale Arbeidsconferentie (Genève, juni 2017)  
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Rapport nr. 111 van 24 juli 2018 
 
Rapport uitgebracht ter aanvulling van de rapporten uitgebracht door de Belgische regering overeen-
komstig de bepalingen van artikel 22 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betref-
fende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepalingen van de geratifi-
ceerde verdragen – rapporteringscyclus 2018 
 
 
Advies nr. 2.100 van 23 oktober 2018  
 
IAO - Jaarlijkse opvolging van de IAO-verklaring inzake fundamentele beginselen en rechten op het 
werk (artikel 19, § 5 e) van het IAO-Statuut) - Afschaffing van gedwongen arbeid - Protocol van 2014 
bij het verdrag betreffende de gedwongen arbeid, 1930 
 
 
 

 AFDELING 2 - EUROPESE AANGELEGENHEDEN 
 

 
 
Rapport nr. 87 van 15 juli 2014 
 
Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten – Eindevaluatie van de Belgische 
sociale partners 
 
 
Rapporten nrs. 88 van 15 juli 2014, 94 van 5 oktober 2015, 99 van 19 juli 2016 en 104 van 18 juli 2017 
 
Uitvoering door de Belgische sociale partners van het Europese actiekader inzake werkgelegenheid 
voor jongeren, juni 2013: eerste, tweede, derde opvolgingsrapport en eindrapport 
 
 
Advies nr. 1.915 van 5 november 2014 
 
Nationaal rapport inzake de toepassing van richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende 
een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd 
 
 
Advies nr. 1.934 van 24 maart 2015 
 
Omzetting van richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betref-
fende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante ver-
slagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees 
Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad 
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Advies nr. 1.982 van 4 mei 2016 
 
Detachering van werknemers – Omzetting van richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikking-
stelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van verordening 
(EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne 
markt (“de IMI-verordening”) 
 
 
Advies nr. 1.992 van 27 september 2016 
 
Richtlijn 2015/1794 – Zeevarenden – Omzetting in Belgisch recht 
 
 
Adviezen nrs. 1.980 van 27 april 2016, 2.031 van 7 april 2017, 2.082 van 28 maart 2018 
 
Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2016,  2017, 2018  
 
 
Rapport nr. 109 van 26 juni 2018 
 
Tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van de Europese autonome kaderovereen-
komst inzake actief ouder worden van maart 2017 
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I. ADVIEZEN VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD EN HUN GEVOLGEN 
 

 
NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.888 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Wet van 10 mei 2007 ter 

bestrijding van discrimina-
tie tussen vrouwen en 
mannen - Artikel 13, § 3 - 
Situaties waarin een be-
paald kenmerk een wezen-
lijke en bepalende be-
roepsvereiste vormt 

 
- Wet van 10 mei 2007 ter 

bestrijding van discrimina-
tie tussen vrouwen en 
mannen - Artikel 16, § 3 - 
Maatregel van positieve 
actie 

 
- Wet van 10 mei 2007 ter 

bestrijding van bepaalde 
vormen van discriminatie - 
Artikel 10, § 3 - Maatregel 
van positieve actie 

  

 
a) Minister van Binnen-

landse Zaken en Ge-
lijke Kansen 

 06.12.2013 
b) 28.01.2014 

 
Koninklijk besluit van 11 februari 
2019 tot bepaling van de voor-
waarden inzake positieve acties 
(BS, 01.03.2019) 

 
De Raad spreekt zich eenparig uit over drie ontwerpen van koninklijke besluiten 
betreffende het probleem van de discriminatie. Het eerste behandelt de gevallen 
waarin melding kan worden gemaakt van het geslacht in de toegangsvoorwaarden 
van een beroepsactiviteit; de andere twee ontwerpen regelen de situaties waarin en 
de voorwaarden waaronder een maatregel van positieve actie uitgevoerd kan wor-
den (overeenkomstig de algemene antidiscriminatiewet en de genderwet). 
 

 
1.889 

 
Opleidingen tijdens periodes 
van economische werkloos-
heid - Ontwerp van wet en 
koninklijk besluit - Gevolgge-
ving aan advies nr. 1.860 
 

 
a)  Minister van Werk  
 21.10.2013 
b)  28.01.2014 

 

  
De Raad spreekt zich unaniem uit over een nieuw voorontwerp van wet tot wijziging 
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en een nieuw 
ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van deze bepalingen.  
 
Op 16 juli 2013 heeft de Raad reeds het advies nr. 1.860 uitgebracht over een eer-
der voorgelegd voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betref-
fende de arbeidsovereenkomsten en een eerder voorgelegd ontwerp van koninklijk 
besluit tot uitvoering van deze bepalingen.  
 
De doelstelling van het voorontwerp van wet is om in de wet van 3 juli 1978 een 
nieuw systeem in te voeren dat aanzet opleidingen te organiseren tijdens bepaalde 
periodes van tijdelijke werkloosheid, met het oog op het verbeteren van de inzet-
baarheid van de werknemers. 
 
De Raad herinnert aan de unanieme voorstellen uit zijn advies nr. 1.860 om het 
systeem van opleidingen tijdens bepaalde periodes van tijdelijke werkloosheid meer 
werkbaar te maken in de ondernemingen.  
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
 
 

  
 

 In het verlengde van zijn advies nr. 1.860 formuleert de Raad nog een aantal op-
merkingen omtrent het sectoraal kader en de globale evaluatie. 
 

 
1.890 

 
Het systeem van de werkge-
versgroepering  Uitbreiding 
van het toepassingsgebied  
Voorontwerp van wet tot wij-
ziging van de artikelen 188 
en 189 van de wet van 12 au-
gustus 2000 houdende soci-
ale, budgettaire en andere 
bepalingen 
 

 
a)  Minister van Werk 
  10.04.2012 
b)  28.01.2014 

 
Wet van 25 april 2014 houdende 
diverse bepalingen inzake soci-
ale zekerheid  
(BS, 06.06.2014, Ed. 1) 

 
In dit eenparige advies spreekt de Raad zich uit over een voorontwerp van wet tot 
hervorming van het systeem van de werkgeversgroepering, vooral om het toepas-
singsgebied ervan te verruimen. 
 

 
1.891 

 
Harmonisering van het sta-
tuut arbeider/bediende - Mo-
tivering van het ontslag 
 

 
a) Uit eigen beweging 
b) 12.02.2014 

  
Begeleidend eenparig advies naar aanleiding van het sluiten van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014 betreffende de motivering van het 
ontslag, die tot doel heeft de rechtsonzekerheid weg te nemen die gepaard gaat 
met een verschillende behandeling van arbeiders (artikel 63 van de wet van 3 juli 
1978 inzake de willekeurige afdanking) en bedienden (theorie van het rechtsmis-
bruik) inzake de mogelijkheden om het ontslag te betwisten. 
 
De Raad vestigt de aandacht van de regering op twee specifieke punten die bijzon-
dere wettelijke en/of verordenende bepalingen vereisen ter aanvulling van de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 109. Die punten betreffen enerzijds de aard van 
de burgerlijke boete en de schadevergoeding die de werknemer ingevolge de over-
eenkomst kan ontvangen en anderzijds de verdeling van de bewijslast bij een be-
twisting over de vraag of het ontslag al dan niet kennelijk onredelijk is. 
 

 
1.892 
 

 
 Hervorming van het indexcij-
fer van de consumptieprijzen 
- Vaststelling van een omre-
keningscoëfficiënt  
 

 
a) Uit eigen beweging 
b) 12.02.2014 

  
Eenparig advies waarin de Raad een omrekeningscoëfficiënt voorstelt om van het 
oude gezondheidsindexcijfer (basis 2004 = 100) over te gaan naar het nieuwe ge-
zondheidsindexcijfer (basis 2013 = 100) voor de sociale prestaties, de loongrenzen 
en de overheidsuitgaven. 
 
Aangezien de toepassing van het nieuwe indexcijfer ook gevolgen heeft voor de 
indexcijfers die in de collectieve arbeidsovereenkomsten zijn vermeld, heeft de 
Raad op dezelfde datum de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 110 gesloten be-
treffende de techniek voor de omrekening van het gezondheidsindexcijfer (basis 
2004 = 100) naar het gezondheidsindexcijfer (basis 2013 = 100) in de collectieve 
arbeidsovereenkomsten. 
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b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.893 

 
Voorontwerp van wet tot in-
stelling van een wettelijk ka-
der voor de geleidelijke op-
heffing van de verschillen in 
behandeling die berusten op 
het onderscheid tussen ar-
beiders en bedienden inzake 
aanvullende pensioenen 
 

 
a) Vice-eersteminister en 

minister van Pensioe-
nen 

 06.05.2013 
b) 12.02.2014 

  
Wet  van 5 mei 2014 tot wijzi-
ging van het rustpensioen en 
het overlevingspensioen en tot 
invoering van de overgangsuit-
kering in de pensioenregeling 
voor werknemers en houdende 
geleidelijke opheffing van de 
verschillen in behandeling die 
berusten op het onderscheid 
tussen werklieden en bedien-
den inzake aanvullende pensi-
oenen  
(BS, 09.05.2014, Ed 2) 

 
De Raad spreekt zich in dit eenparige advies uit over een voorontwerp van wet tot 
instelling van een wettelijk kader voor de geleidelijke opheffing van de verschillen 
in behandeling die berusten op het onderscheid tussen arbeiders en bedienden in-
zake aanvullende pensioenen. 
 
Gelet op de ingewikkeldheid van de problematiek en gezien de dringende nood-
zaak, acht de Raad het wenselijk zich in twee tijden uit te spreken. De Raad geeft 
in dit advies een algemeen kader aan dat als richtsnoer voor de sectoren en de 
ondernemingen moet dienen bij de harmonisering van de statuten arbeiders-be-
dienden inzake aanvullende pensioenen om hun zo snel mogelijk rechtszekerheid 
te bieden en zo het vertrouwen van alle bij het vraagstuk betrokken actoren te be-
houden. De Raad zal zich in een volgend advies buigen over de technischere as-
pecten van het voorgelegde voorontwerp van wet, waarvan de impact grondig moet 
worden bekeken. 
 

 
1.894 

 
Evaluatie van de federale di-
agnostiek woon-werkverkeer 
2011 en de voorgestelde ver-
beteringen voor 2014 
 
 

 
a) Directeur-generaal a.i. 

van het directoraat-ge-
neraal Duurzame mo-
biliteit en Spoorbeleid 
van de FOD Mobiliteit 
en Vervoer 

 19.11.2013 
b) 25.02.2014 
 

 
Ministerieel besluit van 30 juni 
2014 tot wijziging van het minis-
terieel besluit van 29 oktober 
2004 houdende vaststelling van 
de wijze waarop de gegevens 
ten behoeve van de databank 
inzake woon-werkverkeer wor-
den opgevraagd  
(BS, 07.07.2014) 
 

 
De Raden spreken zich vooral uit over het voorlopige enquêteformulier voor de di-
agnostiek woon-werkverkeer 2014 en over de gepersonaliseerde mobiliteitsversla-
gen (quick wins). De Raden vragen bovendien te worden geraadpleegd indien de 
aanpassingen die in de vragenlijst worden aangebracht een wijziging van het regel-
gevende kader met zich meebrengen. 
 

 
1.895 

 
Voorontwerp van wet hou-
dende uitvoering van het 
pact competitiviteit, werkge-
legenheid en relance en de 
ontwerpen van uitvoerings-
besluiten 
 

 
a)  Eerste minister 
 24.01.2014 
b) 25.02.2014 

 
- Wet van 15 mei 2014 hou-

dende uitvoering van het pact 
voor competitiviteit, werkgele-
genheid en relance 

 (BS, 22.05.2014) 
 
-  Koninklijk besluit van 22 mei 

2014 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 18 juli 2002 
houdende maatregelen met 
het oog op de bevordering van 
de tewerkstelling in de non-
profit sector  

 (BS, 06.06.2014) 
 

 
De Raden spreken zich eenparig uit over verschillende onderwerpen van het pact 
voor competitiviteit, zoals het alternerend leren en werken, de opleidingsinspannin-
gen, de zones in moeilijkheden, de lastenverlaging voor de socialprofit, de aanpas-
sing van de lagelonengrens in de structurele lastenverlaging en de welvaartsaan-
passing. 
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-  Koninklijk besluit van 29 juni 

2014 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 28 novem-
ber 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot her-
ziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders 

 (BS, 08.08.2014) 
 
- Koninklijk besluit van 29 juni 

2014 tot wijziging, wat betreft 
de leerlingen, van het konink-
lijk besluit van 3 juli 1996 tot 
uitvoering van de wet betref-
fende de verplichte verzeke-
ring voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen, geco-
ordineerd op 14 juli 1994, en 
van het koninklijk besluit van 
13 augustus 1984 tot uitvoe-
ring van de herstelwet van 31 
juli 1984 

 (BS, 23.07.2014) 
 
- Koninklijk besluit van 1 juli 

2014 tot wijziging van de arti-
kelen 27, 30, 36, 37, 42, 
42bis, 63, 68, 71, 94, 99, 106, 
114 en 137 van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheids-
reglementering 

 (BS, 25.07.2014) 
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1.896 

 
Wetsvoorstel houdende wij-
ziging van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 
1992 wat de maaltijd- en 
ecocheques betreft 
 

 
a) Senaatsvoorzitster 
 13.02.2014 
b) 25.02.2014 

 
Koninklijk besluit van 29 juni 
2014 tot wijziging van artikel 
19bis, van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uit-
voering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de be-
sluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders  
(BS, 24.07.2014) 
 

 
De Raad spreekt zich uit over een wetsvoorstel dat tot doel heeft met ingang van 
het aanslagjaar 2015 de materiële drager (papieren cheque of kaart) van maaltijd- 
en ecocheques te vervangen door een nettovoordeel dat rechtstreeks op de bank-
rekening van de begunstigden wordt gestort met behoud van de toepassingsvoor-
waarden van de bestaande systemen en zonder dat er een systeem met een derde 
partij aan te pas komt (uitgevers van maaltijd- en ecocheques). 
 

 
1.897 
 

 
Ontwerp van wet tot wijziging 
van de wet van 4 augustus 
1996 betreffende het welzijn 
van de werknemers bij de uit-
voering van hun werk, wat de 
dienstboden en het huisper-
soneel betreft 
 

 
a) Minister van Werk 
 15.01.2014 
b) 25.02.2014 
 

 
Wet van 15 mei 2014 tot wijzi-
ging van de wet van 4 augustus 
1996 betreffende het welzijn 
van de werknemers bij de uit-
voering van hun werk, wat de 
dienstboden en het huisperso-
neel betreft 
(BS, 18.06.2014) 

 
In dit eenparige advies spreekt de Raad zich gunstig uit over een ontwerp van wet 
dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat dienstboden en ander huispersoneel geïnte-
greerd worden in het toepassingsgebied van de wet van 4 augustus 1996 betref-
fende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en het mogelijk 
maakt om voor hen in gepaste preventiemaatregelen te voorzien. 
 
Die wijziging van de wet van 4 augustus 1996 is noodzakelijk om de Belgische wet-
geving in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het IAO-verdrag nr. 
189. 
 

 
1.898 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit tot bevordering van de 
arbeidsmogelijkheden, de 
kwaliteit van de arbeidsvoor-
waarden of de organisatie 
van de arbeid van oudere 
werknemers in het kader van 
het Ervaringsfonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a)  Minister van Werk  
 22.07.2013 
b) 25.02.2014 

  
Gezien de datum van de overheveling van de bevoegdheden van het Ervarings-
fonds naar de gewesten ingevolge de zesde staatshervorming die werd vastgesteld 
op 1 juli 2014, meent de Raad in dit unaniem advies dat het niet opportuun is om 
de regelgeving nu nog te wijzigen. 
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1.899 
 

 
Jaarverslag 2012 van het Er-
varingsfonds 

 
a) Directeur-generaal 

van de Algemene Di-
rectie Humanisering 
van de Arbeid 

 29.07.2013 
b) 25.02.2014 

  
Dit unaniem advies staat in het teken van de overheveling van de bevoegdheden 
van het Ervaringsfonds naar de gewesten ingevolge de zesde staatshervorming. 
 
Vooreerst vraagt de Raad dat het Fonds in het jaarverslag 2013 een balans van zijn 
werking opmaakt waarbij zowel de positieve als de negatieve ervaringen worden 
weergegeven, alsook de ervaringen van de betrokken sectoren en de ondernemin-
gen omtrent hoe de tussenkomst van het Fonds ertoe geleid heeft dat acties inzake 
het verhogen van de tewerkstellingsgraad van oudere werknemers werden gerea-
liseerd. De Raad vraagt dat in het jaarverslag 2013 ook concrete goede praktijken 
worden opgenomen, teneinde goede methodes en praktijken te kapitaliseren en 
lessen te trekken voor de toekomst.  
 

    Daarnaast wil de Raad de aanpak van het Fonds die zijn nut heeft bewezen, aan 
de gewesten meegeven. 
 
De Raad pleit er tevens voor dat inzake de arbeidsparticipatie van oudere werkne-
mers ook in de toekomst de samenwerking met de sectoren behouden blijft. 
 
Gelet op het belang van de samenhang in het beleid inzake de arbeidsparticipatie 
van oudere werknemers dat de gewesten gaan voeren, en gelet op de meerwaarde 
van de sectorale aanpak, wordt in het advies opgenomen dat het nuttig zou zijn dat 
initiatieven en ervaringen zouden worden uitgewisseld door alle betrokkenen. De 
Raad is bereid de gegevensuitwisseling hieromtrent te organiseren in functie van 
de middelen die hiervoor kunnen worden ingezet. 
 
De Raad vraagt wat de overgangsperiode betreft om een aantal onduidelijkheden 
inzake de behandeling van de aanvragen tot tussenkomst te verhelpen.  
 
Ten slotte vraagt de Raad dat in het jaarverslag 2013 ook een overzicht wordt ge-
geven van de tussenkomsten van het Fonds die verband houden met de maatre-
gelen die worden genomen in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 104.  
 

 
1.900 
 

 
Studentenarbeid - Evaluatie 
 

 
a)  Uit eigen beweging 
b) 25.03.2014 

  
In dit eenparig advies heeft de Raad uit eigen beweging de regelgeving betreffende 
studentenarbeid geëvalueerd in het kader van de hervormingen die van kracht wer-
den op 1 januari 2012. De Raad onderzoekt wat de hervorming heeft betekend voor 
studentenarbeid, welke de budgettaire impact is van deze hervorming, de elektro-
nische toepassing “student@work50days”, de Dimona-aangifte, het contingent, de 
communicatie en support bij de nieuwe regelgeving en het arbeidsrechtelijk aspect. 
Deze elementen werden onderzocht in het licht van de doelstellingen van transpa-
rantie, rechtszekerheid en controleerbaarheid. 
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    De Raad is van mening dat stabiliteit belangrijk is, opdat alle betrokkenen de regels 

correct zouden kunnen implementeren, en denkt hij dat nieuwe wijzigingen in die 
zin best aan een aanwijsbare problematiek dienen te beantwoorden. 
 
Voor de toekomst neemt de Raad zich voor om de resterende problemen op het 
vlak van de socialezekerheidsaangifte, als op het vlak van het studentenstatuut, op 
te volgen en verder te onderzoeken teneinde oplossingen te vinden in het kader van 
bovengenoemde doelstellingen. 
 

 
1.901 

 
Veralgemening van de elek-
tronische aangifte sociaal ri-
sico 
 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  25.03.2014 

 
Wet van 20 juli 2015 houdende 
diverse bepalingen inzake soci-
ale zaken 
(BS, 21.08.2015) 

 
Gemeenschappelijk advies waarin de Raad een tijdspad en de randvoorwaarden 
heeft vastgelegd voor de veralgemening van de elektronische ASR. Voor de uitvoe-
ring van dit advies wordt aangedrongen op een parallellisme met de uitvoering van 
advies nr. 1.902 over de veralgemening van de elektronische maaltijdcheque. 
 

 
1.902 
 

 
Gebruik van elektronische 
maaltijdcheques  Follow-up 
van de adviezen nr. 1.602, 
nr. 1.680 en nr. 1.712 
 

 
a) Uit eigen beweging 
b)  25.03.2014 

 
Koninklijk besluit van 29 juni 
2014 tot wijziging van artikel 19 
bis van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders  
(BS, 24.07.2014) 

 
Na afloop van zijn evaluatie van het stelsel van elektronische maaltijdcheques 
spreekt de Raad zich ter wille van een vereenvoudiging van het systeem en een 
verlaging van de kosten uit voor een veralgemening van de elektronische maaltijd-
cheques. Voor een optimale werking van het systeem en meer rechtszekerheid mag 
volgens de Raad alleen het elektronische systeem blijven bestaan. 
 
De totale en definitieve overgang moet tot stand komen op 1 januari 2016. Om te 
vermijden dat papieren maaltijdcheques en elektronische maaltijdcheques na die 
datum naast elkaar blijven bestaan, zullen de laatste papieren maaltijdcheques be-
trekking hebben op de prestaties van september 2015 en in de praktijk drie maan-
den geldig zijn. De Raad zal de ontwikkeling van het gebruik van elektronische 
maaltijdcheques verder opvolgen tot 1 januari 2016 en hij behoudt zich de moge-
lijkheid voor om de vervaldatum van de laatste papieren maaltijdcheques te herzien, 
indien er grote problemen zouden zijn. 
 

 
1.904 

 
Wijziging van de uitvoerings-
besluiten betreffende de ver-
zameling van gegevens over 
de woon- werkverplaatsin-
gen van werknemers 
 
 

 
a) Staatssecretaris voor 

Leefmilieu, Energie en 
Mobiliteit 

 25.03.2014 
b) 25.03.2014 

 
Ministerieel besluit van 30 juni 
2014 tot wijziging van het minis-
terieel besluit van 29 oktober 
2004 houdende vaststelling van 
de wijze waarop de gegevens 
ten behoeve van de databank 
inzake woon-werkverkeer wor-
den opgevraagd 
(BS, 07.07.2014) 
 

 
Advies van de Raden over twee ontwerpteksten tot aanpassing van het regelge-
vende kader om de diagnostiek woon-werkverkeer 2014 te verbeteren. 
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1.905 

 
Systeem van de werkgevers-
groepering  Koninklijk be-
sluit tot uitvoering van de ar-
tikelen 186 en 190/1 van de 
wet van 12 augustus 2000 
houdende sociale, budget-
taire en andere bepalingen 
 

 
a) Minister van Werk 
 03.03.2014 
b)  29.04.2014 

  
Koninklijk besluit van 8 juli 2014 
tot uitvoering van artikel 186 van 
de wet van 12 augustus 2000 
houdende sociale, budgettaire 
en andere bepalingen en tot be-
paling van de datum van inwer-
kingtreding van hoofdstuk 15 
van de wet van 25 april 2014 
houdende diverse bepalingen 
inzake sociale zekerheid 
(BS, 18.07.2014, Ed. 2) 
 

 
In dit eenparige advies spreekt de Raad zich uit over een ontwerp van koninklijk 
besluit tot uitvoering van een aantal bepalingen betreffende de werkgeversgroepe-
ringen. 
 

 
1.906 
 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit tot wijziging van artikel 
14 van het koninklijk besluit 
van 18 juli 2002 houdende 
maatregelen met het oog op 
de bevordering van de te-
werkstelling in de non-profit 
sector 
 

 
a) Minister van Werk 
 08.04.2014 
b) 29.04.2014 

 
Koninklijk besluit van 13 juli 
2014 tot wijziging van artikel 14 
van het koninklijk besluit van 18 
juli 2002  houdende maatrege-
len met het oog op de bevorde-
ring van de tewerkstelling in de 
non-profit sector  
(BS, 18.08.2014) 

 
De Raad spreekt zich gunstig uit over het voorgelegde ontwerp van koninklijk be-
sluit, met inachtneming van een wijziging. 
 

 
1.907 

 
Financiering globale pro-
jecten startbaan non-profit  
Ontwerp van koninklijk be-
sluit 
 

 
a)  Minister van Werk 
 08.04.2014 
b)  29.04.2014 

 
Koninklijk besluit van 29 juni 
2014 tot wijziging van artikel 
6bis van het koninklijk besluit 
van 18 juli 2002 houdende 
maatregelen met het oog op de 
bevordering van de tewerkstel-
ling in de non-profit sector 
(BS, 11.07.2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Raad spreekt zich gunstig uit over het voorgelegde ontwerp van koninklijk be-
sluit, met inachtneming van enkele wijzigingen. 
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1.908 

 
Regelgeving inzake betaald 
educatief verlof – Ontwerp 
van koninklijk besluit – 
Schooljaar 2014-2015 
 
 

 
a) Minister van Werk 
 04.04.2014 
b) 15.07.2014 

 
Koninklijk besluit van 30 decem-
ber 2014 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 23 juli 
1985 tot uitvoering van afdeling 
6 - toekenning van betaald edu-
catief verlof in het kader van de 
voortdurende vorming van de 
werknemers - van hoofdstuk IV 
van de herstelwet van 22 januari 
1985 houdende sociale bepa-
lingen 
(BS, 16.02.2015) 

 
De Raad spreekt zich gunstig uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat voorziet 
in: 
 
-  een tot 2.760 euro begrensd bedrag van het referteloon voor de terugbetaling 

aan de werkgevers (voor het schooljaar 2014-2015) (geen indexaanpassing); 
 
-  het behoud van de bepalingen die de berekening mogelijk maken van het bedrag 

van de terugbetaling aan de werkgevers, dat begrensd blijft tot 22,08 euro (geen 
indexaanpassing). 

 
Verder dringt de Raad erop aan in de toekomst te kunnen beschikken over een 
follow-up van de regelingen die op het niveau van de gefedereerde entiteiten zullen 
worden vastgesteld, om zijn eigen bevoegdheden te kunnen uitoefenen; hij drukt 
ook de wens uit dat de sociale gesprekspartners op het niveau van de gefedereerde 
entiteiten nauw betrokken worden bij de vaststelling van nieuwe regelingen op ge-
west- en gemeenschapsniveau. 

     
 
1.909 

 
Veralgemening van de elek-
tronische aangifte van soci-
aal risico - Ontwerp van wet 
tot wijziging van artikel 4 van 
de wet van 24 februari 2003 
betreffende de modernise-
ring van het beheer van de 
sociale zekerheid en betref-
fende de elektronische com-
municatie tussen onderne-
mingen en de federale over-
heid - Gevolggeving aan ad-
vies nr. 1.901 van 25 maart 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Minister van Werk 
 07.04.2014 
b) 15.07.2014 

 
Wet van 20 juli 2015 houdende 
diverse bepalingen inzake soci-
ale zaken 
(BS, 21.08.2015) 
 

 
Unaniem advies over een wetsontwerp met betrekking tot de veralgemening van de 
elektronische ASR, voor wat de sector werkloosheid betreft. Het wetsontwerp geeft 
uitvoering aan advies nr. 1.901.  
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1.912 

 
Voorontwerp van samenwer-
kingsakkoord tussen de Fe-
derale Staat, het Vlaamse 
Gewest, het Waalse Gewest 
en het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest betreffende de 
beheersing van de gevaren 
van zware ongevallen waar-
bij gevaarlijke stoffen zijn be-
trokken 
 

 
a) Minister van Werk 
 16.05.2014 
b) 30.09.2014 

 
Samenwerkingsakkoord van 5 
juni 2015 tussen de Federale 
Staat, het Vlaamse Gewest, het 
Waalse Gewest en het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest be-
treffende de beheersing van de 
gevaren van zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken 
(BS, 20.08.2015) 
 
Samenwerkingsakkoord van 16 
februari 2016 tussen de Fede-
rale Staat, het Vlaamse Gewest, 
het Waalse Gewest en het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest be-
treffende de beheersing van de 
gevaren van zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken 
(BS, 20.04.2016) 
 

 
De Raad is het ermee eens dat het huidige samenwerkingsakkoord van 21 juni 
1999 moet worden herzien en hij komt tot een positieve beoordeling van het voor-
ontwerp van samenwerkingsakkoord. De Raad maakt echter ook een aantal speci-
fieke opmerkingen over de raadpleging van de werknemers bij de opstelling of de 
evaluatie van bepaalde documenten die rechtstreeks betrekking hebben op de vei-
ligheid en de gezondheid van die werknemers (de organisaties nemen over dit bij-
zondere punt uiteenlopende standpunten in) en over de centralisering van de infor-
matieverstrekking aan het publiek via één informatiepunt (bijvoorbeeld een geza-
menlijke portaal- of website met informatie). 
 

 
1.913 
 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 7 septem-
ber 2012 - Vaststelling van 
de taal op het etiket van stof-
fen en mengsels  
 

 
a)  Staatssecretaris voor 

Leefmilieu, Energie en 
Mobiliteit 

  09.09.2014 
b)  05.11.2014 

 
Koninklijk besluit van 19 maart 
2015 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 7 september 
2012 tot vaststelling van de taal 
op het etiket en op het veilig-
heidsinformatieblad van stoffen 
en mengsels, en tot aanwijzing 
van het Nationaal Centrum ter 
voorkoming en behandeling van 
intoxicaties als orgaan bedoeld 
in artikel 45 van Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 
(BS, 03.04.2015) 
 
 
 
 
 
 

 
Verdeeld advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het konink-
lijk besluit van 7 september 2012. Dat ontwerp van koninklijk besluit vervangt het 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 september 2012 dat de talen bepaalt waarin 
de informatie die moet worden weergegeven op het etiket van stoffen en mengsels 
dient gesteld te worden. 

In dit advies sluit de Raad zich aan bij het verdeeld advies dat op 15 oktober 2014 
door de andere Raden (de CRB, de FRDO en de RvV) terzake werd aangenomen. 
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1.914 

 
IAO - 104e zitting van de In-
ternationale Arbeidsconfe-
rentie (juni 2015)  Rapport 
V (1) - Overgang van de in-
formele economie naar de 
formele economie 
 

 
a)  Voorzitter van het di-

rectiecomité van de 
FOD WASO 

  11.09.2014 
b)  05.11.2014 

 
 

 
De Raad spreekt zich uit over het door het IAB opgestelde rapport V (1) over de 
overgang van de informele economie naar de formele economie, alsook over het 
ontwerp van aanbeveling dat erin staat. 
 
Hij is van oordeel dat de voorgestelde tekst van aanbeveling een bevredigende ba-
sis vormt voor een tweede bespreking tijdens de 104e zitting van de Internationale 
Arbeidsconferentie (juni 2015). Hij formuleert evenwel bepaalde specifieke opmer-
kingen over een aantal bijzondere punten van de voorgestelde tekst, meer bepaald 
betreffende de doelstellingen en het toepassingsgebied van de aanbeveling, be-
paalde definities, het in aanmerking nemen van de problematiek van de onderaan-
neming, de leidende beginselen, de rol van de werkgevers- en werknemersorgani-
saties, de gegevensinzameling en de follow-up van de aanbeveling. 
 

 
1.915 

 
Nationaal rapport inzake de 
toepassing van richtlijn 
2003/88/EG van 4 november 
2003 betreffende een aantal 
aspecten van de organisatie 
van de arbeidstijd 
 

 
a)  Afdeling van de Juri-

disch Studiën, de Do-
cumentatie en de Ge-
schillen van de FOD 
WASO 

  08.08.2014 
  16.10.2014 
b)  05.11.2014 
 

  
De Raad levert een bijdrage aan het nationaal rapport over de stand van de Belgi-
sche regelgeving met betrekking tot een aantal aspecten van de organisatie van de 
arbeidstijd. 
 

 
1.917 

 
Nationaal profiel voor veilig-
heid en gezondheid op het 
werk 
 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  25.11.2014 

 
 
 

 
De Raad spreekt zich unaniem uit over een ontwerp van nationaal profiel voor vei-
ligheid en gezondheid op het werk. 
 
De raadpleging van de Raad kadert in het tripartiete overleg tussen de Belgische 
overheid en de sociale partners dat wordt uitgedragen door de Internationale Ar-
beidsorganisatie. 
 

     
De Raad formuleert een aantal algemene beschouwingen, meer bepaald omtrent 
de actualisatie van de gegevens vermeld in het nationaal profiel, de structuur van 
het ontwerp van nationaal profiel en de budgettaire en politieke context. 
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1.918 

 
Nationale strategie inzake 
welzijn op het werk 2014-
2020 
 

 
a)  Minister van Werk 
  21.10.2013  
b)  25.11.2014 

  
Unaniem advies over de strategische en operationele doelstellingen van de natio-
nale strategie inzake welzijn op het werk voor de periode 2014-2020. 
 
De Raad staat positief tegenover de wil om een nationale strategie rond welzijn op 
het werk te ontwikkelen. Hij verwelkomt eveneens de openheid voor de betrokken-
heid van de sociale partners bij de uitwerking van dit plan. Hij herinnert evenwel aan 
de noodzakelijke randvoorwaarden voor een succesvolle tenuitvoerlegging van zo’n 
strategie, die hij opsomde in zijn advies nr. 1.683. Essentieel is dat de nieuwe stra-
tegie zou worden uitgewerkt op een wijze dat zij in “shared ownership” toebehoort 
aan alle betrokken partijen. 

     
De Raad schuift voor de nieuwe nationale strategie inzake welzijn op het werk 2014-
2020 vijf doelstellingen naar voren en negen elementen voor een plan van aanpak. 
 

 
1.919 

 
 Voorontwerp van wet tot wij-

ziging van de wet van 4 de-
cember 2007 betreffende de 
sociale verkiezingen - Ge-
volggeving aan advies nr. 
1.883 
 

 
a) Uit eigen beweging 
b) 25.11.2014 

 
Wet van 2 juni 2015 tot wijziging 
van de wet van 4 december 
2007 betreffende de sociale ver-
kiezingen, van de wet van 20 
september 1948 houdende or-
ganisatie van het bedrijfsleven 
en van de wet van 4 augustus 
1996 betreffende het welzijn 
van de werknemers bij de uit-
voering van hun werk 
(BS, 22.06.2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Raad spreekt zich uit eigen beweging uit over een voorontwerp van wet tot wij-
ziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen. Dat 
voorontwerp van wet geeft enerzijds uitvoering aan het advies nr. 1.883 (optimali-
satie van de procedure) en regelt anderzijds aanvullende vraagstukken, met name 
de door de FOD WASO ter beschikking gestelde webapplicatie. 
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1.920 

 
- Fonds tot vergoeding van 

de in geval van sluiting van 
ondernemingen ontslagen 
werknemers  Werkge-
versbijdragen voor 2015 

 
-  Fonds tot vergoeding van 

de in geval van sluiting van 
ondernemingen ontslagen 
werknemers  Tijdelijke 
werkloosheid  Werkge-
versbijdragen voor 2015 

 
 
 

 
a) Uit eigen beweging 
b) 16.12.2014 

 
Koninklijk besluit van 3 april 
2015 tot vaststelling, voor het 
jaar 2015, van het bedrag en de 
betalingsmodaliteiten en -termij-
nen van de bijdragen verschul-
digd door de werkgevers waar-
van de onderneming bedoeld 
wordt in artikel 2, 3°, a), van de 
wet van 26 juni 2002 betref-
fende de sluiting van de onder-
nemingen aan het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ont-
slagen werknemers 
(BS, 13.04.2015) 
 
Koninklijk besluit van 3 april 
2015 tot vaststelling, voor het 
jaar 2015, van het bedrag en de 
betalingsmodaliteiten en -termij-
nen van de bijdragen verschul-
digd door de werkgevers waar-
van de onderneming bedoeld 
wordt in artikel 2, 3°, b), van de 
wet van 26 juni 2002 betref-
fende de sluiting van de onder-
nemingen aan het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ont-
slagen werknemers 
(BS, 13.04.2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Raad stelt voor dat de aan het Sluitingsfonds verschuldigde bijdragen voor de 
ondernemingen met handels- of industriële finaliteit voor 2015 als volgt worden vast-
gesteld : 
 
-  voor de werkgevers die gedurende het kalenderjaar 2014 gemiddeld ten minste 

20 werknemers hebben tewerkgesteld, bedraagt de voorgestelde bijdragevoet 
0,25 %; 

 
-  voor de werkgevers die gedurende het kalenderjaar 2014 gemiddeld minder dan 

20 werknemers hebben tewerkgesteld, bedraagt de voorgestelde bijdragevoet 
0,23 %. 

 
Voor sommige bedrijfssectoren worden specifieke bijdragevoeten voorgesteld. 
 
De Raad stelt voor dat voor de werkgevers van ondernemingen zonder handels- of 
industriële finaliteit voor de vier kwartalen van 2015 de bijdragevoet 0,01 % zou bedra-
gen. 
 
Inzake tijdelijke werkloosheid bedraagt de voorgestelde bijdragevoet 0,16 %. 
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Koninklijk besluit van 3 april 
2015 tot vaststelling, voor het 
jaar 2015, van het bedrag en de 
betalingsmodaliteiten en -termij-
nen van de bijdragen verschul-
digd door de werkgevers aan 
het Fonds tot vergoeding van de 
in geval van sluiting van onder-
nemingen ontslagen werkne-
mers om een deel van het be-
drag van de werkloosheidsuit-
keringen, uitbetaald door de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoor-
ziening, te dekken voor de werk-
nemers van wie de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst 
geschorst is in toepassing van 
de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 
van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereen-
komsten  
(BS, 13.04.2015) 
 

 

 
1.921 
 

 
Nieuw tarievenbeleid van de 
NMBS 

 
a) Uit eigen beweging 
b) 21.01.2015 
 

  
De Raden geven de basisprincipes aan waarop het nieuwe tarievenbeleid van de 
NMBS zou moeten steunen. Zij herinneren ook aan hun wens dat de halftijdse trein-
kaarten en de trajecttreinkaarten gelijk worden behandeld wat tarifering betreft, en 
pleiten er tot slot andermaal voor dat alle jongeren die alternerend leren en werken 
de schooltarieven van de NMBS genieten. 
 

 
1.922 

 
Jaarverslag 2013 van het Er-
varingsfonds 
 

 
a) Voorzitter van het di-

rectiecomité van de 
FOD Werkgelegen-
heid, Arbeid en Soci-
aal Overleg 

 25.09.2014 
b) 24.02.2015 
 

  
De Raad spreekt zich unaniem uit over het jaarverslag 2013 van het Ervaringsfonds.  
 
De Raad herinnert aan het belang dat hij hecht aan het vraagstuk van de arbeids-
participatie van oudere werknemers. In de huidige context van vergrijzing, is de 
Raad van oordeel dat de tewerkstelling van oudere werknemers op de arbeidsmarkt 
verder moet worden ondersteund en bevorderd. 
 
 
 
 
 



 
 

  

 6
1 

 

 
NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

     
    Vanaf 1 juli 2014 werden de bevoegdheden van het Fonds naar de gewesten over-

geheveld ingevolge de zesde staatshervorming. De Raad wil vermijden dat de ex-
pertise die het Fonds doorheen de jaren heeft opgebouwd verloren gaat. In het ad-
vies gaat de Raad dieper in op de specifieke aanpak die door het Fonds werd ont-
wikkeld en de randvoorwaarden die vereist zijn voor een succesvolle aanpak. 
 
Vervolgens wijst de Raad op de noodzaak om voldoende budgettaire middelen vrij 
te maken om de continuïteit van de activiteiten, die tot nu toe door het Fonds worden 
verricht, te waarborgen.  
 

 
1.923 
 

 
Overlegplatform voor de ac-
toren die betrokken zijn bij 
het proces van de vrijwillige 
terugkeer naar werk van per-
sonen met een gezondheids-
probleem - Voorontwerp van 
wet houdende diverse bepa-
lingen inzake uitkeringsver-
zekering en tewerkstelling 
 

 
a) Uit eigen beweging 
b) 24.02.2015 

 
Programmawet van 19 decem-
ber 2014, artikelen 153 t.e.m. 
169  
(BS, 29.12.2014) 

 
De Raad spreekt zich uit over een proces van vrijwillige terugkeer naar werk van 
personen met een gezondheidsprobleem. Er is namelijk sinds 2012 een platform 
opgericht bij wijze van structureel overlegkader voor de sociale gesprekspartners 
en de institutionele actoren (RIZIV, FAO, FBZ, RVA, FOD WASO) die betrokken 
zijn bij dat proces. De Nationale Arbeidsraad, die een coördinerende en reflec-
terende rol speelt, heeft het nuttig geacht een eerste balans op te maken van de 
werkzaamheden van dat platform. 

Dit advies gaat uit van een visie die gericht is op de arbeidsverhoudingen tussen de 
werknemers met een gezondheidsprobleem en hun werkgever. Een geslaagde te-
rugkeer naar werk is echter niet mogelijk zonder dat er ook naar het collectieve 
aspect wordt gekeken, met inbegrip van de aspecten inzake werkorganisatie. De 
Raad doet ook een aantal eerste constateringen (factoren waaraan voldaan moet 
zijn om te kunnen spreken van een geslaagde terugkeer, rol van de socialezeker-
heidsinstellingen en aandachtspunten voor de socialezekerheidssectoren, belang 
van een vroegtijdig optreden zonder dat het voorbarig is, betere en gemakkelijkere 
samenwerking en communicatie tussen alle betrokken geneesheren). 
  
Wat het arbeidsrecht betreft, moet volgens de Raad rechtszekerheid worden gebo-
den voor alle betrokken partijen en moet worden nagedacht over het wegwerken 
van de obstakels voor de terugkeer naar werk en over flankerende elementen om 
een stimulerend klimaat te creëren; de bestaande arbeidsrechtelijke wetgeving mag 
echter niet complex worden gemaakt en ook mogen de administratieve lasten niet 
worden verzwaard. Zo heeft hij drie hypothesen aangegeven, waarvoor hij concrete 
voorstellen doet: 
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    -  de werknemer met een gezondheidsprobleem kan zich vinden in een geleidelijke 

hervatting, met het oog op een hervatting van het overeengekomen werk; 
 
-  het staat medisch vast dat de werknemer definitief ongeschikt is om het overeen-

gekomen werk te verrichten of de werknemer is langdurig arbeidsongeschikt en 
er zijn aanwijzingen dat het om een definitieve ongeschiktheid zou gaan; 

  
-  de “bijzondere gezondheidstoestanden” en de “fluctuerende gezondheidstoe-

standen”. 
 

 
1.925 
 

 
Het systeem van de werkge-
versgroepering - Gevolgge-
ving aan advies nr. 1.890 en 
aan advies nr. 1.905 - Pro-
blematiek BTW-plicht - Ver-
lenging geldigheidsduur van 
het koninklijk besluit van 8 
juli 2014 
 

 
a) Uit eigen beweging  
b) 24.02.2015 
 

 
Koninklijk besluit van 7 juni 
2015 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 8 juli 2014 tot 
uitvoering van artikel 186 van de 
wet van 12 augustus 2000 hou-
dende sociale, budgettaire en 
andere bepalingen en tot bepa-
ling van de datum van inwer-
kingtreding van hoofdstuk 15 
van de wet van 25 april 2014 
houdende diverse bepalingen 
inzake sociale zekerheid 
(BS, 25.06.2015) 
 

 
In navolging van het advies nr. 1.890 van 28 januari 2014 en het advies nr. 1.905 
van 29 april 2014 brengt de Raad een unaniem advies uit over het systeem van de 
werkgeversgroepering. In dit advies spreekt de Raad zich uit over de verlenging van 
de geldigheidsduur van artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 en over de 
problematiek van de btw-plicht voor de ondernemingen die lid zijn van de werkge-
versgroepering. 
 

 
1.926 
 

 
Elektronische ecocheques 
 

 
a) Uit eigen beweging 
b) 24.02.2015 

  
In dit advies spreekt de Raad zich uit over de overgang naar elektronische ecoche-
ques en meer bepaald over de voorwaarden voor die overgang en over de door de 
uitgevers voorgestelde planning. De Raad verbindt zich ertoe om een periodieke 
follow-up te organiseren over de tenuitvoerlegging van de voormelde planning en 
om over te gaan tot een monitoring van het verloop van de overgang naar de elek-
tronische ecocheques. 
 

 
1.927 
 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 18 juli 
2002 houdende maatregelen 
met het oog op de bevorde-
ring van de tewerkstelling in 
de non-profitsector 
 

 
a) Minister van Werk 
 24.12.2014 
b) 24.02.2015 

 
Koninklijk besluit van 27 maart 
2015 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 18 juli 2002 
houdende maatregelen met het 
oog op de bevordering van de 
tewerkstelling in de non-profit 
sector 
(BS, 08.04.2015) 

 
Gemeenschappelijk advies waarin de Raad meer duidelijkheid en uitleg vraagt over 
een ontwerp van koninklijk besluit dat deels uitvoering geeft aan de bepalingen die 
zijn opgenomen in de begrotingsnotificaties 2015-2019, en waarbij de maatregelen 
van het pact voor competitiviteit en werkgelegenheid van 29 november 2013 voor 
de socialprofitsector, namelijk de verhoging van de verminderingen van de werkge-
versbijdragen van 30 miljoen, worden verschoven naar 2016.  
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1.928 
 

 
Ecocheques - Tweejaarlijkse 
evaluatie - Bespreking van 
de bij de cao nr. 98 gevoegde 
lijst van ecologische pro-
ducten en diensten - 2014 
 

 
a) Uit eigen beweging 
b) 24.03.2015 

  
Dit advies wordt tegelijk met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 ter aange-
nomen, waarmee het de lijst aanpast met de producten en diensten die met eco-
cheques aangekocht kunnen worden. In dat advies deelt de Raad de doelstellingen, 
algemene principes en criteria mee, die aan de grondslag van de aanpassing van 
die lijst liggen. De nieuwe categorieën en rubrieken worden toegelicht. 
 
In een nota in de rubriek "Dossiers/Ecocheques" op de website van de Raad wordt 
verduidelijking en nuttige informatie gegeven over bepaalde ecologische producten 
en diensten van de lijst. 
 

 
1.929 
 

 
Verhoging van de hoogste 
nominale waarde van de 
maaltijdcheques tot een to-
taalbedrag van 8 euro - Ont-
werp van koninklijk besluit tot 
wijziging van artikel 19 bis 
van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 tot uit-
voering van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 decem-
ber 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders 
 

 
a) Minister van Sociale 

Zaken en Volksge-
zondheid 

 05.03.2015 
b) 24.03.2015 

 
Koninklijk besluit van 26 mei 
2015 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit  van 29 juni 2014 
tot wijziging van artikel 19 bis 
van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders 
(BS, 08.06.2015) 

 
Eenparig advies voor dat ontwerp van koninklijk besluit dat een conforme uitvoering 
is van het sociaal akkoord voor de periode 2015-2016. 
 

 
1.930 
 

 
Gedwongen arbeid - Voor-
legging aan het Parlement 
van de instrumenten die de 
Internationale Arbeidsconfe-
rentie tijdens haar 103e zit-
ting (juni 2014) heeft aange-
nomen 
 

 
a) Voorzitter van het di-

rectiecomité van de 
FOD Werkgelegen-
heid, Arbeid en Soci-
aal Overleg 

 19.02.2015 
b) 24.03.2015 

  
De Raad onderschrijft de analyse in het ontwerp tot voorlegging aan het Parlement 
van het protocol betreffende het verdrag nr. 29 van de IAO over gedwongen arbeid, 
1930 en de aanbeveling nr. 203 inzake bijkomende maatregelen met het oog op de 
daadwerkelijke afschaffing van gedwongen arbeid. Uit die analyse blijkt dat het Bel-
gisch recht conform het protocol is en dat dus niets de ratificering ervan in de weg 
staat. 
 
 

 
1.931 
 

 
Sociaal statuut van de kun-
stenaars - Voorontwerp van 
wet houdende diverse soci-
ale bepalingen - Follow-up 
van de adviezen nr. 1.744 en 
nr. 1.810  

 
a) Minister van Sociale 

Zaken 
 13.02.2015 
b) 24.03.2015 

 

 
Wet van 20 juli 2015 houdende 
diverse bepalingen inzake soci-
ale zaken 
(BS, 21.08.2015) 
 

 
De Raad spreekt zich uit over een hoofdstuk van een voorontwerp van wet hou-
dende diverse sociale bepalingen, met daarin bepalingen tot herstelling van het so-
ciaal statuut van de kunstenaars. 
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1.932 
 

 
Voorontwerp van wet hou-
dende diverse sociale bepa-
lingen 
 

 
a) Minister van Sociale 

Zaken 
13.02.2015 

b) 24.03.2015 
 

 
Wet van 20 juli 2015 houdende 
diverse bepalingen inzake soci-
ale zaken 
(BS, 21.08.2015) 
 

 
In dit eenparige advies verwijst de Raad naar zijn vorige adviezen nr. 1.926 en nr. 
1.931 over de elektronische ecocheques en het statuut van de kunstenaars en 
neemt hij akte van het feit dat het voorontwerp van wet tot doel heeft de uitsluitingen 
van het loonbegrip uit te breiden tot het enkel vertrekvakantiegeld van gesubsidi-
eerde contractuelen. 
 

 
1.934 
 

 
Omzetting van richtlijn 
2013/34/EU van het Euro-
pees Parlement en de Raad 
van 26 juni 2013 betreffende 
de jaarlijkse financiële over-
zichten, geconsolideerde fi-
nanciële overzichten en aan-
verwante verslagen van be-
paalde ondernemingsvor-
men, tot wijziging van richtlijn 
2006/43/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad 
en tot intrekking van richtlij-
nen 78/660/EEG en 
83/349/EEG van de Raad 
 

 
a) Vice-eersteminister en 

minister van Werk 
 19.12.2014 
b) 24.03.2015 

 
Koninklijk besluit van 18 decem-
ber 2015 tot omzetting van 
Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 
2013 van het Europees Parle-
ment en van de Raad betref-
fende de jaarlijkse financiële 
overzichten, geconsolideerde fi-
nanciële overzichten en aanver-
wante verslagen van bepaalde 
ondernemingsvormen, tot wijzi-
ging van Richtlijn 2006/43/EG 
van het Europees Parlement en 
de Raad en tot intrekking van 
Richtlijnen 78/660/EEG en 
83/349/EEG van de Raad 
(BS, 30.12.2015) 
 

 
In dit advies onderschrijft de Raad de beschouwingen die de Centrale Raad voor 
het Bedrijfsleven in zijn advies nr. CRB 2015-0600 van 18 maart 2015 heeft gefor-
muleerd over de omzetting van de nieuwe boekhoudrichtlijn. 
 

 
1.935 
 

 
Welvaartsvastheid 2015-
2016 - Generatiepactwet - 
Pact voor competitiviteit, 
werkgelegenheid en relance  
 

 
a) Uit eigen beweging 
b) 24.03.2015 

 
Koninklijk besluit van 27 maart 
2015 tot wijziging van de artike-
len 131 bis, § 1 septies en 131 
ter, § 1 , van de wet van 15 mei 
1984 houdende maatregelen tot 
harmonisering in de pensioen-
regelingen 
(BS, 02.04.2015) 
 
Koninklijk besluit van 3 april 
2015 tot aanpassing aan de 
welvaart van bepaalde pensioe-
nen in de regeling voor werkne-
mers 
(BS, 13.04.2015) 

 
Unaniem advies waarin de Raad zich, overeenkomstig de artikelen 5, 6, 72, 73 en 
73 bis van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact, en in uit-
voering van het akkoord van de Groep van Tien hierover van 15 januari 2015, uit-
spreekt over de omvang en de verdeling van de enveloppe voor de welvaartsvast-
heid van de sociale uitkeringen voor de periode 2015-2016.  
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

     
   Koninklijk besluit van 23 augus-

tus 2015 tot wijziging van artikel 
7 van het koninklijk besluit van 3 
april 2015 tot aanpassing aan 
de welvaart van bepaalde pen-
sioenen in de regeling voor 
werknemers 
(BS, 26.08.2015) 
 
Koninklijk besluit van 30 augus-
tus 2015 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 3 septem-
ber 2004 tot verhoging van de 
bedragen van het leefloon 
(BS, 03.09.2015) 
 
Wet van 6 juli 2016 tot toeken-
ning van een premie aan som-
mige begunstigden van een mi-
nimumpensioen en tot verho-
ging van sommige minimum-
pensioenen, in het werknemers- 
en zelfstandigenstelsel 
(BS, 28.07.2016) 
 

 

 
1.936 
 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit - Verhoging van het pla-
fond van de niet-recurrente 
resultaatsgebonden voorde-
len  
 

 
a)  Minister van Werk 

10.03.2015 
b) 27.04.2015 

 
Koninklijk besluit van 26 mei 
2015 tot wijziging van artikel 38, 
§ 3 novies, van de wet van 29 
juni 1981 houdende de alge-
mene beginselen van de sociale 
zekerheid voor werknemers 
(BS, 08.06.2015) 
 

 
De Raad spreekt zich eenparig uit ten gunste van een koninklijk besluit dat tot doel 
heeft uitvoering te geven aan het sociaal akkoord van 30 januari 2015, waarin is 
bepaald dat het nieuwe plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voorde-
len 3.200 euro zal bedragen op 1 januari 2016. 
 
 

 
1.937 
 

 
Uitvoering van het akkoord 
dat de groep van Tien op 17 
december 2014 heeft geslo-
ten over het stelsel van werk-
loosheid met bedrijfstoeslag 
 
 

 
a) Uit eigen beweging 
b) 27.04.2015 

  
In dit initiatiefadvies naar aanleiding van het sluiten van de collectieve arbeidsover-
eenkomsten nr. 111 tot nr. 118 geeft de Raad toelichting bij zijn demarche voor het 
sluiten van die collectieve arbeidsovereenkomsten. 
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ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.938 
 

 
Collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 118 van 27 april 
2015 tot vaststelling voor 
2015-2016 van het interpro-
fessioneel kader voor de ver-
laging van de leeftijdsgrens 
naar 55 jaar, voor wat de toe-
gang tot het recht op uitkerin-
gen voor een landingsbaan 
betreft, voor werknemers 
met een lange loopbaan, 
zwaar beroep of uit een on-
derneming in moeilijkheden 
of herstructurering en collec-
tieve arbeidsovereenkomst 
nr. 103 bis van 27 april 2015 
tot aanpassing van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst 
nr. 103 van 27 juni 2012 tot 
invoering van een stelsel van 
tijdskrediet, loopbaanvermin-
dering en landingsbanen 
 

 
a) Uit eigen beweging 
b) 27.04.2015 

  
Unaniem advies dat, in uitvoering van het akkoord van de Groep van Tien van 17 
december 2014, uitlegt welke wijzigingen er werden aangebracht aan de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 103 om de ontslagcompensatievergoeding voor de te-
werkstellingsvoorwaarde voor het recht op een landingsbaan gelijk te stellen en 
welke uitzonderingen er worden voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
118 op de verhoging van de leeftijdsvoorwaarde voor wat de toegang tot het recht 
op een uitkering voor een landingsbaan betreft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.939 
 

 
Aanpassing van de wet van 
12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon 
van de werknemers - Verbod 
van betaling van loon in cash 
 

 
a) Voorzitter van de Ka-

mer van Volksverte-
genwoordigers 

 03.03.2015 
b) 26.05.2015 

 
Wet van 23 augustus 2015 tot 
wijziging van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescher-
ming van het loon der werkne-
mers wat de uitbetaling van het 
loon betreft  
(BS, 01.10.2015) 
 
Koninklijk besluit van 26 decem-
ber 2015 tot vaststelling van de 
nadere regels voor het vaststel-
len en bekendmaken van een 
sectoraal impliciet akkoord of 
een sectoraal gebruik inzake de 
uitbetaling van het loon van 
hand tot hand 
(BS, 19.01.2016) 
 

 
De Raad gaat in dit eenparige advies akkoord om in het artikel 5 van de Loonbe-
schermingswet een principieel verbod van de uitbetaling van het loon in geld van 
hand tot hand in te schrijven, gezien de fraudegevoeligheid ervan. 
 
Evenwel wenst de Raad, mede gezien de principes uiteengezet in het advies nr. 
1.795, de sociale autonomie van de sectoren terzake te respecteren.  
 
Alleen wanneer er een “sectoraal kader” voor de uitbetaling van het loon van hand 
tot hand bestaat, blijft de keuzemogelijkheid tussen de uitbetaling van het loon van 
hand tot hand of in giraal geld op ondernemingsvlak behouden. Zo wordt ook ge-
zorgd voor een rechtszekere oplossing voor de betrokken ondernemingen.  
 
De modaliteiten hiervan verschillen naargelang de in de sectoren bestaande situa-
tie. De Raad vraagt om deze eveneens in het artikel 5 van de Loonbeschermings-
wet op te nemen. 
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ADVIES 
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a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.940 

 

 
Voorontwerp van wet tot wij-
ziging van de loonbescher-
mingswet van 12 april 1965 - 
Wijziging van de procedure 
voor de overdracht van loon 
 

 
a)  Minister van Werk 

 16.02.2015 
b)  26.05.2015 

 
Wet van 7 maart 2016 hou-
dende vereenvoudiging van de 
procedure betreffende de over-
dracht van het loon 
(BS, 21.03.2016) 

 
De Raad gaat in dit eenparige advies akkoord om de zware en verouderde proce-
dure van de kennisgeving van de overdracht van loon, die dateert uit een tijdperk 
dat het fenomeen van schuldenlast niet kende en waarin het aantal overdrachten 
dan ook beperkt was en waarin de informatisering niet bestond, te vereenvoudigen.  
 
De Raad kan akkoord gaan met een aantal wijzigingen aan de Loonbeschermings-
wet van 12 april 1965, gezien de geboden waarborgen en voordelen voor werkge-
vers en werknemers.  
 
Er wordt niets wijzigt aan de kennisgeving die in het kader van een procedure van 
overdracht van loon dient te gebeuren aan de werknemer (in zijn hoedanigheid van 
overdrager). Daarentegen zullen de kennisgevingen tussen de schuldeiseroverne-
mer en de gecedeerde schuldenaar (de werkgever of overheidsinstelling) vereen-
voudigd worden en kunnen zij, indien hieromtrent tussen hen een akkoord bestaat, 
geïnformatiseerd worden. 
 

 
1.941 
 

 
IAO  Proces post-2015 
 

 
a)  Minister van Werk 
  23.03.2015 
b)  26.05.2015 

  
De Raad staat achter de goedkeuring van het nieuwe werkprogramma van de 
Verenigde Naties voor na 2015 en de 17 doelstellingen die de open werkgroep 
Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (DDO's) heeft voorgesteld. Hij maakt 
ook enkele opmerkingen over de tenuitvoerlegging van het proces. 
 

 
1.942 

 
Initiatiefadvies over de gevol-
gen van de plannen aan-
gaande het nieuwe tarieven-
beleid van de NMBS voor het 
sociaal overleg 
 

 
a) Uit eigen beweging 
b)  24.06.2015 
 

  
De Raden herinneren aan hun advies nr. 1.921 van 21 januari 2015 en zetten uiteen 
waarom ze het niet eens zijn met de plannen aangaande het nieuwe tarievenbeleid 
van de NMBS. 
 

 
1.943 

 
Voorontwerp van program-
mawet - Titel 2 - Sociale Za-
ken en Titel 3 - Werk 
 

 
a) Minister van Sociale 

Zaken 
 04.05.2015 
b)  24.06.2015 
 

 
Programmawet van 10 augus-
tus 2015  
(BS, 18.08.2015) 
 
 

 
De Raad spreekt zich uit over een aantal maatregelen inzake de strijd tegen de 
sociale fraude, meer bepaald de digitale aanwezigheidsregistratie in de vleessector, 
de bestrijding van domiciliefraude, de uitbreiding van de subsidiaire hoofdelijke aan-
sprakelijkheid (ten aanzien van RSZ en fiscus) van de hoofdaannemer tot de op-
drachtgever, de verdubbeling van de administratieve geldboetes voor fictieve aan-
sluitingen als zelfstandigen. Hij spreekt zich eveneens uit over een maatregel in-
zake de schorsing van uitkeringen voor gedetineerden, de verlenging van de maat-
regel inzake de innovatiepremies, wijzigingen in de arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 en de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoe-
ding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 en 
een wijziging inzake de werkbonus. 
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ADVIES 
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b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
 

   
Koninklijk besluit van 16 decem-
ber 2015 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 27 decem-
ber 2007 tot uitvoering van de 
artikelen 400, 403, 404 en 406 
van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992 en van de 
artikelen 12, 30bis en 30ter van 
de wet van 27 juni 1969 tot her-
ziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders en van artikel 6ter 
van de wet van 4 augustus 1996 
betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering 
van hun werk (BS, 22.12.2015) 
 

 

 
1.944 

 
Voorontwerp van wet hou-
dende diverse sociale bepa-
lingen 
 

 
a) Minister van Sociale 

Zaken 
 08.05.2015 
b)  24.06.2015 

 
Wet van 16 november 2015 
houdende diverse bepalingen 
inzake sociale zaken  
(BS, 26.11.2015) 

 
De Raad spreekt zich uit over een wetsontwerp dat tot doel heeft: 
 
- het mogelijk te maken verbruiksgegevens van particulieren systematisch door te 

zenden van nutsbedrijven en distributienetbeheerders naar de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid, met het oog op datamatching in de strijd tegen de sociale 
fraude teneinde de controle op de correcte toekenning van sociale prestaties te 
versterken, in het bijzonder inzake domiciliefraude; 

 
- een aantal van de maatregelen uit te voeren die specifiek voor de horecasector 

zijn bepaald in het regeerakkoord van 9 oktober 2014 en in het plan van aanpak 
voor de horecasector dat de ministerraad op 6 februari 2015 heeft goedgekeurd, 
met name bijkomende lastenverlagingen in 2015 ten gunste van de horeca via 
een uitbreiding van het systeem van overuren en de invoering van een systeem 
van flexi-jobs. 
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b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.945 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit tot uitbreiding van het 
werkgeverscontingent voor 
gelegenheidswerknemers in 
de horecasector 
 

 
a) Minister van Sociale 

Zaken 
 29.05.2015 
b)  24.06.2015 

 
Koninklijk besluit van 23 oktober 
2015 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 de-
cember 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders wat betreft de quota 
van dagen gelegenheidswerk in 
hoofde van de werkgever in het 
hotelbedrijf 
(BS, 06.11.2015) 
 

 
De Raad spreekt zich uit over een voorontwerp van wet tot uitvoering van een an-
dere van de specifieke maatregelen ten gunste van de horeca via het regeerakkoord 
van 9 oktober 2014 en het plan van aanpak voor de horecasector dat de minister-
raad op 6 februari 2015 heeft goedgekeurd. 
 
Het betreft lastenverlagingen die bestaan in een aanpassing van de regeling van 
het gelegenheidswerk in de horeca door het contingent voor de werkgever van 100 
op 200 dagen te brengen. 
 

 
1.946 

 
Sociaal statuut van de kun-
stenaars  Follow-up van de 
adviezen nr. 1.744, nr. 1.810 
en nr. 1.931  Adviesaan-
vraag over een ontwerp van 
koninklijk besluit en een ont-
werp van ministerieel besluit 
 Werking van de Commissie 
"Kunstenaars" en model van 
de kaart en van het visum 
"kunstenaars" 
 

 
a) Minister van Sociale 

Zaken 
 02.06.2015 
b)  24.06.2015 

 
Koninklijk besluit van 27 sep-
tember 2015 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 28 no-
vember 1969 tot uitvoering van 
de wet van 27 juni 1969 tot her-
ziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, met betrekking 
tot het kunstenaarsstatuut, en 
het koninklijk besluit van 26 juni 
2003 houdende de organisatie 
en de werking van de Commis-
sie "Kunstenaars" 
(BS, 07.10.2015) 
 
Ministerieel besluit van 23 okto-
ber 2015 betreffende het model 
van de kaart en van het visum 
'kunstenaars' 
(BS, 30.10.2015) 
 
 
 
 
 
 

 
De Raad spreekt zich uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat er enerzijds toe 
strekt te voorzien in een overzicht van de artistieke prestaties als middel voor de 
controle op de kleinevergoedingsregeling, naast de kunstenaarskaart. Het heeft an-
derzijds ook tot doel het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende de organisatie 
en de werking van de Commissie "Kunstenaars" te wijzigen en de werking van die 
laatste te verduidelijken. De Raad spreekt zich ook uit over een ontwerp van minis-
terieel besluit dat de vermeldingen en de praktische regels vaststelt voor de afgifte 
van de kunstenaarskaart door de Commissie "Kunstenaars" in het kader van de 
kleinevergoedingsregeling en van het beroepsvisum in het kader van de regeling 
van artikel 1 bis. 
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b) Advies 
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OPMERKINGEN 

 

 
1.948 

 
Revalorisatie invaliditeits-
pensioen mijnwerkers 
 

 
a) Minister van Sociale 

Zaken 
 10.06.2015 
b)  14.07.2015 
 

 
Koninklijk besluit van 17 juni 
2016 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 19 november 
1970 betreffende het invalidi-
teitspensioenstelsel voor de 
mijnwerkers 
(BS, 30.06.2016) 
 

 
Unaniem advies waarin de Raad zich positief uitspreekt over ontwerp van koninklijk 
besluit dat, op voorstel van het RIZIV, een verhoging van het invaliditeitspensioen 
van mijnwerkers met 2% beoogt, parallel met de andere welvaartsaanpassingen in 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 
 

 
1.949 

 
Verhoging sociale werkbonus - 
Ontwerp van koninklijk besluit - 
Uitvoering artikel 71 van het 
voorontwerp van programma-
wet 

 

 
a) Minister van Sociale 

Zaken 
 22.06.2015 
b)  14.07.2015 
 

 
Koninklijk besluit van 16 sep-
tember 2015 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 17 ja-
nuari 2000 tot uitvoering van ar-
tikel 2 van de wet van 20 de-
cember 1999 tot toekenning van 
een werkbonus onder de vorm 
van een vermindering van de 
persoonlijke bijdragen van soci-
ale zekerheid aan werknemers 
met lage lonen en aan sommige 
werknemers die het slachtoffer 
waren van een herstructurering 
(BS, 29.09.2015) 
 

 
In dit eenparig advies spreekt de Raad zich uit over een ontwerp van koninklijk be-
sluit tot toekenning van de werkbonus, onder de vorm van een vermindering van de 
persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en 
aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van herstructurering. 
 

 
1.950 

 
Programmawet van 2015 - Ad-
viesaanvraag over twee ont-
werpen van koninklijk besluit 
ter uitvoering van afdeling 2 
van hoofdstuk 2 over de invoe-
ring van een aanwezigheidsre-
gistratie in de vleessector 

 

 
a) Staatssecretaris voor 

Bestrijding van de So-
ciale Fraude 

 16.06.2015 
b)  14.07.2015 

 
Koninklijk besluit van 9 decem-
ber 2015 houdende nadere re-
gels inzake de elektronische 
aanwezigheidsregistratie voor 
werknemers tewerkgesteld op 
bepaalde arbeidsplaatsen in de 
vleessector 
(BS, 16.12.2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Raad betuigt unaniem zijn instemming met de uitvoeringsregels die zijn vastge-
steld in de twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de invoering van een 
aanwezigheidsregistratie in de vleessector. Dat advies volgt op advies nr. 1.943 van 
24 juni 2015 over het voorontwerp van programmawet 2015, dat in zijn hoofdstuk  
2 het wettelijke kader van die twee ontwerpen van koninklijk besluit heeft bepaald. 
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a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

     
   Koninklijk besluit van 9 decem-

ber 2015 tot uitvoering van arti-
kel 7 van de programmawet van 
10 augustus 2015 en tot wijzi-
ging van het koninklijk besluit 
van 1 juli 2011 tot uitvoering van 
de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 
70 en 88 van het Sociaal Straf-
wetboek en tot bepaling van de 
datum van inwerkingtreding van 
de wet van 2 juni 2010 hou-
dende bepalingen van het soci-
aal strafrecht 
(BS, 16.12.2015) 
 

 

 
1.951 

 
Regelgeving inzake betaald 
educatief verlof - Ontwerp van 
koninklijk besluit - Schooljaar 
2015-2016 

 

 
a) Minister van Werk 
 22.06.2015  
b)  14.07.2015 

 
Koninklijk besluit van 14 sep-
tember 2016 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 23 juli 
1985 tot uitvoering van afdeling 
6 - toekenning van betaald edu-
catief verlof in het kader van de 
voortdurende vorming van de 
werknemers - van hoofdstuk IV 
van de herstelwet van 22 januari 
1985 houdende sociale bepa-
lingen  
(BS, 27.09.2016) 
 

 
De Raad spreekt zich gunstig uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat de 
bovengrens van het referteloon voor de terugbetaling aan de werkgevers voor het 
schooljaar 2015-2016 vaststelt op 2.760 euro (geen indexaanpassing vergeleken 
met het schooljaar 2014-2015). Ingevolge de zesde staatshervorming zijn de ge-
westen immers bevoegd voor het betaald educatief verlof. Maar de vaststelling van 
de bovengrens van het referteloon voor de terugbetaling aan de werkgevers, die 
betrekking heeft op de relatie tussen werkgever en werknemer, en waarbij het gaat 
over een bepaling inzake het loon, blijft dus een federale bevoegdheid. 
 

 
1.952 

 
Elektronische ecocheques - 
Follow-up en monitoring - Ont-
werp van koninklijk besluit tot 
invoering van de elektronische 
ecocheques en tot vaststelling 
van de erkenningsvoorwaar-
den en erkenningsprocedure 
voor uitgevers ervan 

 

 
a) Minister van Sociale 

Zaken 
 07.07.2015 
b)  14.07.2015 

 
Koninklijk besluit van 16 decem-
ber 2015 tot invoering van de 
elektronische ecocheques en 
tot vaststelling van de erken-
ningsvoorwaarden en erken-
ningsprocedure voor uitgevers 
ervan  
(BS, 24.12.2015) 

 
De Raad spreekt zich gunstig uit over een ontwerp van koninklijk besluit tot invoe-
ring van de elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoor-
waarden en erkenningsprocedure voor uitgevers ervan.  
 
Hij heeft dat ontwerp van koninklijk besluit onderzocht in het licht van de beschou-
wingen en concrete voorstellen, de voorwaarden voor de overgang naar elektroni-
sche ecocheques (stabiliteit van het stelsel, aantrekkelijke kosten voor alle betrok-
ken partijen…) en de planning voor de invoering van een dergelijk stelsel, die hij in 
zijn advies nr. 1.926 van 24 februari 2015 had aangegeven.  
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Hij merkt echter een nieuw element op met betrekking tot de mogelijkheid voor de 
uitgevers om het rijksregisternummer te gebruiken voor het bestellen van zowel 
elektronische als papieren ecocheques (“gemengde bestelling”). De Raad vraagt 
om de wetgeving daaraan aan te passen.  
 

 
1.953 

 
Verplichting tot inschrijving als 
werkzoekende - Kennisgeving 
van deze verplichting tot in-
schrijving aan de werkzoe-
kende 

 

 
a) Minister van Werk 
 22.12.2014 
b)  14.07.2015 

 
 

 
In dit advies spreekt de Raad zich uit over de adviesaanvraag van de minister van 
Werk inzake de manier waarop de werkzoekende in kennis kan worden gesteld van 
de verplichting die op hem rust om zich in te schrijven bij de gewestelijke diensten 
voor arbeidsbemiddeling. Het voorstel omvat twee luiken namelijk enerzijds de in-
formatieplicht voor de werkgever met betrekking tot de inschrijvingsplicht voor de 
ontslagen werknemer en het andere luik betreft de inschrijvingsplicht als werkzoe-
kende binnen de maand na ontslag gekoppeld als toekenningsvoorwaarde aan het 
recht op werkloosheidsuitkering. 
 
Onafgezien van de principiële standpunten van de organisaties, is de Raad van 
mening dat het voorstel een onnodige zware bijkomende administratieve verplich-
ting zal opleggen. Daarom heeft de Raad een alternatief voorstel uitgewerkt in het 
licht van de principes van rechtszekerheid en het creëren van administratieve een-
voud voor zowel de werkgever als de werknemer. 

     
Vanuit die optiek stelt de Raad het volgende voor: 
 
- Met betrekking tot de informatieplicht tot inschrijving als werkzoekende stelt hij 

voor iedere ontslagen werknemer te informeren van zijn verplichting op basis van 
een bijkomende vermelding in het werkloosheidsdocument de C4, in plaats van 
een vermelding in de opzeggingsbrief.  
 

- Met betrekking tot het tweede luik, de periode die de werkzoekende heeft om te 
voldoen aan zijn inschrijvingsplicht als werkzoekende, is hij van mening dat voor 
de verplichting tot inschrijving binnen de maand na de opzeggingsperiode of na 
onmiddellijk ontslag, moet worden voorzien in een vrijstelling voor werknemers 
van wie de opzeggingsperiode of verbrekingsvergoeding betrekking heeft op een 
periode van minder dan 1 maand.  

 
Daarnaast wenst de Raad nog een aantal bijkomende bemerkingen te maken. Hij 
wenst er de aandacht op te vestigen dat de toepassingsgebieden van beide luiken 
coherent dienen te blijven en strikt beperkt moeten blijven tot werknemers verbon-
den door een arbeidsovereenkomst en dat in de situatie waarbij de werknemer zijn 
C4 werkloosheidsbewijs of een afschrift niet ontvangt, de directeur in het kader van 
artikel 54 van werkloosheidsbesluit, zich kan beperken tot het geven van een ver-
wittiging of een verlenging van de termijn. 
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ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.954 

 
Risicogroepen  Wijziging van 
het koninklijk besluit van 26 no-
vember 2013 tot uitvoering van 
artikel 191, § 3, van de wet van 
27 december 2006 houdende 
diverse bepalingen 

 

 
a)  Minister van Werk 
  07.07.2015 
b)  14.07.2015 

 
Koninklijk besluit van 23 augus-
tus 2015 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 26 novem-
ber 2013 tot uitvoering van arti-
kel 191, § 3, van de wet van 27 
december 2006 houdende di-
verse bepalingen  
(BS, 31.08.2015) 

 
De Raad buigt zich over een ontwerp van koninklijk besluit dat de voorwaarden 
verscherpt waaraan een paritair comité moet voldoen wanneer het een bijkomend 
project wil laten goedkeuren voor jongeren onder de 26 jaar die tot de risicogroepen 
behoren. 
 
Onverminderd de beginselstandpunten die de organisaties eerder hebben ingeno-
men over het beleid ten gunste van de risicogroepen, is de Raad unaniem van me-
ning dat de aanvullende voorwaarden die in het ontwerp van koninklijk besluit wor-
den voorgesteld om recht te hebben op de extra middelen te strikt zijn, en zeker om 
in de praktijk door de sectoren nageleefd te kunnen worden voor de periode 2016-
2017. 
 

 
1.955 

 
De rol van het arbeidsaudito-
raat - Ontwerp van wet hou-
dende wijziging van het bur-
gerlijk procesrecht en hou-
dende diverse bepalingen in-
zake justitie 

 

 
a)  Voorzitter van de com-

missie Justitie van de 
Kamer van Volksverte-
genwoordigers 

  10.07.2015 
b)  14.07.2015 

 
Wet van 19 oktober 2015 hou-
dende wijziging van het burger-
lijk procesrecht en houdende di-
verse bepalingen inzake justitie 
(BS, 22.10.2015) 

 
De Raad spreekt zich unaniem uit over een ontwerp van wet houdende wijziging 
van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie. Dit 
wetsontwerp maakt de tweede fase uit van de hervorming van justitie. De eerste 
fase kwam er tijdens de vorige legislatuur door de hertekening van het gerechtelijk 
landschap (zie advies nr. 1.741 van 15 september 2010).  
 
De Raad spreekt zich, meer in het bijzonder, negatief uit over het feit dat het advies 
van het openbaar ministerie in de burgerrechtelijke materies in de meeste gevallen 
facultatief wordt.  Voor alle sociaalrechtelijke geschillen opgesomd in art. 764, eer-
ste lid, 10° Ger. W  blijft de verplichte mededeelbaarheid (in de zin van communi-
catie) aan het arbeidsauditoraat bestaan, maar wordt het advies van het arbeidsau-
ditoraat facultatief. Onder de sociaalrechtelijke zaken die op dit ogenblik verplicht 
aan de arbeidsauditeur dienen meegedeeld te worden en waarover deze verplicht 
advies dient uit te brengen, is de Raad van oordeel dat de zaken betreffende de 
sociale zekerheid en de sociale bijstand een bijzondere positie innemen. 
 
De Raad pleit op basis van de specifieke eigenheid en het belang van de tussen-
komst van het arbeidsauditoraat(-generaal) voor de arbeidsgerechten in zaken die 
de sociale zekerheid en de sociale bijstand betreffen voor het behoud zonder meer 
van de verplichte adviesverlening in deze dossiers. 
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ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.956 

 
Systematisch doorzenden 
naar de KSZ van bepaalde ver-
bruiksgegevens tot verbetering 
van de datamining en de data-
matching - Ontwerp van wet tot 
wijziging van de programma-
wet van 29 maart 2012 betref-
fende de controle op het mis-
bruik van fictieve adressen 
door de gerechtigden van soci-
ale prestaties - Opvolging 
NAR-advies nr. 1.944 

 

 
a) Staatssecretaris voor 

Bestrijding van de so-
ciale fraude 

 15.07.2015 
b)  05.10.2015 

 
Wet van 13 mei 2016 tot wijzi-
ging van de programmawet (I) 
van 29 maart 2012 betreffende 
de controle op het misbruik van 
fictieve adressen door de ge-
rechtigden van sociale presta-
ties, met het oog op de invoe-
ring van het systematisch door-
zenden naar de KSZ van be-
paalde verbruiksgegevens van 
nutsbedrijven en distributienet-
beheerders tot verbetering van 
de datamining en de datamat-
ching in de strijd tegen de soci-
ale fraude 
(BS, 27.05.2016) 
 

 
In dit verdeeld advies spreekt de Raad zich uit over een ontwerp van wet tot wijzi-
ging van de programmawet van 29 maart 2012 betreffende de controle op het mis-
bruik van fictieve adressen door de gerechtigde van sociale prestaties, met het oog 
op de invoering van een systematisch doorzenden naar de KSZ van bepaalde ver-
bruiksgegevens van nutsbedrijven en distributienetbeheerders tot verbetering van 
de datamining en de datamatching in de strijd tegen de sociale fraude.  
 
Dit advies kadert binnen het advies 1.944 van 24 juni 2015 waarin de Raad zich 
voorgenomen heeft om zijn standpunt met betrekking tot bovengenoemd onderwerp 
in beraad te houden in afwachting van het advies van de Commissie voor de be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 

 
1.959 
 
 
 

 
Vragenlijst voor een evalua-
tie van de Verklaring van de 
IAO betreffende de sociale 
rechtvaardigheid voor een 
billijke mondialisering 
 

 
a) FOD WASO 
 28.08.2015 
b)  05.10.2015 

  
De Raad wenst eenparig zijn globale ondersteuning te benadrukken van de Verkla-
ring van de IAO, die een grote invloed uitoefent op het nationaal en internationaal 
gevoerde beleid en die een bron van inspiratie vormt voor de activiteiten van de 
Belgische sociale partners. De Raad heeft verder het rapport nr. 78 in herinnering 
gebracht, dat hij heeft uitgebracht met het oog op de terugkerende discussie over 
de strategische doelstelling inzake sociale bescherming. 
 

 
1.960 

 
Voorlegging aan het Parle-
ment van de aanbeveling nr. 
204 betreffende de transitie 
van een informele naar een 
formele economie (IAC, 
104e zitting) 
 

 
a)  Voorzitter van het di-

rectiecomité van de 
FOD Werkgelegen-
heid 

  27.08.2015 
b)  05.10.2015 

  
De Raad stemt unaniem in met de analyse in het ontwerp van voorlegging aan het 
Parlement, volgens welke de regering de aanbeveling nr. 204 ten uitvoer kan bren-
gen, daar het geldende wettelijke arsenaal al in overeenstemming is met de teneur 
van de aanbeveling. De Raad nodigt de regering uit om de relevante elementen van 
de aanbeveling mee te nemen in haar programma's voor ontwikkelingssamenwer-
king. 
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ONDERWERP 
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b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.961 
 

 
Strafbaarstelling van inbreu-
ken op algemeen verbindend 
verklaarde cao’s en wettig-
heidsbeginsel 
 
 

 
a) Uit eigen beweging 
b)  27.10.2015 

  
De Raad heeft zich in dit eenparige advies gebogen over de strafrechtelijke sancti-
onering van cao’s.  
 
Bij de invoering van het sociaal strafwetboek door de wet van 6 juni 2010 werd een 
overgangsregeling voor de strafrechtelijke sanctionering van algemeen verbindend 
verklaarde cao’s ingevoerd, die afliep op 30 juni 2015. Vanaf 1 juli 2015 wordt een 
bepaling van een algemeen verbindend verklaarde cao die niet reeds door een ar-
tikel van het sociaal strafwetboek wordt gesanctioneerd, bestraft met een sanctie 
van niveau 1. De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de strafrechte-
lijke sanctionering van de niet-naleving van een belangrijk aantal cao’s van de 
Raad, vanuit hun bezorgdheid over de naleving van het legaliteitsbeginsel in straf-
zaken, de strijd tegen de sociale dumping en het respecteren van de regels inzake 
het collectief overleg. 
 
In een verdere fase zullen de sociale partners de strafbaarstelling van de niet-nale-
ving van de andere verplichtingen opgenomen in de cao’s van de Raad en de sec-
torale cao’s nagaan en beoordelen of de bestaande strafsancties afdoende of nodig 
zijn. In die optiek heeft de Raad de aanbeveling nr. 25 aan de sectoren gericht zodat 
de paritaire comités dezelfde oefening doen voor hun eigen cao’s. 
 

 
1.962 
 

 
Zesde staatshervorming - 
Bevoegdheidsoverdracht - 
Ervaringsfonds - Ontwerp 
van besluit van de Waalse 
regering tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 1 juli 
2006 tot bevordering van de 
arbeidsmogelijkheden, de 
kwaliteit van de arbeidsvoor-
waarden of de organisatie 
van de arbeid van oudere 
werknemers in het kader van 
het Ervaringsfonds 
 
 
 
 

 
a) Minister van Werk en 

Vorming van het 
Waalse Gewest 

 27.07.2015 
b)  27.10.2015 

 
Besluit van 30 juni 2016 van de 
Waalse Regering tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 1 
juli 2006 tot bevordering van de 
arbeidsmogelijkheden, de kwa-
liteit van de arbeidsvoorwaar-
den of de organisatie van de ar-
beid van oudere werknemers in 
het kader van het Ervarings-
fonds en tot vervanging van de 
desbetreffende bijlagen 
(BS, 22.07.2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Raad keurt de hem voorgelegde tekst goed op unanieme wijze, met inachtne-
ming van de opmerkingen en beschouwingen die de Conseil économique et social 
de Wallonie met betrekking tot het Ervaringsfonds heeft gemaakt in twee adviezen, 
waarnaar verwezen wordt. 
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b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.963 

 
Technische problemen als 
gevolg van de gezamenlijke 
toepassing van het koninklijk 
besluit van 3 mei 2007 tot re-
geling van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijf-
stoeslag en de op 27 april 
2015 gesloten collectieve ar-
beidsovereenkomsten tot 
vaststelling van de voorwaar-
den voor de toekenning van 
een aanvullende vergoeding 
in het kader van bepaalde 
stelsels van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag 
 

 
a) Uit eigen beweging 
b) 27.10.2015 

 
Koninklijk besluit van 30 januari 
2017 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 3 mei 2007 
tot regeling van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoe-
slag en tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 30 december 
2014 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 3 mei 2007 
tot regeling van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoe-
slag  
(BS, 13.02.2017) 

 
In dit initiatiefadvies merkt de Raad op dat de gezamenlijke toepassing van het ko-
ninklijk besluit van 3 mei 2007 en de collectieve arbeidsovereenkomsten van 27 
april 2015 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een aanvul-
lende vergoeding in het kader van de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(SWT) en van de leeftijd vanaf welke die SWT's kunnen worden toegekend voor 
2015-2016 in de praktijk een aantal onduidelijkheden doet rijzen. 
 
Ter wille van de rechtszekerheid verzoekt de Raad de regering dan ook artikel 3, § 
8 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 te wijzigen, zodat de werknemer aan-
spraak kan maken op een SWT, ook al verstrijkt de opzeggingstermijn buiten de 
geldigheidsperiode van de overeenkomst. 
 

 
1.964 
 

 
Vermindering van de werk-
geversbijdrage voor de aan-
werving van de eerste zes 
werknemers - ontwerp van 
wet - ontwerp van koninklijk 
besluit 
 

 
a) Minister van Sociale 

Zaken 
 27.10.2015 
b)  15.12.2015 

 
Wet van 26 december 2015 
houdende maatregelen inzake 
versterking van jobcreatie en 
koopkracht (BS, 30.12.2015)  
 
Koninklijk besluit van 26 januari 
2016 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 16 mei 2003 
tot uitvoering van Hoofdstuk 7 
van Titel IV van de programma-
wet van 24 december 2002 (I) 
betreffende de harmonisering 
en de vereenvoudiging van de 
regelingen inzake verminderin-
gen van de socialezekerheids-
bijdragen, met het oog op de uit-
breiding van de doelgroepver-
mindering voor eerste aanwer-
vingen 
(BS, 02.02.2016) 
 
 
 
 
 

 
In dit verdeeld advies spreekt de Raad zich uit over een ontwerp van wet houdende 
invoering van een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de aanwerving 
van een zesde werknemer en een ontwerp van koninklijk besluit met het oog op de 
uitbreiding van de doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen.  
 
De adviesaanvraag die aan de basis hiervan ligt, omvat nog een ander luik namelijk 
het aspect inzake de verlaging van de structurele bijdragevermindering. Wat dit as-
pect betreft heeft de Raad vastgesteld dat de voorziene datum van inwerkingtreding 
verschoven is naar 1 april 2016, waardoor de Raad in zijn advies besloten heeft om 
zich hierover eventueel uit te spreken in een tweede fase, nadat alle elementen 
verkregen en onderzocht werden.  
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1.965 
 

 
Wijziging van het grensbe-
drag voor de aanwezigheids-
registratie op tijdelijke en mo-
biele werkplaatsen - ontwerp 
van koninklijk besluit  
 

 
a) Staatssecretaris voor 

bestrijding van de soci-
ale fraude 

 04.12.2015  
b)  15.12.2015 

 
Koninklijk besluit van 15 februari 
2016 tot uitvoering van artikel 
31 bis, § 2, van de wet van 4 au-
gustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij 
de uitvoering van hun werk, wat 
betreft de wijziging van het 
grensbedrag voor de aanwezig-
heidsregistratie 
(BS, 19.02.2016) 

 
De Raad spreekt zich in dit eenparige advies uit over een ontwerp van koninklijk 
besluit dat voorziet in de uitbreiding van het toepassingsgebied van de elektroni-
sche aanwezigheidsregistratie op tijdelijke en mobiele werkplaatsen. Deze regelge-
ving wordt van toepassing gemaakt op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar wer-
ken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief BTW gelijk is aan of 
hoger is dan 500.000 euro (hiervoor was dit 800.000 euro).  
 
De Raad gaat akkoord met de voorgestelde maatregel, maar wenst een aantal be-
merkingen te maken met betrekking tot de verlaging van de grens opgenomen in 
de tekst van het ontwerp van koninklijk besluit, en, anderzijds, het toepassingsge-
bied van het systeem van de aanwezigheidsregistratie opgenomen in de welzijns-
wet.  
 

 
1.966 

 
- Fonds tot vergoeding van 

de in geval van sluiting van 
ondernemingen ontslagen 
werknemers  Werkge-
versbijdragen voor 2016 

 
-  Fonds tot vergoeding van 

de in geval van sluiting van 
ondernemingen ontslagen 
werknemers  Tijdelijke 
werkloosheid  Werkge-
versbijdragen voor 2016 

 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  15.12.2015 

 
Koninklijk besluit van 5 februari 
2016 tot vaststelling, voor het 
jaar 2016, van het bedrag en de 
betalingsmodaliteiten en -termij-
nen van de bijdragen verschul-
digd door de werkgevers waar-
van de onderneming bedoeld 
wordt in artikel 2, 3°, a), van de 
wet van 26 juni 2002 betref-
fende de sluiting van de onder-
nemingen aan het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ont-
slagen werknemers  
(BS, 18.02.2016) 
 
 

 
De Raad stelt voor dat de aan het Sluitingsfonds verschuldigde bijdragen voor de 
ondernemingen met handels- of industriële finaliteit voor 2016 als volgt worden vast-
gesteld : 
 
-  voor de werkgevers die gedurende het kalenderjaar 2015 gemiddeld ten minste 

20 werknemers hebben tewerkgesteld, bedraagt de voorgestelde bijdragevoet 
0,18 %; 

 
-  voor de werkgevers die gedurende het kalenderjaar 2015 gemiddeld minder dan 

20 werknemers hebben tewerkgesteld, bedraagt de voorgestelde bijdragevoet 
0,15 %. 

 
Voor sommige bedrijfssectoren worden specifieke bijdragevoeten voorgesteld. 
 
De Raad stelt voor dat voor de werkgevers van ondernemingen zonder handels- of 
industriële finaliteit voor de vier kwartalen van 2016 de bijdragevoet 0,02 % zou bedra-
gen. 
 
Inzake tijdelijke werkloosheid bedraagt de voorgestelde bijdragevoet 0,13 %. 
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Koninklijk besluit van 5 februari 
2016 tot vaststelling, voor het 
jaar 2016, van het bedrag en de 
betalingsmodaliteiten en -termij-
nen van de bijdragen verschul-
digd door de werkgevers waar-
van de onderneming bedoeld 
wordt in artikel 2, 3°, b), van de 
wet van 26 juni 2002 betref-
fende de sluiting van de onder-
nemingen aan het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ont-
slagen werknemers  
(BS, 18.02.2016) 
 

 

   Koninklijk besluit van 5 februari 
2016 tot vaststelling, voor het 
jaar 2016, van het bedrag en de 
betalingsmodaliteiten en -termij-
nen van de bijdragen verschul-
digd door de werkgevers aan 
het Fonds tot vergoeding van de 
in geval van sluiting van onder-
nemingen ontslagen werkne-
mers om een deel van het be-
drag van de werkloosheidsuit-
keringen, uitbetaald door de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoor-
ziening, te dekken voor de werk-
nemers van wie de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst 
geschorst is in toepassing van 
de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 
van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereen-
komsten  
(BS, 18.02.2016) 
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1.967 

 
Prijs van de treinkaarten 
vanaf 1 februari 2016 

 
a)  Directeur-generaal 

van het Directoraat-
generaal Duurzame 
mobiliteit en Spoorbe-
leid van de fod Mobili-
teit en Vervoer 

  04.12.2015 
b)  26.01.2016 
 

  
De Raden spreken zich uit over de op 1 februari 2016 in werking getreden tariefver-
hoging van de NMBS-vervoerbewijzen en formuleren voorts een aantal vragen be-
treffende het nieuwe beheercontract van de NMBS.  
 

 
1.968 

 
De NMBS-plannen voor ge-
differentieerde tarieven in de 
spits- en de daluren: de soci-
ale gesprekspartners lichten 
hun gezamenlijke standpun-
ten nader toe 
 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  26.01.2016 
 
 

  
De Raden illustreren en lichten hun gezamenlijke standpunten toe met betrekking 
tot de NMBS-plannen voor een tariefdifferentiatie volgens het tijdstip van de dag. 
Zij staven hun standpunt door te waarschuwen voor de twaalf nefaste gevolgen die 
een dergelijke tariefdifferentiatie zou kunnen teweegbrengen.  
 

 
1.969 

 
Voorontwerp van nationaal 
actieplan Bedrijven en Men-
senrechten 
 

 
a)  Federaal minister van 

Energie, Leefmilieu en 
Duurzame Ontwikke-
ling 

  16.10.2015 
b)  26.01.2016 
 

  
De Raad wijst er samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven op dat er voor 
de werkgevers- en de werknemersorganisaties een belangrijke rol is weggelegd om 
die thema's onder de aandacht te brengen, en zij een gemeenschappelijk referen-
tiekader kunnen vaststellen en goede praktijken verspreiden. Ook de verantwoor-
delijkheid van de consumenten door hun consumptiekeuzes, wordt naar voren ge-
schoven. In die context wijzen de Raden op het gewicht dat zij hechten aan de 
internationale instrumenten die als norm gelden maar voor de praktijken van de 
ondernemingen juridisch niet bindend zijn. 
 
De Raden merken op dat zij het initiatief steunen en zijn van oordeel dat het NAP 
een belangrijk instrument kan zijn om het beleid van overheden en ondernemingen 
te beïnvloeden. De Raden zijn het ook eens met de keuze in het voorontwerp van 
NAP om het beleid voor ondernemingen en mensenrechten te integreren in het be-
leid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 
Die algemene beoordelingselementen worden aangevuld met bijzondere opmerkin-
gen over de raadplegingsmethoden, de voortrekkersrol van België en de versterking 
van multilaterale akkoorden, de administratieve lasten en het in aanmerking nemen 
van de eigenheid van kmo's, mapping, uitvoering, follow-up en evaluatie.  
 
 
 
 
 



 
 

  

 8
0 

 

 
NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.970 

 
Onderscheid tussen werkne-
mer en zelfstandige - Evalu-
atie van de Arbeidsrelaties-
wet 
 

 
a) - Minister van Werk 
 - Minister van Midden-

stand 
 - Staatssecretaris 

voor Bestrijding van 
de sociale fraude 

  22.04.2015 
b)  26.01.2016 

  
De Raad heeft zich uitgesproken over de Arbeidsrelatieswet.  
 
In dat advies komen de volgende onderwerpen aan bod :  
 
-  de werking van de administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie; 
 
-  de criteria gehanteerd door de Arbeidsrelatieswet, en, in het bijzonder, de vast-

stelling van specifieke criteria door de sectoren; 
 
-  de werking van de Arbeidsrelatieswet in het kader van grensoverschrijdende 

fraude (sociale dumping). 
 
Wat het tweede punt betreft, stelt de Raad dat om de meerwaarde van de sectorale 
aanpak te kunnen nagaan de sectoren hierover dienen bevraagd te worden.  
 

 
1.971 

 
Flexi-jobs - Ontwerp van ko-
ninklijk besluit tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 
30 maart 1967 tot bepaling 
van de algemene uitvoe-
ringsmodaliteiten van de 
wetten betreffende de jaar-
lijkse vakantie van de werk-
nemers 
 

 
a)  Minister van Werk 
  03.12.2015 
b)  26.01.2016 

  
Verdeeld advies over een ontwerp van koninklijk besluit dat werknemers die een 
flexi-job uitoefenen, wil onderwerpen aan de gecoördineerde wetten van 28 juni 
1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers. 
 

 
1.972 
 

 
Uitzendarbeid - Gevolgge-
ving aan het advies nr. 1.807 
van 17 juli 2012 - 48-urenre-
gel 
 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  23.02.2016 

 
Wet van 30 augustus 2016 tot 
wijziging van artikel 8 van de 
wet van 24 juli 1987 betreffende 
de tijdelijke arbeid, de uitzend-
arbeid en het ter beschikking 
stellen van werknemers ten be-
hoeve van gebruikers, met het 
oog op de afschaffing van de 
48-urenregel en de verruiming 
van de mogelijkheid om een be-
roep te doen op elektronische 
arbeidsovereenkomsten voor 
uitzendarbeid  
(BS, 18.05.2017) 
 

 
In dat advies dat gevolg geeft aan zijn advies nr. 1.807 van 17 juli 2012 en de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzend-
arbeid van 16 juli 2013, spreekt de Raad zich uit over de afschaffing van de 48-
urenregel voor de vaststelling van de overeenkomsten voor uitzendarbeid.  
 
In die optiek was hij van oordeel dat vooraf een onderzoek moest worden gewijd 
aan het vraagstuk van de elektronische overeenkomsten voor uitzendarbeid, in het 
bijzonder van de elektronische handtekening ervan. Voor de afschaffing zelf van de 
48-urenregel is een aanpassing van artikel 8 van de wet van 24 juli 1987 vereist.  
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
    Bovendien spreekt de Raad zich uit over de in diezelfde regeling bepaalde "sanctie" 

(bij ontstentenis van een geschrift vastgesteld uiterlijk binnen twee werkdagen te 
rekenen vanaf het tijdstip waarop de uitzendkracht in dienst treedt, gelden voor die 
overeenkomst uitsluitend de regels voor de voor onbepaalde tijd gesloten arbeids-
overeenkomsten).  
 
Ten slotte vraagt de Raad dat de door hem voorgestelde wetswijzigingen op 1 ok-
tober 2016 in werking treden en dat om de haalbaarheid en de toepasbaarheid van 
de overgang naar het elektronische te waarborgen, een gedoogperiode van drie 
maanden wordt vastgesteld. De Raad vraagt daarnaast dat de door de RSZ ontwik-
kelde app "interim@work" op 1 oktober 2016 in werking treedt.  
 

 
1.973  

 
Het systeem van de werkge-
versgroepering - Follow-up 
van de adviezen nr. 1.890, 
nr. 1.905 en nr. 1.925 - Ver-
lenging van de geldigheids-
duur van het koninklijk be-
sluit van 8 juli 2014, zoals ge-
wijzigd door het koninklijk be-
sluit van 7 juni 2015 
 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  23.02.2016 

 
Koninklijk besluit van 26 mei 
2016 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 8 juli 2014 tot 
uitvoering van het artikel 186 
van de wet van 12 augustus 
2000 houdende sociale budget-
taire en andere bepalingen en 
tot bepaling van de datum van 
inwerkingtreding van hoofdstuk 
15 van de wet van 25 april 2014 
houdende diverse bepalingen 
inzake sociale zekerheid  
(BS, 09.06.2016) 
 

 
De Raad spreekt zich in dat advies uit over de verlenging van artikel 1 van het 
koninklijk besluit van 8 juli 2014 voor een nieuwe duur van een jaar, namelijk tot 1 
juli 2017. Die verlenging is nodig om te voorkomen dat er een juridisch vacuüm zou 
ontstaan vooraleer eventueel nieuwe bepalingen voor de nieuwe regeling worden 
vastgesteld. Dat koninklijk besluit regelt met name de procedure voor de toelating 
die de minister van Werk aan de werkgeversgroeperingen verleent om werknemers 
ter beschikking te stellen van hun leden.  
 

 
1.975 

 
Sollicitaties - Antwoorden 
aan sollicitanten 
 
 

 
a)  Voorzitter van de Ka-

mer van Volksverte-
genwoordigers 

  03.03.2015 
b)  23.02.2016 
 

  
De werkgevers- en de werknemersorganisaties zetten in dat verdeelde advies hun 
respectievelijke standpunten uiteen over een wetsvoorstel tot wijziging van de wet 
van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling 
voor wat betreft de invoering van de antwoordplicht ten aanzien van sollicitanten. 
 

 
1.976 

 
Bevoegdheidsgebied van de 
paritaire comités - Gevolgge-
ving aan het advies nr. 1.269 
 

 
a)  Uit eigen beweging  
b) 23.02.2016 

  
De Raad heeft uit eigen beweging een aantal voorstellen uitgewerkt om de rechts-
onzekerheid die op het terrein bestaat met betrekking tot de bepaling van het be-
voegde paritaire comité en met betrekking tot de administratieve procedure te ver-
helpen gelet op de financiële gevolgen voor de betrokken actoren. 
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.977 

 
Versterking van de competi-
tiviteit (Verlaging van de faci-
ale bijdragevoet van 33 % 
naar 25 %) - ontwerp van wet 
- ontwerp van koninklijk be-
sluit / Sociale Maribel - ont-
werp van koninklijk besluit 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  27.10. 2015 
b)  03.03.2016 
 

 
Wet van 16 mei 2016 houdende 
diverse bepalingen inzake soci-
ale zaken 
(BS, 23.05.2016)   
 

- Koninklijk besluit van 31 mei 
2016 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 16 mei 2003 
tot uitvoering van het Hoofdstuk 
7 van Titel IV van de program-
mawet van 24 december 2002 
(I), betreffende de harmonise-
ring en vereenvoudiging van de 
regelingen inzake verminderin-
gen van de sociale zekerheids-
bijdragen  

- (BS, 09.06.2016) 
 
Koninklijk besluit van 1 juni 
2016 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 18 juli 2002 
houdende maatregelen met het 
oog op de bevordering van de 
tewerkstelling in de non-profit 
sector  
(BS, 17.06.2016) 
 
 

 
In dit advies spreekt de Raad zich uit over een ontwerp van wet ter versterking van 
de competitiviteit (verlaging faciale bijdragevoet van 33 % naar 25 %), een ontwerp 
van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uit-
voering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 
2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen in-
zake verminderingen van socialezekerheidsbijdragen en een ontwerp van koninklijk 
besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen 
met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, ter 
uitvoering van de taxshift. 
 

 
1.978 

 
Zondagsarbeid - Wetsvoor-
stel tot wijziging van de ar-
beidswet van 16 maart 1971 
 

 
a)  Voorzitter van de Ka-

mer van Volksverte-
genwoordigers 
03.03.2015 

b)  13.04.2016 

 
Wet van 11 oktober 2018 tot wij-
ziging van de arbeidswet van 16 
maart 1971 voor wat het zon-
dagswerk betreft 
(BS,  31.10.2018) 

 
In dit verdeeld advies spreekt de Raad zich uit over een wetsvoorstel tot wijziging 
van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft. 
 
De leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen gaan niet akkoord met 
de door het wetsvoorstel beoogde wijziging van artikel 14, § 2 van de arbeidswet. 
Ze zijn van oordeel dat het  wetsvoorstel ingaat tegen de geest van de arbeidstijd-
wetgeving. Daarnaast stellen ze vast dat de betrokken sectoren geen vragende par-
tij zijn om het wettelijke en het regelgevende kader aan te passen. 
 
 
 
 
 

http://www.hrworld.be/hrworld/ln180851?LangType=2067
http://www.hrworld.be/hrworld/ln180851?LangType=2067
http://www.hrworld.be/hrworld/ln180851?LangType=2067
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a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
    De leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen beschouwen het wets-

voorstel tot wijziging van artikel 14, § 2 van de arbeidswet als een vereenvoudiging. 
Ze zijn dan ook voor een wetswijziging die de kleinhandelszaken en kapperssalons 
in badplaatsen en toeristische centra in staat stelt om personeel in te zetten gedu-
rende meer dan 13 zondagen buiten het toeristisch seizoen. 
 

 
1.979 
 

 
Vereenvoudiging van het in-
dexeringsmechanisme voor 
gelegenheidswerknemers 
 

 
a) Minister van Sociale 

Zaken  
  07.12.2015 
b)  13.04.2016 

 
Koninklijk besluit van 15 juli 
2016 tot wijziging van artikelen 
17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis 
van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders  
(BS, 26.07.2016) 
 

 
De Raad heeft een gemeenschappelijk standpunt bereikt over de vereenvoudiging 
van het indexeringsmechanisme voor gelegenheidswerknemers. Over het tweede 
deel van de adviesaanvraag met betrekking tot de cumulatie van studentenarbeid 
met gelegenheidswerk, brengt hij een verdeeld standpunt uit.  
 

 
1.980 

 
Nationaal Hervormingspro-
gramma 2016 
 

 
a)  Eerste minister 
  08.02.2016 
  24.02.2016 
b)  27.04.2016 

  
Dat eenparige advies bevat de bijdrage aan het Nationaal Hervormingsprogramma 
2016 (NHP), van de sociale gesprekspartners die zitting hebben in de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad. Deze bijdrage geeft een 
overzicht van de belangrijkste adviezen, verslagen en studies die de Raden de af-
gelopen achttien maanden hebben uitgebracht en die verband kunnen houden met 
de goedkeuring van het NHP 2016.  
 

 
1.981 

 
Advies betreffende het ont-
werp van koninklijk besluit tot 
wijziging van het koninklijk 
besluit van 19 maart 2013 ter 
verwezenlijking van een 
duurzaam gebruik van ge-
wasbeschermingsmiddelen 
en toevoegingsstoffen   
 

 
a)  Minister van Land-

bouw 
  07.12.2015 
b)  27.04.2016 

 
Koninklijk besluit van 27 februari 
2019 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 19 maart 
2013 ter verwezenlijking van 
een duurzaam gebruik van ge-
wasbeschermingsmiddelen en 
toevoegingsstoffen  
(BS, 05.04.2019) 
 
 
 
 
 
 

 
Eenparig advies waarin de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale 
Arbeidsraad zich uitspreken over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam ge-
bruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen. 
 
De Raden formuleren algemene en bijzondere opmerkingen op grond van een on-
derzoek van de artikelen van het ontwerp van koninklijk besluit. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016022290&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2016-07-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-07-15%27&rech=182&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=07
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016022290&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2016-07-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-07-15%27&rech=182&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=07
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016022290&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2016-07-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-07-15%27&rech=182&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=07
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016022290&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2016-07-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-07-15%27&rech=182&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=07
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016022290&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2016-07-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-07-15%27&rech=182&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=07
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016022290&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2016-07-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-07-15%27&rech=182&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=07
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016022290&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2016-07-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-07-15%27&rech=182&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=07
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016022290&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2016-07-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-07-15%27&rech=182&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=07
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016022290&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2016-07-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-07-15%27&rech=182&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=07
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ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.982 

 
Detachering van werkne-
mers - Omzetting van richtlijn 
2014/67/EU van het Euro-
pees Parlement en de Raad 
van 15 mei 2014 inzake de 
handhaving van richtlijn 
96/71/EG betreffende de ter-
beschikkingstelling van 
werknemers met het oog op 
het verrichten van diensten 
en tot wijziging van verorde-
ning (EU) nr. 1024/2012 be-
treffende de administratieve 
samenwerking via het infor-
matiesysteem interne markt 
(“de IMI-verordening”) 
 

 
a)  Minister van Werk en 

staatssecretaris voor 
Bestrijding van de so-
ciale fraude 

b)  04.05.2016 

 
Wet van 11 december 2016 
houdende diverse bepalingen 
inzake detachering van werkne-
mers  
(BS, 20.12.2016) 
 

 
De Raad spreekt zich in dat advies uit over een voorontwerp van wet houdende 
diverse bepalingen inzake detachering van werknemers, dat tot doel heeft de richt-
lijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake 
de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers met het oog op het verrichten van diensten, om te zetten in Belgisch 
recht. 
 
De Raad formuleert in dat advies eenparig een aantal opmerkingen over het begrip 
"detachering" en de problematiek van de controle van de arbeidsvoorwaarden.  
 
Eensdeels hebben de sociale partners een aantal gemeenschappelijke beschou-
wingen gemaakt over de invoering in de wet van 12 april 1965 van een bijzondere 
regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen, die betrekking heeft op de 
rechtstreekse medecontractant voor activiteiten in de bouwsector; anderdeels heb-
ben de sociale partners hun respectievelijke standpunten gegeven over de invoe-
ring van de maatregel als zodanig.  

 
1.984 

 
Overlegplatform voor de ac-
toren die betrokken zijn bij 
het proces van de vrijwillige 
terugkeer naar werk van per-
sonen met een gezondheids-
probleem - Voorontwerp van 
wet en voorontwerpen van 
koninklijke besluiten 
 

 
a)  Minister van Werk 
  18.03.2016 
b)  07.06.2016 

 
Programmawet van 19 decem-
ber 2014, artikelen 153 tot 169 
(BS, 29.12.2014) 
 
Wet van 20 december 2016 
houdende diverse bepalingen 
inzake arbeidsrecht in het kader 
van arbeidsongeschiktheid  
(BS, 30.12.2016) 
 
Koninklijk besluit van 28 oktober 
2016 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 28 mei 2003 
betreffende het gezondheids-
toezicht op de werknemers wat 
de re-integratie van arbeidson-
geschikte werknemers betreft 
(BS, 24.11.2016) 
 
 
 
 
 
 

 
De Raad heeft zich uitgesproken over de voorgestelde aanpassingen in de wet- en 
regelgeving om uitvoering te geven aan de concrete voorstellen die hij heeft gefor-
muleerd in zijn advies nr. 1.923 van 24 februari 2015 betreffende de problematiek 
van de vrijwillige terugkeer naar werk van personen met een gezondheidsprobleem. 
 
Die tekstvoorstellen regelen met name een aantal principes in het arbeidsrecht en 
vullen de bestaande wettelijke regeling aan met nieuwe re-integratietrajecten voor 
arbeidsongeschikte werknemers.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205640&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-10-28%27&rech=30&tri=dd+AS+RANK+&dddj=28&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205640&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-10-28%27&rech=30&tri=dd+AS+RANK+&dddj=28&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205640&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-10-28%27&rech=30&tri=dd+AS+RANK+&dddj=28&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205640&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-10-28%27&rech=30&tri=dd+AS+RANK+&dddj=28&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205640&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-10-28%27&rech=30&tri=dd+AS+RANK+&dddj=28&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205640&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-10-28%27&rech=30&tri=dd+AS+RANK+&dddj=28&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205640&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-10-28%27&rech=30&tri=dd+AS+RANK+&dddj=28&dddm=10
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  Koninklijk besluit van 8 novem-
ber 2016 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 3 juli 1996 
tot uitvoering van de wet betref-
fende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14 juli 1994, wat de sociaal-
professionele re-integratie be-
treft  
(BS, 24.11.2016) 

Daartoe heeft de Raad de principes en voorstellen in herinnering gebracht en uit-
gewerkt die hij destijds in dat advies heeft ontwikkeld om de vrijwillige terugkeer 
naar werk te bevorderen. Er wordt gewezen op de centrale rol van de werkgevers 
en de werknemers in de arbeidsrelatie en bij de beslissing over de werkhervatting, 
de aanpassing of de verandering van de werkplek net als de cruciale plaats van een 
vroegtijdig optreden, voor zover dat in het proces van de terugkeer naar werk niet 
voorbarig is. Hij heeft ook benadrukt dat aan het proces de intentie van de betrokken 
werknemer om opnieuw aan het werk te gaan, ten grondslag moet liggen alsook 
om inspanningen te leveren om aan het werk te blijven, zonder dat hij, noch zijn 
werkgever het volle gewicht van dat proces moet dragen. De Raad heeft ook gewe-
zen op het multidisciplinaire karakter van de re-integratieplannen, met name de res-
pectievelijke bevoegdheden van de verschillende geneesheren, en het goede over-
leg en de goede samenwerking tussen alle betrokken actoren. Bovendien heeft hij 
erop aangedrongen dat de verschillende delen gelijktijdig uitgevoerd zouden wor-
den en dat voordat die maatregelen in werking treden, zeer snel een oplossing moet 
worden gevonden voor de financiering van de extra kosten die de nieuwe maatre-
gelen met zich zullen meebrengen.  
 
Een jaar na de inwerkingtreding van de koninklijke besluiten en nadien op jaarbasis, 
zal de uitvoering van die maatregelen kwantitatief en kwalitatief operationeel ge-
evalueerd worden in het overlegplatform van de Raad tussen actoren die betrokken 
zijn bij het proces van de terugkeer naar werk.  
 
Zodoende geeft het advies ook uitvoering aan het akkoord van de groep van Tien 
van 9 december 2015.  
 

 
1.985 

 
Uitzendarbeid - Gevolgge-
ving aan de adviezen nr. 
1.807 van 17 juli 2012 en nr. 
1.972 van 23 februari 2016 - 
48-urenregel - Archivering 
 

 
a)  Minister van Werk 
  09.05.2016 
b)  07.06.2016 

 
Wet van 15 januari 2018 hou-
dende diverse bepalingen in-
zake werk  
(BS, 05.02.2018) 

 
De Raad spreekt zich eenparig uit over bepalingen van een voorontwerp van wet 
tot wijziging van artikel 8 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, 
de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van 
gebruikers, teneinde de 48-urenregel af te schaffen en de mogelijkheid om een be-
roep te doen op elektronische overeenkomsten voor uitzendarbeid, uit te breiden. 
Die bepalingen hebben meer bepaald betrekking op de elektronische archivering 
van de elektronische overeenkomsten voor uitzendarbeid. De Raad formuleert hier-
over een concreet voorstel voor de aanpassing van het voorontwerp van wet.  
 

 
1.986 

 
Advies met het oog op de fe-
derale diagnostiek woon-
werkverkeer 2017 

 
a)  Toenmalige minister 

van Mobiliteit 
  19.11.2015 
b)  19.07.2016 
 

  
De Raden formuleren in dat advies een aantal algemene aandachtspunten waar-
mee volgens hen rekening moet worden gehouden in het vooruitzicht van de fede-
rale diagnostiek 2017.  Ze spreken zich ook uit over een aantal door de FOD Mobi-
liteit en Vervoer voorgestelde aanpassingen aan de federale diagnostiek die juridi-
sche implicaties hebben. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205594&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-11-08%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205594&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-11-08%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205594&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-11-08%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205594&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-11-08%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205594&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-11-08%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205594&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-11-08%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205594&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-11-08%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205594&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-11-08%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016205594&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-11-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-11-08%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=08&dddm=11
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1.987 

 
Advies over het ontwerp van 
koninklijk besluit tot bepaling 
van de voorwaarden opge-
legd aan verkopers en ge-
bruikers van biociden voor 
begassing 
 

 
a)  Minister van Energie, 

Leefmilieu en Duur-
zame ontwikkeling 

  19.04.2016 
b)  19.07.2016 

  
Eenparig advies waarin de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale 
Arbeidsraad zich uitspreken over een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van 
de voorwaarden opgelegd aan verkopers en gebruikers van biociden voor begas-
sing die worden voorgeschreven in artikel 45, §§ 2 en 3, van het koninklijk besluit 
van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van bioci-
den. 
 

 
1.988 

 
Evaluatie van de cao nr. 104 
over de uitvoering van een 
werkgelegenheidsplan ou-
dere werknemers in de on-
derneming  
 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  19.07.2016 

  
De Raad formuleert algemene en specifieke constateringen over de tenuitvoerleg-
ging van de cao nr. 104 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere 
werknemers in de onderneming (evaluatie). Hij vermeldt ook een aantal aandachts-
punten.  
 
 

 
1.989 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit tot uitvoering van de wet 
van 16 november 2015 hou-
dende diverse bepalingen in-
zake sociale zaken voor wat 
de flexi-jobs betreft en tot 
aanpassing van enkele ko-
ninklijke besluiten met be-
trekking tot doelgroepver-
minderingen 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  11.04.2016 
b)  19.07.2016 

 
Koninklijk besluit van 13 decem-
ber 2016 tot uitvoering van de 
wet van 16 november 2015 hou-
dende diverse bepalingen in-
zake sociale zaken voor wat de 
flexi-jobs betreft en tot aanpas-
sing van enkele koninklijke be-
sluiten met betrekking tot de 
verminderingen van de sociale 
zekerheidsbijdragen 
(BS, 10.01.2017) 
 

 
De Raad spreekt zich unaniem gunstig uit over een ontwerp van koninklijk besluit 
dat een dubbele doelstelling nastreeft: eensdeels de prestaties geleverd in het ka-
der van een flexi-job uitsluiten van de berekeningsbasis om (in het kader van een 
andere job dan de flexi-job) verminderingen van de werknemers- en werkgeversbij-
dragen voor de sociale zekerheid toe te kennen en anderdeels het percentage vast-
leggen waarmee het flexiloon wordt verhoogd als basis voor de berekening van de 
gewone socialezekerheidsbijdragen indien een werkgever een werknemer aangeeft 
als flexi-jobwerknemer, terwijl niet is voldaan aan de voorwaarden voor het uitoefe-
nen van een flexi-job. 
 

 
1.990 
 

 
Onderwerping aan de soci-
ale zekerheid van personen 
die in de Vlaamse gemeen-
schap arbeid verrichten als 
persoonlijke assistent via 
een persoonsvolgende finan-
ciering - ontwerp van KB 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  25.05.2016 
b)  19.07.2016 

 
Koninklijk besluit van 12 novem-
ber 2017 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 28 novem-
ber 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot herzie-
ning van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders  
(BS, 05.12.2017) 
 

 
De Raad spreekt zich unaniem uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat als 
doel heeft te voorzien in onderwerping aan de sociale zekerheid en de opbouw van 
socialezekerheidsrechten voor persoonlijke assistenten, die niet met een arbeids-
overeenkomst zijn tewerkgesteld, maar die gefinancierd worden door middelen uit 
het “Persoonlijk assistentiebudget” dat door de wijziging van de Vlaamse regelge-
ving werd omgevormd naar een financiering van de persoonlijke assistenten door 
middelen uit het “Persoonsvolgend budget”  dat kadert binnen de persoonsvolgende 
financiering.  
 
 
 
 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206138&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206138&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206138&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206138&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206138&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206138&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206138&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206138&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206138&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206295&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=51&pub_date=2017-12-05&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-11-12%27&rech=218&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206295&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=51&pub_date=2017-12-05&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-11-12%27&rech=218&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206295&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=51&pub_date=2017-12-05&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-11-12%27&rech=218&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206295&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=51&pub_date=2017-12-05&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-11-12%27&rech=218&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206295&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=51&pub_date=2017-12-05&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-11-12%27&rech=218&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206295&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=51&pub_date=2017-12-05&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-11-12%27&rech=218&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206295&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=51&pub_date=2017-12-05&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-11-12%27&rech=218&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206295&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=51&pub_date=2017-12-05&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-11-12%27&rech=218&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=11
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.991 

 
Achtste tweejaarlijks verslag 
van het Steunpunt tot bestrij-
ding van armoede, bestaans-
onzekerheid en sociale uit-
sluiting - Verslag 2014-2015 
 

 
a) Staatssecretaris voor 

Armoedebestrijding, 
Gelijke Kansen, Per-
sonen met een beper-
king en Wetenschaps-
beleid 

  04.04.2016 
b)  21.09.2016 
 

  
De Raden spreken zich eenparig uit over het achtste tweejaarlijks verslag van het 
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
- Verslag 2014-2015 "Publieke diensten en armoede. Een bijdrage aan politiek de-
bat en politieke actie". 
 

 
1.992 

 
Richtlijn 2015/1794 - Zeeva-
renden - Omzetting in Bel-
gisch recht 
 

 
a)  Minister van Werk 
  23.02.2016 
b)  27.09.2016 

  
De Raad beoordeelt de impact van de Richtlijn 2015/1794 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 6 oktober 2015 op een aantal cao’s van de Raad. De Richtlijn 
2015/1794 wijzigt 5 bestaande arbeidsrechtelijke Richtlijnen door de insluiting van 
de zeevarenden onder het toepassingsgebied van deze Richtlijnen en de invoering 
van een aantal bijzondere modaliteiten voor zeevarenden. Zowel de cao nr. 24 en 
de cao’s nrs. 32 bis en 102  dienen te worden aangepast.  De Raad is evenwel van 
oordeel dat een aanpassing van de cao’s nrs. 62 en 101 niet vereist is.  
 

 
1.993 
 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit houdende gelijkstelling 
van de dagen van arbeidson-
derbreking ingevolge tijde-
lijke werkloosheid wegens 
overmacht ten gevolge van 
de terroristische aanslagen 
van 22 maart 2016 in het 
stelsel der jaarlijkse vakantie 
van de hoofdarbeiders 
 

 
a)  Minister van Werk 
  07.07.2016 
b)  27.09.2016 

 
Koninklijk besluit van 9 maart 
2017 houdende gelijkstelling 
van de dagen van arbeidson-
derbreking ingevolge tijdelijke 
werkloosheid wegens over-
macht ten gevolge van de terro-
ristische aanslagen van 22 
maart 2016 in het stelsel der 
jaarlijkse vakantie van de werk-
nemers  
(BS, 24.03.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Raad spreekt zich unaniem gunstig uit over een ontwerp van koninklijk besluit 
houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 
22 maart 2016 in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de hoofdarbeiders. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201625&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-03-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-09%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201625&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-03-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-09%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201625&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-03-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-09%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201625&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-03-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-09%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201625&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-03-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-09%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201625&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-03-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-09%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201625&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-03-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-09%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201625&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-03-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-09%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201625&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-03-24&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-09%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=03
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.994 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 28 no-
vember 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluit-
wet van 28 december 1944 
betreffende de maatschap-
pelijke zekerheid der arbei-
ders - Opheffing van artikel 
3, 6° en 7° 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken en Volksge-
zondheid 

  18.08.2016 
b)  27.09.2016 
 

 
Koninklijk besluit van 15 oktober 
2017 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 de-
cember 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders  
(BS, 19.10.2017) 
 
 

 
De Raad onderschrijft de doelstellingen die door het voorgelegde ontwerp van ko-
ninklijk besluit nagestreefd worden, namelijk elke discriminatie die gebaseerd is op 
een handicap uitdrukkelijk uitsluiten en voor alle betrokken partijen voor rechtsze-
kerheid zorgen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1.995 
 

 
Studentenarbeid - Omzetting 
van het contingent van 50 
dagen studentenarbeid in 
uren 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  19.05.2016 
b)  27.09.2016 

 
Koninklijk besluit van 13 decem-
ber 2016 tot wijziging van artikel 
17bis van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uit-
voering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de be-
sluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders en 
tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 5 november 2002 tot 
invoering van een onmiddellijke 
aangifte van tewerkstelling, met 
toepassing van artikel 38 van de 
wet van 26 juli 1996 tot moder-
nisering van de sociale zeker-
heid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke 
pensioenstelsels voor wat be-
treft de studentenarbeid en de 
flexi-jobs in de horecasector 
(BS, 19.12.2016) 
 
 
 
 
 
 
 

 
In dit verdeeld advies spreken de in de Raad vertegenwoordigde organisaties zich 
uit over een ontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit om het contin-
gent van 50 dagen in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van stu-
denten dat is onderworpen aan de voordelige solidariteitsbijdrage, om te zetten in 
uren. In die ontwerpteksten wordt dat contingent op 475 uur gebracht. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206135&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2016-12-19&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2016&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272016-12-13%27&rech=4&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
1.999 
 

 
IAO - Rapport over vraagstuk 
VII, dat is ingeschreven op 
de agenda van de 106de zit-
ting van de Internationale Ar-
beidsconferentie: opheffing 
van de verdragen 
 

 
a)  Voorzitter van het di-

rectiecomité van de 
FOD WASO 

  12.09.2016 
b)  25.10.2016 

  
De Raad spreekt zich in dat advies gunstig uit over de opheffing van de IAO-ver-
dragen nrs. 4, 15, 28, 41, 60 en 67.   
 

 
2.000 
 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 18 juli 
2002 houdende maatregelen 
met het oog op de bevorde-
ring van de tewerkstelling in 
de non-profitsector 
 

 
a)  Minister van Werk 
  20.09.2016 
b)  25.10.2016 

 
Koninklijk besluit van 10 januari 
2017  tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 18 juli 2002 
houdende maatregelen met het 
oog op de bevordering van de 
tewerkstelling in de non-profit 
sector  
(BS, 18.01.2017) 
 

 
Unaniem advies waarin de Raad zich positief uitspreekt over een ontwerp van ko-
ninklijk besluit dat uitvoering geeft aan een akkoord van de sociale partners uit de 
socialprofitsector, over de verdeling van het budget dat in het kader van de tax shift 
zou worden aangewend voor een versterking van de Sociale Maribel.  
 

 
2.004 

 
Systeem van de werkgevers-
groeperingen -  Gevolgge-
ving aan advies nr. 1.890 en 
nr. 1.905 - Monitoring 
 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  25.10.2016 
 

  
De Raad besluit zich uit eigen beweging uit te spreken over een jaarlijkse globale 
monitoring van de werkgeversgroeperingen die een toelating hebben gekregen om 
werknemers ter beschikking te stellen van hun leden-gebruikers. 
 

 
2.005 
 

 
Regelgeving betaald educa-
tief verlof - Ontwerp van ko-
ninklijk besluit - Schooljaar 
2016-2017 
 

 
a)  Minister van Werk 
  08.09.2016 
b)  22.11.2016 

 
Koninklijk besluit van 23 maart 
2017 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 23 juli 1985 
tot uitvoering van afdeling 6 - 
toekenning van betaald educa-
tief verlof in het kader van de 
voortdurende vorming van de 
werknemers - van hoofdstuk IV 
van de herstelwet van 22 januari 
1985 houdende sociale bepa-
lingen 
(BS, 30.03.2017) 
 
 
 
 
 
 

 
Ter wille van de rechtszekerheid voor de betrokken werkgevers en werknemers, en 
de continuïteit van het stelsel van betaald educatief verlof voor het schooljaar 2016-
2017, gaat de Raad akkoord met de indexering van de bovengrens van het normale 
loon van de werknemer die in aanmerking komt voor de terugbetaling van de uren 
betaald educatief die zo wordt vastgesteld op 2.815 euro. De Raad drukt ook de 
wens uit dat bijzondere aandacht wordt geschonken aan de problematiek van de 
verschillende ontwikkelingen van de twee refertebedragen, namelijk de loongrens 
voor werknemers (federale bevoegdheid) en het bedrag van de terugbetaling per 
uur aan de werkgevers (gewestelijke bevoegdheid).  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206257&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-01-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-01-10%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=10&dddm=01
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206257&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-01-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-01-10%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=10&dddm=01
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206257&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-01-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-01-10%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=10&dddm=01
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206257&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-01-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-01-10%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=10&dddm=01
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206257&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-01-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-01-10%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=10&dddm=01
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2016206257&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-01-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-01-10%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=10&dddm=01
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201545&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-03-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-23%27&rech=76&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201545&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-03-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-23%27&rech=76&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201545&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-03-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-23%27&rech=76&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201545&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-03-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-23%27&rech=76&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201545&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-03-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-23%27&rech=76&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201545&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-03-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-23%27&rech=76&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201545&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-03-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-23%27&rech=76&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201545&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-03-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-23%27&rech=76&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201545&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-03-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-23%27&rech=76&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017201545&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-03-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-03-23%27&rech=76&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=03
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
2.007 

 
IAO - Jaarlijkse follow-up van 
de IAO-verklaring inzake fun-
damentele beginselen en 
rechten op het werk (artikel 
19, § 5 e) van het IAO-sta-
tuut) - Afschaffing van ge-
dwongen arbeid - Protocol 
van 2014 betreffende het 
verdrag inzake gedwongen 
arbeid, 1930 
 

 
a)  Voorzitter van het di-

rectiecomité van de 
FOD Werkgelegen-
heid, Arbeid en Soci-
aal Overleg 

  12.09.2016 
b)  22.11.2016 

  
In dit eenparige advies spreekt de Raad zich gunstig uit over het rapport aangaande 
het Protocol van 2014 betreffende het verdrag inzake gedwongen arbeid (1930), 
dat de regering heeft opgemaakt in het kader van de rapporteringscyclus 2016 be-
treffende de niet-geratificeerde IAO-verdragen. 
 

 
2.008 
 

 
Rondetafel "Werkbaar werk" 
- Voorontwerp van wet be-
treffende werkbaar en wend-
baar werk 
 

 
a)  Minister van Werk 
  03.11.2016 
b)  07.12.2016 

 
Wet van 5 maart 2017 betref-
fende werkbaar en wendbaar 
werk  
(BS, 15.03.2017) 
 
Koninklijk besluit van 23 maart 
2017 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 25 juni 1990 
tot gelijkstelling van sommige 
prestaties van deeltijds tewerk-
gestelde werknemers met over-
werk  
(BS, 05.04.2017) 
 
 

 
In navolging van de Rondetafels Werkbaar Werk heeft de Raad een advies uitge-
bracht dat tot doel heeft een kader te bieden voor een op maat gesneden arbeids-
recht dat aangepast is aan de verwachting van flexibiliteit zodat werkbaar werk, 
sociale innovatie en wendbare banen worden gecreëerd. Dat vergt een reeks maat-
regelen die ofwel een rechtstreekse werking hebben, ofwel op sectoraal niveau ge-
activeerd moeten worden.   
 
Titel 2 van het voorontwerp van wet bevat bepalingen met rechtstreekse werking 
over arbeidsduur en werkbaar werk, zoals investeringen in opleiding en occasioneel 
telewerk. Titel 3 bevat bepalingen inzake werkbaar en wendbaar werk die op sec-
toraal niveau geactiveerd moeten worden: uitbreiding van het plusminusconto, uit-
zendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, loopbaansparen en schenking 
van conventioneel verlof. Daarnaast bevat dat voorontwerp van wet nog bepalingen 
met betrekking tot de hervorming van de werkgeversgroepering (titel 4), de vereen-
voudiging van de deeltijdse arbeid (titel 5), de glijdende werktijden (titel 6), de uit-
breiding van het palliatief verlof en het tijdskrediet (titel 7) en de e-commerce (titel 
8).  
 

 
2.009 

 
Honderdjarig bestaan van de 
IAO - De toekomst van de ar-
beid 
 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  07.12.2016 
 
 
 

  
De Raad spreekt zich eenparig uit over de uitdagingen die de arbeidswereld moet 
aangaan in het kader van de voorbereiding van het honderdjarig bestaan van de 
IAO. Dit advies is een eerste fase in een dynamisch proces van actieve betrokken-
heid wat betreft de veranderingen in de arbeidswereld. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 9
1 
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a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
2.010 
 

 
Harmonisering en verhoging 
van de bedragen van de 
doelgroepvermindering eer-
ste aanwervingen - ontwerp 
van koninklijk besluit 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  10.11.2016 
b)  07.12.2016 

 
Koninklijk besluit van 31 januari 
2017 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 16 mei 2003 
tot uitvoering van het Hoofdstuk 
7 van Titel IV van de program-
mawet van 24 december 2002 
(I), betreffende de harmonise-
ring en vereenvoudiging van de 
regelingen inzake verminderin-
gen van de sociale zekerheids-
bijdragen, met het oog op de 
harmonisering en de verhoging 
van de bedragen van de doel-
groepverminderingen voor de 
aanwerving van een derde tot 
zesde werknemer  
(BS, 07.02.2017) 
 

 
Verdeeld advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot harmonisering en verho-
ging van de bedragen van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen.  
 

 
2.011 
 

 
Advies over de prijs van de 
treinkaarten vanaf 1 februari 
2017 

 
a)  Directeur-generaal 

van het Directoraat-
generaal Duurzame 
mobiliteit en Spoorbe-
leid van de fod Mobili-
teit en Vervoer 

  01.12.2016 
b)  20.12.2016 
 

  
De Raden spreken zich in dat advies uit over de tariefverhoging van de NMBS-
vervoerbewijzen die op 1 februari 2017 ingaat. Voorts formuleren ze een aantal op-
merkingen over de kwaliteit van de dienstverlening van de NMBS, de commerciële 
strategie van de NMBS voor het woon-werk segment, de multimodale NMBS-ver-
voerbewijzen en -tarieven voor het woon-werkverkeer. Ze leggen ook vragen voor 
met betrekking tot de nieuwe beheerscontracten van de NMBS en Infrabel.  
 

 
2.012 
 

 
Advies betreffende een ont-
werp van koninklijk besluit tot 
wijziging van de inwerking-
treding van sommige bepa-
lingen van het koninklijk be-
sluit van 27 mei 2014 betref-
fende het op de markt bren-
gen van stoffen geprodu-
ceerd in nanoparticulaire toe-
stand  
 

 
a)  Minister van Energie, 

Leefmilieu en Duur-
zame Ontwikkeling, 
minister van Sociale 
zaken en van Volksge-
zondheid, vice-eerste-
minister en minister 
van Werk 

  14.11.2016 
b)  20.12.2016 
 
 
 

 
Koninklijk besluit van 22 decem-
ber 2017 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 27 mei 
2014 betreffende het op de 
markt brengen van stoffen ge-
produceerd in nanoparticulaire 
toestand  
(BS, 15.01.2018) 

 
De Raden spreken zich in dat advies uit over een ontwerp van koninklijk besluit tot 
wijziging van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit 
van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in 
nanoparticulaire toestand.  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018010068&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2018-01-15&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-22%27&rech=17&tri=dd+AS+RANK+&dddj=22&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018010068&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2018-01-15&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-22%27&rech=17&tri=dd+AS+RANK+&dddj=22&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018010068&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2018-01-15&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-22%27&rech=17&tri=dd+AS+RANK+&dddj=22&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018010068&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2018-01-15&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-22%27&rech=17&tri=dd+AS+RANK+&dddj=22&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018010068&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2018-01-15&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-22%27&rech=17&tri=dd+AS+RANK+&dddj=22&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018010068&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2018-01-15&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-22%27&rech=17&tri=dd+AS+RANK+&dddj=22&dddm=12
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2.013 
 

 
Cao nr. 103 ter - Stelsel van 
tijdskrediet 
 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  20.12.2016 

 
Koninklijk besluit van 23 mei 
2017 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 10 augustus 
1998 tot invoering van een recht 
op loopbaanonderbreking voor 
bijstand of verzorging van een 
zwaar ziek gezins- of familielid 
(BS, 01.06.2017) 
 
Koninklijk besluit van 23 mei 
2017 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 12 december 
2001 tot uitvoering van hoofd-
stuk IV van de wet van 10 au-
gustus 2001 betreffende ver-
zoening van werkgelegenheid 
en kwaliteit van het leven betref-
fende het stelsel van tijdskre-
diet, loopbaanvermindering en 
vermindering van de arbeids-
prestaties tot een halftijdse be-
trekking  
(BS, 01.06.2017) 
 
Koninklijk besluit van 14 juni 
2017 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 12 december 
2001 tot uitvoering van hoofd-
stuk IV van de wet van 10 au-
gustus 2001 betreffende ver-
zoening van werkgelegenheid 
en kwaliteit van het leven betref-
fende het stelsel van tijdskre-
diet, loopbaanvermindering en 
vermindering van de arbeids-
prestaties tot een halftijdse be-
trekking, in uitvoering van het in-
terprofessioneel akkoord 2017-
2018 
(BS, 30.06.2017) 
 
 

 
Unaniem advies over de wijzigingen die door de cao nr. 103 ter worden aangebracht 
in het recht op tijdskrediet (opheffen tijdskrediet zonder motief en uitbreiden van het 
recht met motief) en waarin wordt aangedrongen om tijdig en ten laatste voor de 
uiterste datum van inwerkingtreding van voornoemde cao het recht op uitkeringen 
op deze aanpassingen af te stemmen zodat geen nieuwe discrepantie zou ontstaan 
tussen het recht op onderbreking en het recht op uitkering.  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202563&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202563&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202563&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202563&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202563&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202563&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202563&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202476&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202476&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202476&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202476&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202476&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202476&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202476&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202476&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202476&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202476&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202476&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202476&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-05-23%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=23&dddm=05
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017203002&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2017-06-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-14%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017203002&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2017-06-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-14%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017203002&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2017-06-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-14%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017203002&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2017-06-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-14%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017203002&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2017-06-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-14%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017203002&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2017-06-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-14%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017203002&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2017-06-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-14%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017203002&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2017-06-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-14%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017203002&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2017-06-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-14%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017203002&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2017-06-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-14%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017203002&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2017-06-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-14%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017203002&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2017-06-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-14%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017203002&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2017-06-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-14%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017203002&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=9&pub_date=2017-06-30&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-14%27&rech=12&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=06
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
2.014 
 

 
Ouderschapsverlof - Wets-
voorstel tot wijziging van de 
wet van 22 januari 1985 hou-
dende sociale bepalingen 
wat het ouderschapsverlof 
betreft 
 

 
a)  Voorzitter van de Ka-

mer van volksverte-
genwoordigers 

  01.12.2015 
b)  20.12.2016 

 
Wet van 2 september 2018 tot 
wijziging van de wet van 22 ja-
nuari 1985 houdende sociale 
bepalingen wat het ouder-
schapsverlof betreft  
(BS, 26.09.2018) 

 
De Raad spreekt zich eenparig uit voor de invoering van een ouderschapsverlof 
waarbij de voltijdse prestaties met 1/10 worden verminderd. In datzelfde advies for-
muleert de Raad bovendien uit eigen beweging een oplossing zodat 1/5 ouderschap 
kan worden genomen als twee deeltijdse functies worden gecumuleerd waarvan de 
som gelijk is aan een voltijdse betrekking. 
 

 
2.015 
 

 
- Fonds tot vergoeding van 

de in geval van sluiting van 
ondernemingen ontslagen 
werknemers  Werkge-
versbijdragen voor 2017 

 
-  Fonds tot vergoeding van 

de in geval van sluiting van 
ondernemingen ontslagen 
werknemers  Tijdelijke 
werkloosheid  Werkge-
versbijdragen voor 2017 

 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  20.12.2016 

 
Koninklijk besluit van 16 februari 
2017 tot vaststelling, voor het 
jaar 2017, van het bedrag en de 
betalingsmodaliteiten en -termij-
nen van de bijdragen verschul-
digd door de werkgevers waar-
van de ondernemingen bedoeld 
worden in artikel 2, 3°, a), van 
de wet van 26 juni 2002 betref-
fende de sluiting van de onder-
nemingen aan het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ont-
slagen werknemers  
(BS, 02.03.2017) 
 
Koninklijk besluit van 16 februari 
2017 tot vaststelling, voor het 
jaar 2017, van het bedrag en de 
betalingsmodaliteiten en -termij-
nen van de bijdragen verschul-
digd door de werkgevers waar-
van de onderneming bedoeld 
wordt in artikel 2, 3°, b), van de 
wet van 26 juni 2002 betref-
fende de sluiting van de onder-
nemingen aan het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ont-
slagen werknemers  
(BS, 02.03.2017) 
 
 
 

 
Unaniem advies van de Raad over de vaststelling van de bijdragen die de betrokken 
werkgevers voor het jaar 2017 zullen moeten storten aan het Fonds tot vergoeding 
van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, voor de 
financiering van de vergoedingen aan deze werknemers en voor de financiering van 
de tijdelijke werkloosheid.  
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

    
Koninklijk besluit van 16 februari 
2017 tot vaststelling, voor het 
jaar 2017, van het bedrag en de 
betalingsmodaliteiten en -termij-
nen van de bijdragen verschul-
digd door de werkgevers aan 
het Fonds tot vergoeding van de 
in geval van sluiting van onder-
nemingen ontslagen werkne-
mers om een deel van het be-
drag van de werkloosheidsuit-
keringen, uitbetaald door de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoor-
ziening, te dekken voor de werk-
nemers van wie de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst 
geschorst is in toepassing van 
de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 
van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereen-
komsten  
(BS, 02.03.2017) 
 

 

 
2.017 
 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 28 no-
vember 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 
tot herziening van de besluit-
wet van 28 december 1944 
betreffende de maatschap-
pelijke zekerheid der arbei-
ders 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  21.12.2016  
b)  24.01.2017 

 
Koninklijk besluit van 6 maart 
2017 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 de-
cember 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders  
(BS, 21.03.2017) 
 

 
De Raad spreekt zich gunstig uit over een ontwerp van koninklijk besluit om de 
voorafgaandelijke aangiften van tewerkstelling, zoals voorzien voor de werknemers 
wier tewerkstelling 25 arbeidsdagen per kalenderjaar niet overschrijdt, op te nemen 
in de Dimona. 
 
De Raad vraagt evenwel dat het krediet van 25 dagen zoals voorzien in artikel 17, 
voorafgaand aan de tewerkstelling gecontroleerd kan worden aan de hand van een 
techniek die vergelijkbaar is met student@work. 
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
2.021 
 

 
Gevolggeving aan het advies 
nr. 1.713 van 25 november 
2009 over de regeling van 
het mandaat van de dienst-
verrichters in het kader van 
de sociale administratie - 
Kwaliteitsbarometer - Ont-
werp van koninklijk besluit 
houdende wijziging van 
hoofdstuk IV van het konink-
lijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot her-
ziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  09.01.2017 
b)  24.01.2017 

 
Koninklijk besluit van 2 februari 
2017 houdende wijziging van 
hoofdstuk IV van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der ar-
beiders  
(BS, 20.02.2017) 

 
De Raad spreekt zich positief uit over een ontwerp van koninklijk besluit tot aanpas-
sing van de verouderde concepten en tot invoering van de kwaliteitsbarometer van 
de sociale secretariaten.  
 

 
2.022 
 

 
Hervorming van de sociale 
inspectiediensten - Ontwerp 
van koninklijk besluit tot wij-
ziging van het koninklijk be-
sluit van 1 juli 2011 tot uitvoe-
ring van de artikelen 16, 13°, 
17, 20, 63, 70 en 88 van het 
Sociaal Strafwetboek en tot 
bepaling van de datum van 
inwerkingtreding van de wet 
van 2 juni 2010 houdende 
bepalingen van het sociaal 
strafrecht en verschillende 
besluiten vermeld in de bij-
lage bij het besluit van 1 juli 
2011 
 
 
 
 
 
 
 

 
a)  Staatssecretaris voor 

Bestrijding van de so-
ciale fraude 

  21.12.2016 
b)  24.01.2017 

 
Koninklijk besluit van 22 juni 
2017 tot aanpassing van ver-
schillende koninklijke besluiten 
ten gevolge van de hervorming 
van de sociale inspectie van de 
FOD Sociale Zekerheid  
(BS, 30.06.2017) 
 

 
De Raad spreekt zich eenparig uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat de 
reglementaire teksten moet aanpassen aan de nieuwe organisatie van de sociale 
inspectiediensten. De Raad is van oordeel dat performante sociale inspectiedien-
sten een belangrijke pijler zijn van het sociaal handhavingsbeleid waar de sociale 
partners een belangrijke rol in te spelen hebben.  
 
De Raad vraagt dat er een regelmatige terugkoppeling plaatsvindt naar de beheers-
organen van de betrokken instellingen, naar de algemene raad van de partners van 
de SIOD en naar het informatief platform sociale en fiscale fraude van de Raad en 
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven omtrent de hervorming van de sociale in-
spectiediensten en in welke mate dit bijdraagt tot een performantere bestrijding van 
sociale fraude en sociale dumping.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017200919&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=8&pub_date=2017-02-20&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-02-02%27&rech=45&tri=dd+AS+RANK+&dddj=02&dddm=02
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017200919&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=8&pub_date=2017-02-20&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-02-02%27&rech=45&tri=dd+AS+RANK+&dddj=02&dddm=02
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017200919&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=8&pub_date=2017-02-20&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-02-02%27&rech=45&tri=dd+AS+RANK+&dddj=02&dddm=02
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017200919&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=8&pub_date=2017-02-20&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-02-02%27&rech=45&tri=dd+AS+RANK+&dddj=02&dddm=02
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017200919&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=8&pub_date=2017-02-20&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-02-02%27&rech=45&tri=dd+AS+RANK+&dddj=02&dddm=02
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017200919&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=8&pub_date=2017-02-20&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-02-02%27&rech=45&tri=dd+AS+RANK+&dddj=02&dddm=02
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017200919&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=8&pub_date=2017-02-20&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-02-02%27&rech=45&tri=dd+AS+RANK+&dddj=02&dddm=02
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017200919&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=8&pub_date=2017-02-20&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-02-02%27&rech=45&tri=dd+AS+RANK+&dddj=02&dddm=02
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017200919&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=8&pub_date=2017-02-20&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-02-02%27&rech=45&tri=dd+AS+RANK+&dddj=02&dddm=02
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017200919&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=8&pub_date=2017-02-20&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-02-02%27&rech=45&tri=dd+AS+RANK+&dddj=02&dddm=02
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
2.023 
 

 
Welvaartsvastheid  
2017-2018 
 

 
a)  Uit eigen initiatief 
b)  21.03.2017 

 
Koninklijk besluit van 30 augus-
tus 2017 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 10 decem-
ber 1987 betreffende de bijsla-
gen verleend in het kader van 
de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971  
(BS, 07.09.2017) 
 
Koninklijk besluit van 15 oktober 
2017 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 21 december 
1971 houdende uitvoering van 
sommige bepalingen van de ar-
beidsongevallenwet van 10 april 
1971  
(BS, 26.10.2017) 
 
Koninklijk besluit van 30 augus-
tus 2017 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 19 novem-
ber 1970 betreffende het invali-
diteitspensioenstelsel voor de 
mijnwerkers 
(BS, 07.09.2017) 
 
Koninklijk besluit van 30 augus-
tus 2017 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 17 juli 
1974 waarbij bijslagen worden 
verleend aan sommige gerech-
tigden van de wetten betref-
fende de schadeloosstelling 
voor beroepsziekten, gecoördi-
neerd op 3 juni 1970  
(BS, 07.09.2017) 
 
 
 
 
 
 

 
Unaniem advies, in uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2 februari 
2017, over de welvaartsenveloppe en de verdeling van de welvaartsenveloppe voor 
de periode 2017-2018.  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204534&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204534&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204534&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204534&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204534&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204534&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205638&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205638&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205638&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205638&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205638&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205638&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204524&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204524&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204524&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204524&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204524&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204535&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204535&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204535&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204535&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204535&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204535&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204535&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017204535&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-09-07&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-08-30%27&rech=266&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=08
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   Koninklijk besluit van 15 oktober 

2017 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 27 septem-
ber 2015 tot regeling van de 
wijze van inning en verdeling 
van de socialezekerheidsbijdra-
gen verschuldigd door de door 
beroepsziekten getroffenen die 
gerechtigd zijn op de wetten be-
treffende de preventie van be-
roepsziekten en de vergoeding 
van de schade die uit die ziek-
ten voortvloeit, gecoördineerd 
op 3 juni 1970  
(BS, 26.10.2017) 
 
Koninklijk besluit van 15 oktober 
2017 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 12 februari 
2009 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 3 juli 1996 tot 
uitvoering van de wet betref-
fende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoördineerd 
op 14 juli 1994  
(BS, 23.10.2017) 
 
Koninklijk besluit van 15 oktober 
2017 tot wijziging van artikel 
128 van het koninklijk besluit 
van 5 juli 1963 betreffende de 
sociale reclassering van de min-
der-validen en tot uitvoering van 
artikel 24, tweede lid, van de 
wet van 16 april 1963 betref-
fende de sociale reclassering 
van de mindervaliden 
(BS,  23.10.2017) 
 
 
 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205639&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205639&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205639&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205639&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205639&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205639&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205639&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205639&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205639&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205639&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205639&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205639&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205639&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2017-10-26&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205568&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205568&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205568&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205568&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205568&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205568&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205568&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205568&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205568&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205568&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205565&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205565&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205565&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205565&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205565&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205565&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205565&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205565&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205565&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205565&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-10-23&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-15%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=10
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
2.024 

 
Federale diagnostiek woon-
werkverkeer: verbetering van 
het ontwerp van vragenlijst 
2017 en algemene aanbeve-
lingen 
 

 
a)  Minister van Mobiliteit, 

belast met Belgocon-
trol en de Nationale 
Maatschappij der Bel-
gische Spoorwegen 

  21.12.2016 
b)  21.03.2017 
 

 
Ministerieel besluit van 20 juni 
2017 tot wijziging van het minis-
terieel besluit van 29 oktober 
2004 houdende vaststelling van 
de wijze waarop de gegevens 
ten behoeve van de databank 
inzake woon-werkverkeer wor-
den opgevraagd  
(BS, 29.06.2017) 
 

 
De Raden spreken zich uit over het ontwerp van vragenlijst 2017 over de diagnos-
tiek woon- werkverkeer en formuleren aanbevelingen die zijn afgeleid uit de hoor-
zittingen, die overeenkomstig het advies nr. 1.986 in het kader van de bespreking 
van de diagnostiek werden georganiseerd.   
 

 
2.025 
 

 
Uitvoering van het interpro-
fessioneel akkoord 2017-
2018 over de stelsels van 
werkloosheid met bedrijfs-
toeslag 
 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  21.03.2017 

 
Koninklijk besluit van 8 oktober 
2017 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 3 mei 2007 
tot regeling van het stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoe-
slag tot uitvoering van het inter-
professioneel akkoord 2017-
2018 
(BS,19.10.2017) 
 

 
De Raad heeft in dat uit eigen beweging uitgebrachte advies dat samen met de 
collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 120 tot 126 werd uitgebracht, zijn demarche 
willen toelichten om die collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten. 
 
 

 
2.026 

 
Verlenging bestaande af-
spraken voor de periode 
2017-2018 
 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  21.03.2017 

  
Unaniem advies over de verlenging van een aantal lopende dossiers en tweejaar-
lijkse afspraken voor de periode 2017-2018, in uitvoering van punt C van het inter-
professioneel akkoord van 2 februari 2017. 
 

 
2.027 

 
Detachering van werkne-
mers - Adviesaanvraag: ont-
werp van koninklijk besluit tot 
wijziging van het koninklijk 
besluit van 20 maart 2007 tot 
uitvoering van het Hoofdstuk 
8 van Titel IV van de pro-
grammawet (I) van 27 de-
cember 2006 
 

 
a)  Minister van Werk en 

staatssecretaris voor 
Bestrijding van de so-
ciale fraude 

  23.01.2017 
b)  21.03.2017 

 
Koninklijk besluit van 14 sep-
tember 2017 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 20 
maart 2007 tot uitvoering van 
het Hoofdstuk 8 van Titel IV van 
de programmawet (I) van 27 de-
cember 2006  
BS, 20.09.2017) 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Raad spreekt zich unaniem gunstig uit over een ontwerp van koninklijk besluit 
dat een aantal punten moet uitvoeren van de wet van 11 december 2016 houdende 
diverse bepalingen inzake detachering van werknemers (wet tot omzetting van de 
richtlijn 2014/67/EU). 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017020425&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-29&dt=MINISTERIEEL+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27MINISTERIEEL+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-20%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=20&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017020425&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-29&dt=MINISTERIEEL+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27MINISTERIEEL+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-20%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=20&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017020425&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-29&dt=MINISTERIEEL+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27MINISTERIEEL+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-20%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=20&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017020425&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-29&dt=MINISTERIEEL+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27MINISTERIEEL+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-20%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=20&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017020425&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-29&dt=MINISTERIEEL+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27MINISTERIEEL+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-20%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=20&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017020425&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-29&dt=MINISTERIEEL+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27MINISTERIEEL+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-20%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=20&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017020425&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-29&dt=MINISTERIEEL+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27MINISTERIEEL+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-20%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=20&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017020425&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=2&pub_date=2017-06-29&dt=MINISTERIEEL+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27MINISTERIEEL+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-06-20%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=20&dddm=06
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2.028 

 
Ratificatie van het verdrag 
nr. 131 van de IAO betref-
fende de vaststelling van mi-
nimumlonen 
 

 
a)  Voorzitter van het di-

rectiecomité van de 
FOD Werkgelegen-
heid, Arbeid en Soci-
aal Overleg 

  12.04.2016 
b)  21.03.2017 
 

  
De Raad is overgegaan tot een grondige evaluatie om te bepalen wat de perspec-
tieven zijn voor een ratificatie van het IAO-verdrag nr. 131 betreffende de vaststel-
ling van minimumlonen. Op basis daarvan heeft hij zich uitgesproken voor een rati-
ficatie van dat verdrag. 
 

 
2.029 
 

 
Ecocheques - Bespreking 
van de bij de cao nr. 98 ge-
voegde lijst van ecologische 
producten en diensten - 2016 
- Wetsvoorstel betreffende 
de vervanging van ecoche-
ques door een nettovergoe-
ding (Doc. 54-2287/1) - 
Wetsvoorstel tot wijziging 
van de wetgeving wat de ver-
vanging van ecocheques 
door een nettobonus betreft 
(Doc. 54/842) 
 

 
a)  Voorzitster van de 

Groep van Tien 
17.02.2017 

b)  24.03.2017 

   
De Raad heeft kennis genomen van het wetsvoorstel betreffende de vervanging 
van ecocheques door een nettovergoeding en van het wetsvoorstel tot wijziging van 
de wetgeving wat de vervanging van ecocheques door een nettobonus betreft. 
 
Hij deelt in belangrijke mate de bezorgdheden van de indieners van die wetsvoor-
stellen en is daarom reeds sedert geruime tijd bezig met besprekingen om het sys-
teem van de ecocheques te verbeteren en te vereenvoudigen. De Raad vraagt bij-
gevolg dat het parlement en de regering zijn toegelichte bezorgdheden en elemen-
ten in overweging zouden nemen (onder meer een volledige en definitieve overgang 
naar elektronische ecocheques) die een oplossing moeten bieden voor de kritiek op 
het systeem van de ecocheques. 
 
Ten slotte wijst de Raad op de aanzienlijke risico's die zijn verbonden aan het om-
zetten van ecocheques in een nettovergoeding. 
 

 
2.030 
 

 
Mobiliteitsbudget  
 

 
a)  Minister van Werk 
  12.09.2016 
b)  07.04.2017 
 

 
Wet van 30 maart 2018 betref-
fende de invoering van een mo-
biliteitsvergoeding  
(BS, 07.05.2018) 

 
De Raden voeren het mandaat uit dat de groep van Tien heeft gegeven in het kader 
van het IPA 2017-2018 en antwoorden op de adviesvraag van de minister van Werk. 
De Raden stellen een mobiliteitsbudget voor dat past binnen een geïntegreerd be-
leid inzake duurzame mobiliteit, en met name een gedragswijziging bevordert in de 
richting van een meer duurzame mobiliteit en geen instrument van loonoptimalisatie 
mag vormen.  
 

 
2.031 
 

 
Nationaal hervormingspro-
gramma (NHP) 2017 
 

 
a)  Eerste minister 
  14.03.2017 

24.03.2017 
b)  07.04.2017 
 

  
Dit eenparige advies vormt de bijdrage van de in de Centrale Raad voor het Be-
drijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) verenigde sociale gespreks-
partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2017. 
 
Het biedt een overzicht van de resultaten van het interprofessioneel sociaal overleg, 
alsook van de belangrijkste adviezen, rapporten en studies die de CRB en de NAR 
de afgelopen maanden hebben uitgebracht en die verband houden met de goed-
keuring van het NHP 2017. Die bijdrage dient als input voor het volgende NHP en 
moet er als bijlage worden aan toegevoegd. 
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2.032 
 

 
Verlenging van de gelijkstel-
ling van de dagen van ar-
beidsonderbreking ingevolge 
tijdelijke werkloosheid we-
gens overmacht ten gevolge 
van de terroristische aansla-
gen van 22 maart 2016 in het 
stelsel der jaarlijkse vakantie 
van de hoofdarbeiders 
 

 
a)  Minister van Werk 
  13.02.2017 
b)  07.04.2017 

 
Koninklijk besluit van 13 sep-
tember 2017 houdende gelijk-
stelling van de dagen van ar-
beidsonderbreking ingevolge tij-
delijke werkloosheid wegens 
overmacht ten gevolge van de 
terroristische aanslagen van 22 
maart 2016 in het stelsel der 
jaarlijkse vakantie van de werk-
nemers voor de periode van 1 
januari 2017 tot en met 21 janu-
ari 2017  
(BS, 06.10.2017) 
 

 
De Raad spreekt zich gunstig uit om de automatische erkenning van tijdelijke werk-
loosheid wegens overmacht ten gevolge van de terroristische aanslagen van 22 
maart 2016 te verlengen tot en met 21 januari 2017 en om de gelijkstelling van de 
dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van die aanslagen 
voor de berekening van het vakantiegeld van de loontrekkenden, voor dezelfde duur 
te verlengen. Het gaat om een verlenging met drie weken ten opzichte van de eind-
datum van de maatregel, namelijk 31 december 2016. 

 
2.033 

 
Ecocheques - Taskforce - 
Bespreking van de lijst - Fol-
low-up van advies nr. 2.029 
 

 
a)   Uit eigen beweging 
b)  23.05.2017 

  
Advies nr. 2.033 dat werd uitgebracht samen met de nieuwe collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 98 quinquies, geeft enige uitleg bij de inhoud van de gebruiks-
vriendelijkere maar toch uitgebreide lijst. In dat advies worden eveneens bepaalde 
maatregelen toegelicht om de lijst te omkaderen en te begeleiden, waaronder de 
noodzaak van een gemeenschappelijke communicatie van de uitgevers over de 
producten en diensten die al dan niet met ecocheques aangekocht kunnen worden 
en de mogelijkheid om producten en diensten op de lijst gemakkelijker te identifice-
ren dankzij innovatieve digitale oplossingen. Ten slotte schetst de Raad in het ad-
vies het kader van zijn toekomstige evaluaties en merkt op dat hij alvast van plan is 
de lopende ecologische ontwikkelingen te onderzoeken maar dat de bevoegde 
overheden eerst relevante, geloofwaardige en betrouwbare ecologische criteria 
moeten uitwerken.   
 
Voortaan zal die evaluatie van de lijst om de twee jaar, in de even jaren, plaatsvin-
den. Zo kan tijdens de tweejaarlijkse sectorale onderhandelingscycli rekening wor-
den gehouden met de eventueel aangepaste lijst.   
 

 
2.034 

 
Wetsvoorstel betreffende de 
samenlevingsdienst 
 

 
a)  Voorzitter van de Ka-

mer van Volksverte-
genwoordigers 

  08.07.2016 
b)  23.05.2017 
 

  
De Raad spreekt zich unaniem uitgesproken over een wetsvoorstel betreffende de 
samenlevingsdienst. Het wetsvoorstel behandelt de invoering van een samenle-
vingsdienst waarin jongeren van 18 tot 25 jaar in een erkende ontvangststructuur 
taken vervullen ten bate van de gemeenschap, opleiding toegespitst op verworven 
vaardigheden en op de evolutie tijdens de samenlevingsdienst, een eigen sociaal 
statuut via een samenlevingsdienstovereenkomst met sociale rechten en een valo-
risatie van de verworven vaardigheden en voorziet in de oprichting van een Agent-
schap voor de samenlevingsdienst.  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205084&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-10-06&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-09-13%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=09
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205084&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-10-06&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-09-13%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=09
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205084&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-10-06&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-09-13%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=09
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205084&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-10-06&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-09-13%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=09
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205084&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-10-06&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-09-13%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=09
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205084&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-10-06&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-09-13%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=09
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205084&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-10-06&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-09-13%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=09
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205084&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-10-06&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-09-13%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=09
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205084&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-10-06&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-09-13%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=09
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205084&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-10-06&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-09-13%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=09
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205084&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-10-06&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-09-13%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=09
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205084&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2017-10-06&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-09-13%27&rech=6&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=09
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De Raad volgt het advies van de Raad van State en is van mening niet in staat te 
zijn om zich uit te spreken over het wetsvoorstel omdat de samenlevingsdienst aan 
verschillende beleidsdomeinen raakt op verschillende bevoegdheidsniveaus zoals 
jeugdbeleid en vorming (gemeenschappen), terwijl de wijziging van de bestaande 
sociale wetgeving tot de bevoegdheid van de federale overheid behoort. 
 

 
2.036 

 
Activerend beleid bij her-
structureringen - Wijziging 
van het KB van 9 maart 2006 
en het KB van 3 mei 2007 
 

 
a)  Minister van Werk 
  10.01.2017 
b)  23.05.2017 

 
Koninklijk besluit van 13 decem-
ber 2017 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 9 maart 
2006 betreffende het activerend 
beleid bij herstructureringen en 
van het koninklijk besluit van 3 
mei 2007 tot regeling van het 
stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag 
(BS, 21.12.2017) 

 
Unaniem advies met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit dat tot doel 
heeft om de koninklijke besluiten van 9 maart 2006 en 3 mei 2007 te conformeren 
aan de nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake outplacement na de 6de staatsher-
vorming.  
 
De Raad vraagt dat er geen impact zou zijn van tegenstrijdige beslissingen van 
bevoegde gewestministers, noch van een negatieve beslissing of het ontbreken van 
een beslissing van een bevoegde gewestminister ten aanzien van de mogelijkheid 
tot erkenning van de betreffende onderneming als onderneming in moeilijkheden of 
in herstructurering.  
 

 
2.037 

 
Mandaat in een manage-
mentfunctie in de instellingen 
van openbaar nut die geen 
openbare socialezekerheids-
instellingen zijn 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken  
  07.04.2017 
b)  23.05.2017 

 
Koninklijk besluit van 9 oktober 
2017 tot wijziging van artikel 11 
van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders 
(BS, 18.10.2017) 
 

 
De Raad heeft zich eenparig uitgesproken voor de aanpassing van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969 met als doel de onderwerping aan het socialezeker-
heidsstelsel dat beperkt is tot de regeling voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
sector gezondheidszorg en de regeling inzake rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers uit te breiden naar de personen die zijn tewerkgesteld op basis van 
een mandaat in een managementfunctie in een instelling van openbaar nut die geen 
openbare socialezekerheidsinstelling is.  
 
 

 
2.038 

 
Ratificatie van IAO-verdra-
gen - Ondersteuning van de 
lopende procedures 
 

 
a)   Uit eigen beweging 
b)  23.05.2017 

  
De Raad spreekt zich in dat advies uit voor van de lopende procedures in het kader 
van de ratificaties van de IAO-verdragen. 
 

 
2.039 
 
 

 
Hervorming van de financie-
ring van de sociale zekerheid 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  26.01.2017 
b)  21.06.2017 

 
Wet van 18 april 2017 hou-
dende hervorming van de finan-
ciering van de sociale zekerheid 
(BS, 28.04.2017) 

 
Verdeeld advies, samen met de CRB, over twee elementen uit het ontwerp van wet 
houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid, en meer be-
paald over de notie ‘effectieve leeftijd van uittreding uit de arbeidsmarkt’ en over het 
rapport van het Federaal Planbureau betreffende de netto terugverdieneffecten 
voor de sociale zekerheid van de arbeidskostenvermindering zoals beslist in het 
kader van de tax shift.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206322&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-13%27&rech=16&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206322&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-13%27&rech=16&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206322&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-13%27&rech=16&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206322&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-13%27&rech=16&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206322&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-13%27&rech=16&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206322&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-13%27&rech=16&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206322&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-13%27&rech=16&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206322&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-13%27&rech=16&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017206322&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-12-13%27&rech=16&tri=dd+AS+RANK+&dddj=13&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205378&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-09%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205378&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-09%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205378&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-09%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205378&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-09%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205378&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-09%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205378&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-09%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205378&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-09%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205378&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-09%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017205378&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=5&pub_date=2017-10-18&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272017-10-09%27&rech=15&tri=dd+AS+RANK+&dddj=09&dddm=10
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202167&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-04-28&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27WET%27+and+dd+=+date%272017-04-18%27&rech=5&tri=dd+AS+RANK+&dddj=18&dddm=04
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202167&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-04-28&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27WET%27+and+dd+=+date%272017-04-18%27&rech=5&tri=dd+AS+RANK+&dddj=18&dddm=04
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202167&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-04-28&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27WET%27+and+dd+=+date%272017-04-18%27&rech=5&tri=dd+AS+RANK+&dddj=18&dddm=04
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2017202167&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2017-04-28&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2017&sql=dt+=+%27WET%27+and+dd+=+date%272017-04-18%27&rech=5&tri=dd+AS+RANK+&dddj=18&dddm=04
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
2.040 

 
Voorontwerp van wet hou-
dende diverse bepalingen in-
zake werk 
 

 
a)  Minister van Werk 
  02.05.2017 
b)  28.06.2017 

 
Wet van 15 januari 2018 hou-
dende diverse bepalingen in-
zake werk 
(BS, 05.02.2018) 

 
De Raad spreekt zich uit over de bepalingen van een voorontwerp van wet dat op 
de volgende onderwerpen betrekking heeft: de wijzigingen aangebracht in de wet 
van 5 december 1968, de bescherming van het loon van de werknemers, de wet 
Renault, de economische werkloosheid, het gebruik van de elektronische handte-
kening voor het sluiten van arbeidsovereenkomsten, de vervanging van een ar-
beidsongeschikte werknemer die het werk geleidelijk hervat, de tewerkstelling van 
buitenlandse werknemers, het sociaal strafwetboek (mystery shopping), de com-
pensatie bij niet-naleving van de startbaanovereenkomst, het welzijn van de werk-
nemers bij de uitvoering van hun werk, de controlegeneeskunde en de minimisre-
geling in de landbouwsector. 
 

 
2.041 

 
Voorontwerp van wet hou-
dende diverse bepalingen in-
zake sociale zaken - Be-
voegdheden van de inspec-
tiediensten - Uitzendarbeids-
overeenkomst voor onbe-
paalde tijd  
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken en Volksge-
zondheid 

  27.03.2017 
b)  28.06.2017 

 
Wet van 30 september 2017 
houdende diverse bepalingen 
inzake sociale zaken  
(BS, 19.10.2017) 

 
De Raad spreekt zich eenparig uit over een voorontwerp van wet dat ertoe strekt: 
 
- een aantal wettelijke bepalingen te wijzigen betreffende de bevoegdheden van 

de inspectiediensten van de FOD Sociale Zekerheid om rekening te houden 
met de opheffing van die diensten en met de overdracht van hun bevoegdhe-
den aan andere inspectiediensten; 

- een wijziging aan te brengen in de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders teneinde de periodes zonder uitzendopdracht waarmee uitzend-
krachten aangeworven in het kader van een overeenkomst voor onbepaalde 
duur, tussen twee periodes van uitzendopdrachten worden geconfronteerd, 
gelijk te stellen aan periodes van activiteit; 

- het koninklijk besluit van 5 november 2002 te wijzigen tot invoering van een 
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling met toepassing van artikel 38 van de 
wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwa-
ring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels teneinde de manier 
te regelen waarop uitzendondernemingen die uitzendkrachten met een over-
eenkomst voor onbepaalde duur aanwerven, in Dimona moeten worden aan-
gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018200516&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-02-05&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27WET%27+and+dd+=+date%272018-01-15%27&rech=2&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=01
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018200516&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-02-05&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27WET%27+and+dd+=+date%272018-01-15%27&rech=2&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=01
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018200516&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-02-05&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27WET%27+and+dd+=+date%272018-01-15%27&rech=2&tri=dd+AS+RANK+&dddj=15&dddm=01
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ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
2.043 

 
Studentenarbeid - Begrip 
student - Alternerend leren - 
Wijziging van het koninklijk 
besluit van 14 juli 1995 waar-
bij sommige categorieën stu-
denten uit het toepassings-
gebied van Titel VI van de 
wet van 3 juli 1978 betref-
fende de arbeidsovereen-
komsten worden gesloten 
 

 
a)  Minister van Werk 

05.12.2016 
b)  28.06.2017 
 

 
Koninklijk besluit van 10 juli 
2017 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 14 juli 1995 
waarbij sommige categorieën 
studenten uit het toepassings-
gebied van Titel VI van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten wor-
den gesloten  
(BS, 19.07.2017) 

 
De Raad heeft zich gebogen over het probleem van het achterhaald zijn en bijge-
volg de moeilijke toepassing van het koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij som-
mige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden gesloten. Op basis van 
de bij de adviesaanvraag toegevoegde tekst tot aanpassing van het koninklijk be-
sluit van 14 juli 1995 heeft de Raad zich uitgesproken over een regeling voor stu-
dentenarbeid voor jongeren die alternerend leren en werken. 

 
2.044 
 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit houdende diverse maat-
regelen inzake detachering 
van werknemers  
 

 
a)  Minister van Werk 
  29.03.2017 
b)  18.07.2017 

 
Koninklijk besluit van 5 decem-
ber 2017 houdende diverse 
maatregelen inzake detache-
ring van werknemers  
(BS, 18.12.2017)  
 

 
De Raad spreekt zich eenparig uit over een ontwerp van koninklijk besluit houdende 
diverse maatregelen inzake detachering van werknemers. Dat ontwerp heeft in het 
bijzonder tot doel uitvoering te geven aan de bepalingen van de wet van 11 decem-
ber 2016 betreffende de vrijstelling van aflevering van sociale documenten, de aan-
wijzing van de bevoegde sociaal inspecteurs en de procedure voor de melding van 
de verbindingspersoon voor een aantal categorieën van gedetacheerde werkne-
mers die niet onder het toepassingsgebied van LIMOSA vallen.  
 
Bij dit positieve advies horen een aantal opmerkingen over de toepassing van artikel 
8 (dat voorziet in een verplichting en een procedure voor de aanwijzing van de ver-
bindingspersoon) voor de detacheringen in de transportsector (beperking tot het 
wegvervoer, met eventuele uitzondering van de tot België beperkte transitover-
voersactiviteiten). 
 

 
2.045 

 
IAO - Rapport voor vraagstuk 
VII, dat is ingeschreven op 
de agenda van de 107e zit-
ting van de Internationale Ar-
beidsconferentie (2018) - 
Opheffing van de verdragen 
 

 
a)  Voorzitter van het di-

rectiecomité van de 
FOD WASO 

  16.05.2017 
b)  18.07.2017 

  
De Raad heeft zich uitgesproken ten gunste van de opheffing van de IAO-verdragen 
betreffende de inlandse arbeiders. Dat advies sluit aan op het standpunt van de 
Belgische regering aangaande de door het Internationaal Arbeidsbureau voorge-
legde vragenlijst. 
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2.046 

 
Regelgeving betaald educa-
tief verlof - Ontwerp van ko-
ninklijk besluit - Schooljaar 
2017-2018 
 

 
a)  Minister van Werk 
  13.06.2017 
b)  18.07.2017 

 
Koninklijk besluit van 17 decem-
ber 2017 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 23 juli 
1985 tot uitvoering van afdeling 
6 - toekenning van betaald edu-
catief verlof in het kader van de 
voortdurende vorming van de 
werknemers - van hoofdstuk IV 
van de herstelwet van 22 januari 
1985 houdende sociale bepa-
lingen  
(BS, 05.01.2018) 
 

 
Ter wille van de rechtszekerheid voor de betrokken werkgevers en werknemers en 
de continuïteit van het stelsel van betaald educatief verlof spreekt de Raad zich 
gunstig uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat voor het schooljaar 2017-
2018 voorziet in een loongrens van 2.871,30 euro van het normale loon van de 
werknemer die in aanmerking wordt genomen voor de terugbetaling van de uren 
betaald educatief verlof. De Raadt vraagt ook dat er bijzondere aandacht wordt ge-
schonken aan de problematiek van de verschillende ontwikkelingen van de loon-
grens voor werknemers (federale bevoegdheid) en het bedrag van de terugbetaling 
per uur aan de werkgevers (regionale bevoegdheid). 
 
 
 

 
2.048 
 

 
Mantelzorgers - Voorstel tot 
omkaderende sociaalrechte-
lijke maatregelen 
 
 

 
a)  Minister van Werk 
  25.07.2016 
b)  18.07.2017 

  
De Raad benadrukt het belang van de mantelzorgers voor de geholpen personen 
en stelt vast dat die rol zal toenemen omwille van de sociodemografische context 
en sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Om de mantelzorgers te ondersteu-
nen bij hun taken bestaan er verschillende verlofstelsels waarvan een overzicht bij 
het advies is gevoegd. Die verlofstelsels werden versterkt via de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 103 ter en ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-
2018.  
 

    Bovenop de bestaande verlofstelsels waarvan de mantelzorgers gebruik kunnen 
maken, stelt de Raad vast dat de werkgevers en de werknemers het in specifieke 
situaties eens kunnen worden over praktische en flexibele oplossingen om te vol-
doen aan de behoeften van de mantelzorgers, waarbij de arbeidsorganisatie gevrij-
waard blijft. De Raad erkent de noodzaak van die verlofstelsels en geïndividuali-
seerde oplossingen ten gunste van de mantelzorgers, maar dringt erop aan dat de 
bijstand die de mantelzorgers verlenen, een aanvulling moet blijven vormen op de 
professionele hulp, die onder de verantwoordelijkheid van de overheden valt.  
 
De Raad merkt evenwel een verschuiving op van professionele hulp naar non-pro-
fessionele hulp door mantelzorgers als gevolg van een aantal beleidsmaatregelen. 
Bovendien bestaat er een veelheid aan soorten mantelzorgers met allerlei uiteen-
lopende verwachtingen en behoeften. Bijgevolg benadrukt hij de moeilijkheid om 
het begrip van mantelzorger te omschrijven en om gerichte maatregelen voor hen 
te nemen die de meeste situaties omvatten en geen al te grote budgettaire impact 
hebben. 
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Om die redenen heeft hij in zijn rapport nr. 76 een reeks aanbevelingen geformu-
leerd die, volgens hem, toegepast moeten worden opdat nieuwe vormen van verlof 
ingevoerd kunnen worden. Tot slot dringt de Raad erop aan dat de voorstellen van 
sociaalrechtelijke maatregelen voor de mantelzorgers getoetst worden aan de bo-
venvermelde test waarbij gelet wordt op de coherentie met de andere bevoegd-
heidsniveaus, namelijk de gewesten en de lokale overheden. 
 

 
2.049 

 
Voorontwerp van wet hou-
dende wijziging van de wet 
van 11 december 1998 be-
treffende de classificatie en 
de veiligheidsmachtigingen, 
veiligheidsattesten en veilig-
heidsadviezen inzake veilig-
heidsverificaties 
 

 
a)  Minister van Werk 
  21.04.2017 
b)  18.07.2017 

 
Wet van 23 februari 2018 hou-
dende wijziging van de wet van 
11 december 1998 betreffende 
de classificatie en de veilig-
heidsmachtigingen, veiligheids-
attesten en veiligheidsadviezen 
(BS, 01.06.2018) 
 
 

 
De Raad spreekt zich uit over een voorontwerp van wet houdende wijziging van de 
wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigin-
gen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen inzake veiligheidsverificaties. Dat 
voorontwerp van wet voert een methodologie in om op uniforme wijze de toene-
mende vraag naar veiligheidsverificatie vanuit de privésector te filteren. Het laat ook 
veiligheidsverificaties toe voor een persoon die reeds een beroep, een functie, een 
opdracht of een mandaat uitvoert, die reeds toegang heeft tot lokalen, gebouwen of 
terreinen, die reeds een vergunning, een licentie of een toelating bezit.  
 

 
2.050 

 
Ontwerp van wet tot wijziging 
van de wet van 3 juli 2005 
betreffende de rechten van 
vrijwilligers en van andere 
wettelijke bepalingen inzake 
vrijwilligerswerk 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  20.02.2017 
b)  18.07.2017 

 
Wet van 1 maart 2019 tot wijzi-
ging van de wet van 3 juli 2005 
betreffende de rechten van vrij-
willigers en van andere wette-
lijke bepalingen inzake vrijwilli-
gerswerk  
(BS, 11.04.2019) 

 
De Raad spreekt zich overwegend positief uit over een ontwerp van wet tot wijziging 
van de vrijwilligerswet, maar wenst evenwel te herinneren aan een aantal algemene 
principes met betrekking tot vrijwilligerswerk, van waaruit hij verder een aantal spe-
cifieke overwegingen maakt op het ontwerp van wet inzake de kostenvergoedingen 
van de vrijwilligers, meer specifiek inzake de optrekking van het maximumplafond 
van de fietsvergoeding, de niet verrekening van occasionele geschenken en de on-
vatbaarheid voor beslag van de vergoedingen, de vergoedingen van de bestuurders 
- vrijwilligers, de meldingsplicht bij de RVA en tot slot inzake de juridische grondslag 
van de Hoge Raad voor Vrijwilligers in de vrijwilligerswet. 
 

 
2.051 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit tot uitvoering van een 
aantal bepalingen van de wet 
van 5 maart 2017 betref-
fende werkbaar en wendbaar 
werk  
 

 
a)  Minister van Werk 
  27.06.2017 
b)  26.09.2017 

 
Koninklijk besluit van 5 decem-
ber 2017 houdende uitvoering 
van afdeling 1 van hoofdstuk 2 
van de wet van 5 maart 2017 
betreffende werkbaar en wend-
baar werk  
(BS, 18.12.2017) 
 

 
De Raad spreekt zich eenparig uit over een ontwerp van koninklijk besluit tot uit-
voering van een aantal bepalingen betreffende het deel over de opleidingsinspan-
ningen van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk. Die 
bepalingen betreffen de minimumvermeldingen van de opleidingsrekening, de wijze 
om het huidige niveau van investering in opleiding te bepalen, alsook de concreti-
sering van het afwijkende stelsel voor de werkgevers die minstens 10 maar minder 
dan 20 werknemers tewerkstellen. Het ontwerp regelt eveneens de praktische re-
gels voor de informatie aan de werknemer over zijn opleidingskrediet, alsook de 
regels voor de berekening van het aantal opleidingsdagen waarop een werknemer 
die niet het hele jaar werd tewerkgesteld, recht heeft.  
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De Raad benadrukt in het bijzonder dat de autonomie van de sectoren in acht moet 
worden genomen om zelf het huidige investeringsniveau te bepalen, alsook welke 
opleidingsinspanningen en opleidingen in aanmerking worden genomen. 
 

    De Raad dringt er ook op aan dat de sectoren zo snel mogelijk een zeker en duide-
lijk juridisch kader moeten krijgen zodat tijdig collectieve arbeidsovereenkomsten 
kunnen worden gesloten die stroken met de regelgeving. Wat de al gesloten ak-
koorden betreft vraagt de Raad de sectorale dynamiek niet in vraag te stellen en 
om de wettelijkheid van de afgesloten collectieve arbeidsovereenkomsten te toet-
sen aan de bepalingen van de wet van 5 maart 2017 en niet aan de vereisten van 
het koninklijk besluit (waarvan de sectoren geen weet hadden op het ogenblik dat 
die collectieve arbeidsovereenkomsten werden gesloten).  
 

 
2.054 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit tot wijziging van artikel 
17 quater van het koninklijk 
besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot her-
ziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  02.03.2017 
b)  24.10.2017 

 
Koninklijk besluit van 17 decem-
ber 2017 tot wijziging van artikel 
17 quater van het koninklijk be-
sluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der ar-
beiders  
(BS, 28.12.2017) 
 

 
De Raad spreekt zich unaniem uit over het ontwerp van koninklijk besluit. Deze 
adviesaanvraag kadert binnen een aantal andere maatregelen van de minister van 
Sociale Zaken, die tot doel hebben het vrijwilligerswerk te versterken en terug naar 
zijn essentie te brengen, via de wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de 
rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligers-
werk, waarover de Raad zijn advies nr. 2.050 heeft uitgebracht.  
 
 
 
 

 
2.055 

 
IAO - 107e zitting van de In-
ternationale Arbeidsconfe-
rentie (juni 2018) - Rapport V 
(1) - Een einde stellen aan 
geweld en pesterijen tegen 
mannen en vrouwen in de ar-
beidswereld 
 
 

 
a)  Voorzitter van het  
  directiecomité a.i. 

08.09.2017 
b)  24.10.2017 

 
Koninklijk besluit van 5 februari 
2019 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 26 november 
2013 in uitvoering van artikel 
192, § 3, van de wet van 27 de-
cember 2006 houdende diverse 
bepalingen  
(BS, 20.02.2019, Ed. 2) 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Raad spreekt zich uit over het rapport en de vragenlijst van het Internationaal 
Arbeidsbureau over het thema “Een einde stellen aan geweld en pesterijen tegen 
mannen en vrouwen in de arbeidswereld”. Die kwestie is ingeschreven op de 
agenda van de 107e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie (2018). 
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2.056 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit tot wijziging van artikel 
19, § 2 van het koninklijk be-
sluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 de-
cember 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders - Kilometerver-
goeding toegekend voor ver-
plaatsingen per fiets - Vrij-
stelling van sociale bijdragen 
in het kader van woon-werk-
verkeer 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken en Volksge-
zondheid 

  07.06.2017 
b)  24.10.2017 

 
Koninklijk besluit van 7 februari 
2018 tot wijziging van artikel 19, 
§ 2, van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uit-
voering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de be-
sluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders 
(BS, 27.02.2018) 

 
Verdeeld advies over een ontwerp van koninklijk besluit waarin de vrijstelling van 
sociale bijdragen voor de fietsvergoeding van snelle elektrische fietsen en speed 
pedelecs wordt afgestemd op de fiscale vrijstelling en een vrijstelling van sociale 
bijdragen wordt toegekend voor de vergoedingen voor de terbeschikkingstelling, 
onderhoud en stalling van fietsen, die ook worden gebruikt  voor het woon-werkver-
keer.  
 

 
2.057 
 

 
Aanpassing lage- en hoge-
loongrens van categorie 2 
structurele vermindering 
vanaf 1 januari 2018 - Ont-
werp van KB 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  28.07.2017 
b)  24.10.2017 

 
Koninklijk besluit van 1 maart 
2018 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 16 mei 2003 
tot uitvoering van het Hoofdstuk 
7 van Titel IV van de program-
mawet van 24 december 2002 
(I), betreffende de harmonise-
ring en vereenvoudiging van de 
regelingen inzake verminderin-
gen van de sociale zekerheids-
bijdragen  
(BS, 12.03.2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verdeeld advies inzake de verhoging van de loongrenzen van de structurele ver-
mindering categorie 2. De Raad spreekt zich wel gezamenlijk uit over de opvolging 
van bepaalde elementen in advies nr. 1.977 inzake de taxshiftoperatie namelijk de 
verdeling van het budget structurele bijdrageverminderingen voor categorie 2 en 3 
voor 2020 en de maatwerkbedrijven.  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018200555&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-02-27&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&pdda=2018&pddj=27&pddm=02&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+pd+=+date%272018-02-27%27&rech=7&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018200555&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-02-27&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&pdda=2018&pddj=27&pddm=02&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+pd+=+date%272018-02-27%27&rech=7&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018200555&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-02-27&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&pdda=2018&pddj=27&pddm=02&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+pd+=+date%272018-02-27%27&rech=7&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018200555&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-02-27&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&pdda=2018&pddj=27&pddm=02&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+pd+=+date%272018-02-27%27&rech=7&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018200555&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-02-27&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&pdda=2018&pddj=27&pddm=02&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+pd+=+date%272018-02-27%27&rech=7&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018200555&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-02-27&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&pdda=2018&pddj=27&pddm=02&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+pd+=+date%272018-02-27%27&rech=7&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018200555&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-02-27&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&pdda=2018&pddj=27&pddm=02&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+pd+=+date%272018-02-27%27&rech=7&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018200555&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-02-27&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&pdda=2018&pddj=27&pddm=02&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+pd+=+date%272018-02-27%27&rech=7&tri=dd+AS+RANK+
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018200555&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-02-27&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&pdda=2018&pddj=27&pddm=02&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+pd+=+date%272018-02-27%27&rech=7&tri=dd+AS+RANK+
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a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
2.058 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit - Vermindering van de 
persoonlijke bijdragen van 
sociale zekerheid aan de 
werknemers ontslagen in het 
kader van een herstructure-
ring 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  09.10.2017 
b)  24.10.2017 

 
Koninklijk besluit van 1 maart 
2018 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 17 januari 
2000 tot uitvoering van artikel 2 
van de wet van 20 december 
1999 tot toekenning van een 
werkbonus onder de vorm van 
een vermindering van de per-
soonlijke bijdragen van sociale 
zekerheid aan werknemers met 
lage lonen en aan sommige 
werknemers die het slachtoffer 
waren van een herstructurering 
(BS, 09.03.2018) 
 
 
 

 
De Raad spreekt zich uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat wil voorzien in 
een bovenste loongrens S1 voor het eerste kwartaal 2018, in het kader van het 
stelsel voor de forfaitaire vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de werk-
nemers die zijn ontslagen ingevolge een herstructurering en door toedoen van een 
tewerkstellingscel opnieuw in dienst zijn genomen bij een nieuwe werkgever.  
 

 
2.060 

 
Openbaar vervoer “Water-
bus Antwerpen” - Vraag om 
interpretatie van de cao nr. 
19 octies 
 

 
a)  Minister van Werk 
  05.09.2017 
b)  28.11.2017 

  
De Raad is de mening toegedaan dat de "Waterbus Antwerpen" onder de cao nr. 
19 octies valt en dat artikel 4 van die cao van toepassing kan zijn op dat type ver-
voer, aangezien het om een collectief publiek vervoermiddel gaat. 
 

 
2.061 

 
Sociaal statuut van de kun-
stenaars - Bijwerking van de 
adviezen nrs. 1.744, 1.810 
en 1.931 
 

 
a)  Voorzitter van de Ka-

mer van Volksverte-
genwoordigers 

  22.06.2017 
b)  28.11.2017 

  
Dat eenparige tussentijdse advies moet de in het verleden uitgebrachte adviezen 
over het sociaal statuut van de kunstenaars, op vraag van de commissie voor de 
Sociale Zaken van de Kamer, actualiseren. 
 
De Raad wijst er meer bepaald op dat, hoewel de ontsporingen die werden vastge-
steld bij het gebruik van artikel 1 bis behoorlijk zijn verminderd, omdat met name de 
commissie "Kunstenaars" haar rol bij het toekennen van een kunstenaarsvisum 
voortaan ten volle kan vervullen, er zich andere situaties van omzeiling voordoen, 
meer bepaald de techniek van "portage salarial". Aangezien die techniek nu verder 
reikt dan de kunstenaars wil hij die in het ruimere kader van de deelplatformecono-
mie onderzoeken. 
 
De Raad ondersteunt het initiatief waarin de regering nagaat of voor het overzicht 
van alle artistieke prestaties een globaal elektronisch platform kan worden inge-
voerd, waardoor de gebruiken en praktijken in de kunstsector geregeld zouden kun-
nen worden en het werk van de sociale-inspectiediensten aanzienlijk vergemakke-
lijkt zou worden.  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018030603&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-03-09&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-03-01%27&rech=19&tri=dd+AS+RANK+&dddj=01&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018030603&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-03-09&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-03-01%27&rech=19&tri=dd+AS+RANK+&dddj=01&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018030603&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-03-09&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-03-01%27&rech=19&tri=dd+AS+RANK+&dddj=01&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018030603&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-03-09&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-03-01%27&rech=19&tri=dd+AS+RANK+&dddj=01&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018030603&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-03-09&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-03-01%27&rech=19&tri=dd+AS+RANK+&dddj=01&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018030603&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-03-09&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-03-01%27&rech=19&tri=dd+AS+RANK+&dddj=01&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018030603&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-03-09&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-03-01%27&rech=19&tri=dd+AS+RANK+&dddj=01&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018030603&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-03-09&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-03-01%27&rech=19&tri=dd+AS+RANK+&dddj=01&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018030603&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-03-09&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-03-01%27&rech=19&tri=dd+AS+RANK+&dddj=01&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018030603&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-03-09&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-03-01%27&rech=19&tri=dd+AS+RANK+&dddj=01&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018030603&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-03-09&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-03-01%27&rech=19&tri=dd+AS+RANK+&dddj=01&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018030603&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-03-09&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-03-01%27&rech=19&tri=dd+AS+RANK+&dddj=01&dddm=03
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018030603&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-03-09&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-03-01%27&rech=19&tri=dd+AS+RANK+&dddj=01&dddm=03
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b) Advies 
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OPMERKINGEN 

 

 
2.062 

 
Risicogroepen - Ontwerp van 
koninklijk besluit tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 
26 november 2013 tot uitvoe-
ring van artikel 191, § 3 van 
de wet van 27 december 
2006 houdende diverse be-
palingen (I) 
 

 
a)  Minister van Werk 
  25.09.2017 
b)  28.11.2017 

 
Koninklijk besluit van 5 februari 
2019 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 26 november 
2013 in uitvoering van artikel 
191, § 3, van de wet van 27 de-
cember 2006 houdende diverse 
bepalingen  
(BS, 20.02.2019, Ed. 2) 

 
Dat verdeelde advies betreft een ontwerp van besluit dat een aantal wijzigingen 
moet aanbrengen in de regelgeving die van toepassing is op de bijkomende pro-
jecten ten voordele van jongeren onder de 26 jaar die tot de risicogroepen behoren. 
Het geeft gevolg aan het verdeelde advies nr. 1.867 van 22 oktober 2013, waarin 
de organisaties hun respectievelijke standpunten konden meedelen over de toen 
voorgestelde uitvoeringsregels voor de aanwending van die bijkomende middelen. 
 

 
2.064 

 
Rapporteringscyclus betref-
fende de niet-geratificeerde 
verdragen - Alomvattende 
studie 2019 over de sociale-
beschermingssokkels 
 
 

 
a)  Voorzitter van het di-

rectiecomité van de 
FOD Werkgelegen-
heid a.i. 

  17.10.2017 
b)  28.11.2017 

  
De Raad heeft een bijdrage geleverd aan het ontwerp van rapport van de regering 
over de maatregelen die België heeft genomen om uitvoering te geven aan de be-
palingen van aanbeveling nr. 202 betreffende de socialezekerheidssokkels, 2012. 
Zodra het is voltooid, zal het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) ermee rekening 
houden bij de opstelling in 2019 van een alomvattende studie over de wetgeving en 
nationale praktijk van de lidstaten aangaande de socialebeschermingssokkels.  
 
In zijn advies heeft de Raad een aantal opmerkingen voor het IAB geformuleerd, 
met name dat de rapporteringsprocessen gerationaliseerd moeten worden en co-
herent moeten zijn. Hij heeft met name ook benadrukt dat de sociale dialoog be-
langrijk is bij de uitwerking, het beheer en de uitvoering van het Belgische sociale 
beleid, zowel wat de sociale zekerheid als de sociale bijstand betreft, om ervoor te 
zorgen dat op die vlakken een uitbreidingsbeleid gevoerd wordt.  

     
 
2.065 

 
Verenigingswerk, occasio-
nele diensten van burger tot 
burger en deeleconomie via 
erkend platform - Ontwerp 
van wet en koninklijk besluit - 
Gevolg rapport nr. 107 over 
digitalisering en deelecono-
mie 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  26.10.2017 
b)  29.11.2017 

 
Wet van 18 juli 2018 betreffende 
de economische relance en de 
versterking van de sociale cohe-
sie  
(BS, 26.07.2018) 

 
De Raad heeft zich uitgesproken over een voorontwerp van wet en een ontwerp 
van koninklijk besluit dat ervoor moet zorgen dat iedereen die reeds een hoofdsta-
tuut heeft, onbelast 6.000 euro per jaar kan bijklussen in het verenigingswerk of via 
occasionele diensten tussen burgers.  
 
In die geplande regelgeving zijn te weinig grendels ingebouwd waardoor de Raad  
vreest voor nefaste gevolgen zowel in de profit- als in de socialprofitsector, zowel 
openbaar als privé, en het vrijwilligerswerk.  
 
Er wordt geen enkele indicatie gegeven over de samenhang van die stelsels met 
de bestaande specifieke regelgevingen, zowel op het vlak van het statuut als ver-
goedingen, cumulatieregels etc.  Hierdoor worden alle bestaande evenwichten, zo-
wel op het vlak van de overheidsfinanciering als de financiering van de sociale ze-
kerheid, maar ook op het vlak van collectieve afspraken, arbeidsbescherming, on-
eerlijke concurrentie, kwaliteitsnormen, fraudebestrijding, vestigingsvoorwaarden 
volledig doorkruist.  
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Heel wat prestaties waarvan sprake in die regelgeving, spelen zich af in de privé-
sfeer, wat de effectieve controlemogelijkheden beperkt.  
 
Het ontwerp van de regering creëert dan ook een zeer ernstig risico op oneerlijke 
concurrentie voor ondernemingen, organisaties en zelfstandigen die de spelregels 
naleven en voor ondernemingen uit bepaalde sectoren die gebonden zijn aan er-
kenningsregels of andere sectorale regelingen. Daardoor dreigt een verdere neer-
waartse spiraal van deregulering te ontstaan. Dat risico wordt nog vergroot doordat 
zowel het verenigingswerk als de occasionele diensten tussen burgers via erkende 
commerciële deelplatformen kunnen worden aangeboden. Voor de op die manier 
verrichte prestaties zijn er geen tewerkstellingsvoorwaarden noch grenzen voor dat 
soort van activiteit.  

 
 

    
De Raad heeft dan ook de wens uitgedrukt dat de inwerkingtreding van dat voorstel 
wordt uitgesteld opdat de regering hierover eerst, samen met de betrokken secto-
rale sociale partners, en eventueel samen met de gewesten en de gemeenschap-
pen, een grondige impactanalyse zou verrichten. Er moet ook worden nagegaan 
wat de impact is voor de overheidsfinanciën en inkomsten voor de sociale zekerheid 
en wat de interferentie is tussen de voorliggende maatregel en andere normen, sta-
tuten, afspraken rond fraudebestrijding, onverenigbaarheden, inkomensgrenzen 
enz. 
 

 
2.066 

 
- Outplacement - Uitvoering 

akkoord van de sociale 
partners van 14 oktober 
2015  

- Outplacement - Ontwerp 
van koninklijk besluit tot 
wijziging van het koninklijk 
besluit van 21 oktober 
2007 

 

 
a)  Minister van Werk 
  18.12.2015 
b)  19.12.2017 

 
Koninklijk besluit van 15 oktober 
2018 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 21 oktober 
2007 tot uitvoering van artikel 
13, § 3, 2°, van de wet van 5 
september 2001 tot de verbete-
ring van de werkgelegenheids-
graad van de werknemers en tot 
bepaling van de datum van in-
werkingtreding van artikelen 7 
en 9 van de wet van 17 mei 
2007 houdende uitvoering van 
het interprofessioneel akkoord 
voor de periode 2007-2008  
(BS, 29.10.2018) 
 
 
 
 

 
Het luik “outplacement” van het akkoord van de sociale partners van 14 oktober 
2015 bevat een aantal afspraken tussen de sociale partners inzake outplacement 
en meer bepaald de beschikbaarheid (voor de arbeidsmarkt van werknemers) voor 
de toepassing van de cao nr. 82 of voor de toepassing van de regels inzake outpla-
cement in geval van herstructurering.  
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205191&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=13&pub_date=2018-10-29&ddfm=12&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+between+date%272018-10-15%27+and+date%275-12-31%27+&rech=31640&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=5&dddj=15&dddm=10&ddfj=31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205191&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=13&pub_date=2018-10-29&ddfm=12&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+between+date%272018-10-15%27+and+date%275-12-31%27+&rech=31640&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=5&dddj=15&dddm=10&ddfj=31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205191&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=13&pub_date=2018-10-29&ddfm=12&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+between+date%272018-10-15%27+and+date%275-12-31%27+&rech=31640&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=5&dddj=15&dddm=10&ddfj=31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205191&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=13&pub_date=2018-10-29&ddfm=12&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+between+date%272018-10-15%27+and+date%275-12-31%27+&rech=31640&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=5&dddj=15&dddm=10&ddfj=31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205191&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=13&pub_date=2018-10-29&ddfm=12&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+between+date%272018-10-15%27+and+date%275-12-31%27+&rech=31640&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=5&dddj=15&dddm=10&ddfj=31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205191&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=13&pub_date=2018-10-29&ddfm=12&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+between+date%272018-10-15%27+and+date%275-12-31%27+&rech=31640&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=5&dddj=15&dddm=10&ddfj=31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205191&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=13&pub_date=2018-10-29&ddfm=12&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+between+date%272018-10-15%27+and+date%275-12-31%27+&rech=31640&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=5&dddj=15&dddm=10&ddfj=31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205191&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=13&pub_date=2018-10-29&ddfm=12&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+between+date%272018-10-15%27+and+date%275-12-31%27+&rech=31640&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=5&dddj=15&dddm=10&ddfj=31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205191&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=13&pub_date=2018-10-29&ddfm=12&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+between+date%272018-10-15%27+and+date%275-12-31%27+&rech=31640&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=5&dddj=15&dddm=10&ddfj=31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205191&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=13&pub_date=2018-10-29&ddfm=12&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+between+date%272018-10-15%27+and+date%275-12-31%27+&rech=31640&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=5&dddj=15&dddm=10&ddfj=31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205191&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=13&pub_date=2018-10-29&ddfm=12&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+between+date%272018-10-15%27+and+date%275-12-31%27+&rech=31640&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=5&dddj=15&dddm=10&ddfj=31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205191&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=13&pub_date=2018-10-29&ddfm=12&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+between+date%272018-10-15%27+and+date%275-12-31%27+&rech=31640&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=5&dddj=15&dddm=10&ddfj=31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205191&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=13&pub_date=2018-10-29&ddfm=12&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+between+date%272018-10-15%27+and+date%275-12-31%27+&rech=31640&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=5&dddj=15&dddm=10&ddfj=31
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205191&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=13&pub_date=2018-10-29&ddfm=12&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+between+date%272018-10-15%27+and+date%275-12-31%27+&rech=31640&tri=dd+AS+RANK+&ddfa=5&dddj=15&dddm=10&ddfj=31
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a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
2.067 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit - Vrijstelling van sociale 
bijdragen op vergoeding cao 
nr. 104 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  20.10.2017 
b)  19.12.2017 

 
Koninklijk besluit van 9 januari 
2018 tot wijziging van artikel 19 
van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders  
(BS, 25.01.2018) 
 

 
Verdeeld advies over een ontwerp van koninklijk besluit dat onder bepaalde voor-
waarden voorziet in een vrijstelling van sociale bijdragen op de vergoeding toege-
kend in het kader van de verlichting van de werklast voor werknemers van 58 jaar 
en ouder. 
 
 

 
2.068 
 

 
- Fonds tot vergoeding van 

de in geval van sluiting van  
ondernemingen ontslagen 
werknemers - Werkge-
versbijdragen voor 2018 

 
- Fonds tot vergoeding van 

de in geval van sluiting van  
ondernemingen ontslagen 
werknemers - Tijdelijke 
werkloosheid  - Werkge-
versbijdragen voor 2018 

 

 
a)  Eigen initiatief 
b)  29.01.2018 
  

 
Koninklijk besluit van 30 maart 
2018 tot vaststelling, voor het 
jaar 2018, van het bedrag en de 
betalingsmodaliteiten en -termij-
nen van de bijdragen verschul-
digd door de werkgevers waar-
van de ondernemingen bedoeld 
worden in artikel 2, 3°, a), van 
de wet van 26 juni 2002 betref-
fende de sluiting van de onder-
nemingen aan het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ont-
slagen werknemers  
(BS, 16.04.2018) 
 

 
Unaniem advies van de Raad over : 
 
- de bijdragen aan het Fonds die de aan de wet onderworpen werkgevers elk jaar 

verschuldigd zijn en de bijzondere bijdrage die de ondernemingen zonder han-
dels- of industriële finaliteit verschuldigd zijn (artikel 58, § 1 van de wet); en  

 
- de bijdragen aan het Fonds die de werkgevers bedoeld bij of krachtens de arti-

kelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen 
van de sociale zekerheid voor werknemers verschuldigd zijn voor de toepassing 
van de bijdrageregeling inzake tijdelijke werkloosheid (artikel 58, § 2 van de 
wet).  

 
De Raad sluit zich aan bij de adviezen van het beheerscomité van het genoemd 
Fonds en van het bijzonder comité van het genoemd Fonds over de werkgeversbij-
dragen van het jaar 2018. 
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a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

    
Koninklijk besluit van 30 maart 
2018 tot vaststelling, voor het 
jaar 2018, van het bedrag en de 
betalingsmodaliteiten en -termij-
nen van de bijdragen verschul-
digd door de werkgevers waar-
van de onderneming bedoeld 
wordt in artikel 2, 3°, b), van de 
wet van 26 juni 2002 betref-
fende de sluiting van de onder-
nemingen aan het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ont-
slagen werknemers (BS, 
16.04.2018) 
 
Koninklijk besluit van 30 maart 
2018 tot vaststelling, voor het 
jaar 2018, van het bedrag en de 
betalingsmodaliteiten en -termij-
nen van de bijdragen verschul-
digd door de werkgevers aan 
het Fonds tot vergoeding van de 
in geval van sluiting van onder-
nemingen ontslagen werkne-
mers om een deel van het be-
drag van de werkloosheidsuit-
keringen, uitbetaald door de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoor-
ziening, te dekken voor de werk-
nemers van wie de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst 
geschorst is in toepassing van 
de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 
van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereen-
komsten  
(BS, 16.04.2018) 
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ADVIES 
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a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
2.069 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit - Afschaffing van de 
dubbele indexering van de 
forfaitaire lonen die van toe-
passing zijn op de gelegen-
heidswerknemers van de ho-
reca, de land- en tuinbouw 
en op de werknemers wier 
loon geheel of gedeeltelijk uit 
fooien bestaat in de horeca 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  19.12.2017 
b)  29.01.2018 
 

 
Koninklijk besluit van 18 maart 
2018 tot wijziging van de artike-
len 25, 31bis, 31ter, 32, 32bis, 
49, 54ter en 62bis van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 de-
cember 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders 
(BS, 29.03.2018) 
 

 
De Raad spreekt zich in dit advies eenparig uit over een ontwerp van koninklijk 
besluit tot afschaffing van het mechanisme voor de aanpassing van de forfaitaire 
lonen in de sectoren van de horeca, de landbouw en de tuinbouw, en het forfaitaire 
uurloon voor de gelegenheidswerknemers in de horeca, aan de evolutie van het 
GGMMI (indexering inbegrepen), dat gekoppeld is aan de aanpassing aan de in-
dexeringen van de sectorlonen.  
 
De Raad onderschrijft de doelstelling van die maatregel, maar vindt dat de te volgen 
techniek zou zijn om die lonen te koppelen aan de mechanismen voor indexering 
en evolutie van de conventionele lonen van de sectoren in kwestie en niet aan een 
interprofessioneel mechanisme dat samenhangt met de evolutie van het GGMMI, 
zoals voorgesteld in het ontwerp van KB. 
 

 
2.070 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit houdende gelijkstelling, 
inzake jaarlijkse vakantie, 
van gedeeltelijke dagen 
 

 
a)  Minister van Werk 
  09.10.2017 
b)  29.01.2018 
 

 
Koninklijk besluit van 7 juni 
2018 houdende gelijkstelling, in-
zake jaarlijkse vakantie, van 
daggedeelten in geval van ge-
deeltelijke werkhervatting na 
ziekte, ongeval, arbeidsongeval 
of beroepsziekte 
(BS, 21.06.2018) 

 
De Raad spreekt zich uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat tot doel heeft 
de nodige technische aanpassingen aan te brengen aan verschillende artikelen van 
het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoerings-
modaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers 
teneinde niet-gewerkte daggedeelten te kunnen gelijkstellen met gewerkte dagen, 
in navolging van de volledige dagen afwezigheid, en dit om de diverse oorzaken 
van gelijkstelling. Daardoor wordt een einde gesteld aan de anomalie dat in geval 
van een gedeeltelijke werkhervatting in het bediendestelsel momenteel de volledige 
dagen afwezigheid worden gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie, en de halve 
dagen afwezigheid niet. 

     
De Raad zegt helemaal achter die doelstelling te staan. Hij haalt evenwel aan dat 
de voorgestelde wijzigingen van het voornoemde koninklijk besluit betrekking heb-
ben op alle oorzaken van gelijkstelling die zijn voorzien in de regelgeving inzake 
jaarlijkse vakantie en het vastgestelde  kader voor de re-integratie van langdurig 
zieke werknemers ruimschoots overschrijden. 
 
Aangezien die anomalie dringend verholpen moet worden, doet de Raad bijgevolg 
een alternatief voorstel. 
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OPMERKINGEN 

 

 
2.072 
 

 
Toepassing van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst 
nr. 103 - Notie “kind met een 
handicap” 
 

 
a)  Minister van Werk 
  31.10.2016 
b)  29.01.2018 
 

 
Wet van 14 december 2018 
houdende diverse arbeidsbepa-
lingen, hdst. 2   
(BS, 21.12.2018) 
 
Koninklijk besluit van 22 april 
2019 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 12 december 
2001 tot uitvoering van hoofd-
stuk IV van de wet van 10 au-
gustus 2001 betreffende ver-
zoening van werkgelegenheid 
en kwaliteit van het leven betref-
fende het stelsel van tijdskre-
diet, loopbaanvermindering en 
vermindering van de arbeids-
prestaties tot een halftijdse be-
trekking 
(BS, 06.05.2019) 
 

 
Met het oog op een betere afstemming tussen het privé- en beroepsleven van ou-
ders van kinderen met een handicap en om de handicap van het kind in al zijn 
dimensies in aanmerking te nemen, heeft de Raad zich gunstig uitgesproken over 
de uitbreiding van de notie “kind met een handicap” in alle regelgevingen betref-
fende verlofstelsels waarin die definitie aan bod komt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.073 
 

 
Welvaartsvastheid 2017-
2018 - Evaluatie 
 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  29.01.2018 
 

 
Koninklijk besluit van 22 april 
2019 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 12 december 
2001 tot uitvoering van hoofd-
stuk IV van de wet van 10 au-
gustus 2001 betreffende ver-
zoening van werkgelegenheid 
en kwaliteit van het leven betref-
fende het stelsel van tijdskre-
diet, loopbaanvermindering en 
vermindering van de arbeids-
prestaties tot een halftijdse be-
trekking 
(BS, 06.05.2019) 
 

 
Vanuit een optiek van armoedebestrijding enerzijds en het toelaten van een betere 
combinatie van werk en zorg anderzijds, hebben de Raden besloten om het in re-
serve gehouden saldo van het in het kader van de welvaartsvastheid 2017-2018 
vastgelegde budget, aan te wenden voor drie specifieke maatregelen ter ondersteu-
ning van ouders bij hun zorgtaken vanaf 1 april 2018. 
 
-  De eerste maatregel is bedoeld om de financiële impact van de uitbreiding van 

de notie “kind met een handicap” op de verlofstelsels (tijdskrediet, ouderschaps-
verlof, adoptieverlof) in aanmerking te nemen; die notie wordt uitgebreid naar de 
kinderen van wie de aandoening minstens 9 punten behaald heeft in alle drie de 
pijlers van de medisch-sociale schaal in de zin van de reglementering met be-
trekking tot de kinderbijslag. 

 
-  De tweede maatregel verhoogt de uitkeringen voor thematische verloven voor de 

werknemers ouder dan 50 jaar om ze op het niveau te brengen van de uitkeringen 
van de werknemers jonger dan 50 jaar. 

 
-  De derde maatregel bestaat erin de uitkeringen voor de thematische verloven 

voor alleenstaande ouders die zorgen voor een kind, opnieuw te verhogen om zo 
de netto-uitkering in lijn te brengen met de armoederisicogrens. 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018206252&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-12-21&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27WET%27+and+dd+=+date%272018-12-14%27&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018206252&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-12-21&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27WET%27+and+dd+=+date%272018-12-14%27&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018206252&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=1&pub_date=2018-12-21&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27WET%27+and+dd+=+date%272018-12-14%27&rech=1&tri=dd+AS+RANK+&dddj=14&dddm=12
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2.074 
 

 
Prijs van de treinkaarten 
vanaf 1 februari 2018 
 

 
a)  Directeur-generaal 

van het Directoraat-
generaal Duurzame 
mobiliteit en Spoorbe-
leid van de FOD Mobi-
liteit en Vervoer 

  22.12.2017 
b)  29.01.2018 
 

  
De Raden spreken zich uit over de verhoging van de treinkaarttarieven vanaf 1 fe-
bruari 2018. Bovendien formuleren de Raden opmerkingen over de evolutie van de 
werkgevers- en werknemersbijdragen in de prijs van het openbaar vervoer en over 
de afstemming van artikel 1 van de wet van 27 juli 1962 met de cao nr. 19 octies. 
 

 
2.075 
 

 
Wetsontwerp betreffende de 
invoering van een mobiliteits-
vergoeding  
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken en Volksge-
zondheid 

  21.12.2017 
b)  21.02.2018 

 

 
Wet van 30 maart 2018 betref-
fende de invoering van een mo-
biliteitsvergoeding  
(BS, 07.05.2018) 
 

 
De Raden spreken zich uit over het wetsontwerp van de regering betreffende een 
mobiliteitsvergoeding. De Raden maken verder een vergelijking met het mobiliteits-
budget dat ze in het advies nr. 2.030 hebben voorgesteld. 
 

 
2.076 

 
- ontwerp van koninklijk be-

sluit betreffende het fede-
raal reductieplan van ge-
wasbeschermingsmidde-
len, met inbegrip van hun 
gebruik in het kader van 
duurzame ontwikkeling 

 
-  ontwerp van koninklijk be-

sluit betreffende het fede-
raal reductieplan van bioci-
den in het kader van duur-
zame ontwikkeling 

 
-  ontwerp van koninklijk be-

sluit betreffende het fede-
raal reductieplan van bioci-
den voor de periode 2018-
2022  

 
-  ontwerp van koninklijk be-

sluit betreffende het op de 
markt aanbieden en het 
gebruiken van biociden 

 
a)  Minister van Energie, 

Leefmilieu en Duur-
zame ontwikkeling 
16.11.2017 

b)  21.02.2018 
 
 

 
Koninklijk besluit van 17 juni 
2018 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 8 mei 2014 
betreffende het op de markt 
aanbieden en het gebruiken van 
biociden  
(BS, 02.07.2018) 
 
Koninklijk besluit van 16 sep-
tember 2018 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 28 fe-
bruari 1994 betreffende het be-
waren, het op de markt brengen 
en het gebruiken van bestrij-
dingsmiddelen voor landbouw-
kundig gebruik  
(BS, 29.09.2018) 
 
 

 
Eenparig advies waarin de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale 
Arbeidsraad een aantal opmerkingen formuleren betreffende deze ontwerpen van 
koninklijke besluiten.  
 
 

     

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018012945&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2018-07-02&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-06-17%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018012945&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2018-07-02&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-06-17%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018012945&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2018-07-02&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-06-17%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018012945&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2018-07-02&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-06-17%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018012945&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2018-07-02&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-06-17%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&dddm=06
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018012945&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=4&pub_date=2018-07-02&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-06-17%27&rech=8&tri=dd+AS+RANK+&dddj=17&dddm=06
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2.077 

 
Verhoging van de bedragen 
van geschenken die zijn vrij-
gesteld van sociale bijdragen 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  19.12.2017 
b)  21.02.2018 
 

 
Koninklijk besluit van 3 juli 2018 
tot wijziging van artikel 19, § 2, 
14°, van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uit-
voering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de be-
sluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders 
(BS, 06.07.2018) 
 

 
Unaniem positief advies over een ontwerp van koninklijk besluit dat tot doel heeft 
vanaf 1 januari 2017 de bedragen te verhogen van de geschenken die zijn vrijge-
steld van sociale bijdragen en die de werkgever aan zijn werknemers kan toeken-
nen ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, een eervolle onder-
scheiding, pensionering of een huwelijk, wel onder de voorwaarde dat ook het an-
dere luik van het akkoord over de verhoging van de syndicale premie zou worden 
uitgevoerd. 
 
 

 
2.078 

 
Elektronische ecocheques - 
Follow-up en monitoring - 
Ecocheques - Follow-up van 
advies nr. 2.029 en nr. 2.033 
- Evaluatie van de lijst 
 

 
a)  Uit eigen beweging 
b)  27.02.2018 
 

  
De Raad evalueert de lijst van producten en diensten die met ecocheques aange-
kocht kunnen worden, die grondig werd aangepast door de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 98 quinquies van 23 mei 2017. De Raad besluit daaruit dat die nieuwe 
lijst veel duidelijker is en bijgevolg veel minder vragen doet rijzen. Wat de procedure 
voor evaluatie van de lijst betreft, bevestigt de Raad dat de nieuwe periodiciteit van 
twee jaar gerechtvaardigd is gelet op de ecologische beleidsontwikkelingen en 
nieuwe ecologische inzichten.  
 

    De Raad onderzoekt vervolgens of de voornoemde lijst in het veld wordt nageleefd. 
Hij stelt vast dat de uitgevers zijn overgegaan tot informatiecampagnes voor de 
klanten, handelaars en begunstigden. 
 
Tot slot spreekt de Raad zich uit over de volledige en definitieve overgang naar 
elektronische ecocheques.  
 

 
2.079 

 
Sociale Maribel - Koninklijk 
besluit van 18 juli 2002 hou-
dende maatregelen met het 
oog op de bevordering van 
de tewerkstelling in de non-
profitsector - Ontwerp van 
wijzigingsbesluit 
 

 
a)  Minister van Werk 
  01.02.2018 
b)  27.02.2018 
 

  
De Raad spreekt zich gunstig uit over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de 
bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector. Dat ontwerp van koninklijk 
besluit moet het Maribel-stelsel, ingevolge de invoering van de taxshift, vereenvou-
digen en bevat technische aanpassingen. Volgens de Raad wordt dankzij deze ver-
eenvoudiging van de regelgeving, het systeem die begrijpelijker en kunnen alle be-
trokken actoren ze makkelijker toepassen (schrapping van het loonplafond, behoud 
van de autonomie van de sectoren, veralgemening van de financiering tegen 100 % 
voor het creëren van banen). 
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2.080 

 
Interprofessioneel akkoord 
2017-2018 - Burn-out 
 

 
a)  Eigen beweging 
b)  27.02.2018 
 

 
Wet van 26 maart 2018 betref-
fende de versterking van de 
economische groei en de soci-
ale cohesie  
(BS, 30.03.2018) 
 
Koninklijk besluit  van 30 juli 
2018 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 26 november 
2013 in uitvoering van artikel 
191, § 3, van de wet van 27 de-
cember 2006 houdende diverse 
bepalingen (I) met betrekking tot 
de projecten voor de primaire 
preventie van burn-out op het 
werk 
(BS, 24.08.2018) 
 

 
In uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018, wensen de sociale part-
ners actie te ondernemen voor de primaire preventie van burn-out. De Raad vraagt 
om in een aantal ondernemingen pilootprojecten inzake de primaire preventie van 
burn-out te kunnen opzetten. De sociale partners vragen dat een wettelijk kader en 
een uitvoerings-KB worden voorzien om de pilootprojecten mogelijk te maken. 
 

 
2.081 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit houdende gelijkstelling, 
inzake jaarlijkse vakantie, 
van daggedeelten in geval 
van gedeeltelijke werkher-
vatting na ziekte, ongeval, 
arbeidsongeval of beroeps-
ziekte 
 

 
a)  Minister van Werk 
  29.01.2018 
b)  27.02.2018 
 

 
Koninklijk besluit van 7 juni 
2018 houdende gelijkstelling, in-
zake jaarlijkse vakantie, van 
daggedeelten in geval van ge-
deeltelijke werkhervatting na 
ziekte, ongeval, arbeidsongeval 
of beroepsziekte 
(BS, 21.06.2018) 

 
Dit advies geeft gevolg aan een vorig gelijkaardig ontwerp van koninklijk besluit dat 
op 9 oktober 2017 aan de Nationale Arbeidsraad werd voorgelegd en waarover hij 
op 29 januari 2018 het advies nr. 2.070 heeft uitgebracht. 
 
Hij herhaalt daarin zijn vraag dat de nieuwe regelgevende bepalingen worden inge-
voerd, onverminderd de huidige methode van de administratie. 
 
Rekening houdend met de wijzigingen in de laatste versie van het voorgelegde ont-
werp van koninklijk besluit, is de Raad de mening toegedaan dat dit ontwerp beant-
woordt aan zijn voornoemde advies nr. 2.070.  
 

 
2.082 

 
Nationaal Hervormingspro-
gramma (NHP) 2018 

 
a)  Eerste minister 
  20.02.2018 
b)  28.03.2018 
 

  
Dit eenparige advies vormt de bijdrage van de in de CRB en de NAR bijeengekomen 
sociale gesprekspartners aan het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2018. 
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Sinds het laatste NHP 2017 blijft de activiteit van de interprofessionele sociale part-
ners nauw samenhangen met het interprofessioneel akkoord 2017-2018, dat tegen 
eind 2018 moet zijn uitgevoerd. In dit advies worden eerst kort de voornaamste 
werkzaamheden uiteengezet, die de NAR heeft uitgevoerd in verband met de aan-
bevelingen nr. 2 en nr. 3 die België heeft gekregen in verband met inclusie van de 
doelgroepen, alsook innovatie en ontwikkeling van digitale technologieën. In een 
tweede punt worden de werkzaamheden beschreven die verband houden met het 
NHP en die niet aan bod zijn gekomen in een eerdere bijdrage, alsook de vooruit-
zichten voor 2018. 
 

 
2.084 

 
Krachtlijnen voor het be-
heerscontract 2018-2022 
van de NMBS 
 

 
a)  Eigen initiatief 
b)  23.05.2018 
 

  
De Raden vestigen de aandacht van de federale regering en van de NMBS op vijf 
krachtlijnen die volgens hen vorm zouden moeten geven aan dit beheerscontract 
2018-2022, opdat het bijdraagt aan een duurzamere mobiliteit en een breed maat-
schappelijk draagvlak geniet. 
 

 
2.085 

 
Studentenarbeid - Ratio legis 
arbeidsrechtelijke studenten-
regelgeving - Definitie begrip 
student  
 

 
a)  Minister van Werk 
  05.12.2016 
b)  22.05.2018 
 

  
De Raad neemt de verdeelde standpunten van de organisaties over en onderzoekt 
de arbeidsrechtelijke studentenreglementering in een ruimere context. Aan de Raad 
wordt gevraagd om zich te buigen over de filosofie achter die bepalingen en te her-
formuleren wat hiermee precies wordt beoogd. Ook wordt hem gevraagd om de 
nood aan een positieve wettelijke definitie van het begrip student te erkennen.  

     
 
2.086 

 
IAO - Voorlegging aan het 
parlement van de aanbeve-
ling nr. 205 betreffende de 
werkgelegenheid en het 
waardig werk voor de vrede 
en de weerbaarheid, goed-
gekeurd tijdens de 106e zit-
ting van de Internationale Ar-
beidsconferentie (Genève, 
juni 2017) 
 

 
a)  Voorzitter van het di-

rectiecomité a.i. van 
de FOD Werkgelegen-
heid, Arbeid en Soci-
aal Overleg 

  03.04.2018 
b)  22.05.2018 
 

  
De Raad onderschrijft de analyse in het ontwerp van voorlegging aan het parlement 
van de IAO-aanbeveling nr. 205 betreffende de werkgelegenheid en het waardig 
werk voor de vrede en de weerbaarheid. Uit die analyse blijkt dat het Belgisch recht 
conform het protocol is en dat dan ook niets de goedkeuring door het parlement in 
de weg staat. 
 
 

 
2.087 

 
Voorontwerp van wet betref-
fende de bescherming van 
bedrijfsgeheimen 
 

 
a)  Minister van Werk 
  13.11.2017 
b)  22.05.2018 
 

 
Wet van 30 juli 2018 betreffende 
de bescherming van bedrijfsge-
heimen (BS, 14.08.2018) 

 
De Raad speekt zich uit over een voorontwerp van wet dat voorziet in de omzetting 
in Belgisch recht van de Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de 
Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte 
knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrij-
gen, gebruiken en openbaar maken daarvan. 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018031595&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2018-08-14&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27WET%27+and+dd+=+date%272018-07-30%27&rech=20&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=07
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018031595&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2018-08-14&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27WET%27+and+dd+=+date%272018-07-30%27&rech=20&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=07
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018031595&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=6&pub_date=2018-08-14&dt=WET&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27WET%27+and+dd+=+date%272018-07-30%27&rech=20&tri=dd+AS+RANK+&dddj=30&dddm=07
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2.088 

 
Evaluatie van de bijzondere 
regeling van hoofdelijke aan-
sprakelijkheid inzake lonen 
van de rechtstreekse mede-
contractant in de bouwsec-
tor, zoals voorzien door de 
wet van 11 december 2016 
houdende diverse bepa-
lingen inzake detachering 
van werknemers 
 

 
a)  Minister van Werk 
  29.01.2018 
b)  26.06.2018 
 

  
Dit advies wordt uitgebracht als antwoord op een vraag van de minister van Werk 
om over te gaan tot een evaluatie van de regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid 
inzake lonen van de rechtstreekse medecontractant in de bouwsector.  
 
De Raad leidt uit de verstrekte gegevens af dat de administratie in 2017 in de bouw-
sector de algemene regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen voor 
de onrechtstreekse medecontractanten is blijven toepassen zonder ooit de nieuwe 
bijzondere regeling te implementeren die van toepassing is op de rechtstreekse 
medecontractant. Het Toezicht op de Sociale Wetten heeft pas in de loop van 2018 
de nieuwe bijzondere regeling van hoofdelijke aansprakelijkheid inzake lonen van 
de rechtstreekse medecontractant in de bouwsector voor de eerste malen toege-
past. 
 
Daaruit leidt de Raad af dat die nieuwe bijzondere regeling, die maar sinds 30 de-
cember 2016 in werking is en die deel uitmaakt van een complex nationaal en Eu-
ropees wettelijk kader, nog wat tijd nodig heeft om door de administratie volledig te 
worden beheerst en toegepast in het veld. Bijgevolg acht de Raad het te vroeg om 
in dit stadium van de uitvoering van de maatregel de daadwerkelijke doeltreffend-
heid ervan in het veld te evalueren, alsook de opportuniteit van de handhaving er-
van. 
 

 
2.089 

 
Voorontwerp van wet hou-
dende diverse bepalingen in-
zake sociale zaken - Aan-
passing van het Sociaal 
Strafwetboek met betrekking 
tot de Sociale Inlichtingen- 
en Opsporingsdienst (SIOD) 
 

 
a)  Staatssecretaris voor 

bestrijding van de soci-
ale fraude 

  14.05.2018 
b)  26.06.2018 
 

  
In het advies spreekt de Raad zich uit over de hervorming van de Sociale Inlichtin-
gen en Opsporingsdienst (SIOD). De sociale partners vragen dat er een wettelijk 
kader komt voor hun betrokkenheid bij de werkzaamheden van de SIOD en dat de 
overkoepelende invalshoek die de Algemene Raad van de Partners nu heeft, in de 
toekomst behouden blijft. 

 

 
2.090 

 
Platform voor overleg tussen 
actoren die betrokken zijn bij 
het proces van vrijwillige te-
rugkeer naar werk van per-
sonen met een gezondheids-
probleem - Voorontwerp van 
wet tot bevordering van de 
sociaalprofessionele re-inte-
gratie van arbeidsongeschik-
ten 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken en minister van 
Werk 

  28.05.2018 
b)  26.06.2018 
 

  
De Raad spreekt zich uit over de terugkeer naar werk van personen met een ge-
zondheidsprobleem. Hij geeft aan niet achter het principe te staan van de financiële 
sancties, die als responsabiliseringsmechanisme zijn bepaald in een voorontwerp 
van wet dat alleen voor werkgevers en werknemers is voorzien.  
 
Immers de Raad verkiest, in de lijn van zijn vorige adviezen en het akkoord van de 
Groep van Tien van 9 december 2015, een vrijwillige en positieve aanpak die via 
een passende begeleiding, informatie, sensibilisering en middelen, de verschillende 
actoren bij de re-integratie stimuleert.  
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    Tevens doorkruist deze adviesaanvraag het engagement van de Raad om het dos-

sier van de re-integratie continu op te volgen via het door hem daarvoor opgerichte 
platform Return to Work. Daarin wordt momenteel de laatste hand gelegd, samen 
met de stakeholders binnen dit platform, aan een reeks aanbevelingen die tot doel 
hebben de procedure te optimaliseren op een manier die efficiënter is dan het in het 
voorontwerp van wet voorziene sanctiemechanisme. 
 

 
2.091 

 
Cao nr. 108 - Artikel 40 - Eva-
luatie van het gebruik van 
opeenvolgende dagcontrac-
ten voor uitzendarbeid 

 
a)  Eigen initiatief 
b)  24.07.2018 
 

  
De Raad heeft het systeem van de opeenvolgende dagcontracten in de uitzendsec-
tor geëvalueerd.  
 
De sociale partners verbinden zich ertoe om het oneigenlijk gebruik van opeenvol-
gende dagcontracten te bestrijden en vanaf 2018 te komen tot een aanzienlijke ver-
mindering van het aandeel opeenvolgende dagcontracten in het totaal aantal uit-
zendcontracten.  
 
Om dit engagement te verwezenlijken werd de cao nr. 108 van 16 juli 2013 betref-
fende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid gewijzigd. De wijzigingen houden ver-
band met de definities en voorafgaande voorwaarden in verband met het gebruik 
van de opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, de informatieverstrekking 
en de raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers bij gebruik van die con-
tracten alsook de evaluatie van het gebruik van de opeenvolgende dagcontracten 
voor uitzendarbeid. 
 

 
2.093 

 
Aanpassing van de wet van 
16 november 2015 hou-
dende diverse bepalingen in-
zake sociale zaken - Flexi-
jobwerknemer ter beschik-
king gesteld door een uit-
zendbureau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  26.03.2018 
b)  24.07.2018 

  
De Raad spreekt zich uit over een wijziging van artikel 7, lid 1, van de wet van 16 
november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, die de flexi-job 
invoert. 
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b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
2.094 
 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit tot wijziging van artikel 
19, § 2 RSZ-uitvoeringsbe-
sluit / RSZ-vrijstelling voor 
verplaatsingskosten / mobili-
teitsvergoeding 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  22.05.2018 
b)  24.07.2018 

 
Koninklijk besluit van 16 novem-
ber 2018 tot wijziging van artikel 
19, § 2 van het koninklijk besluit 
van 28 november 1969 tot uit-
voering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de be-
sluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappe-
lijke zekerheid der arbeiders 
(BS, 29.11.2018) 
 

 
Unaniem advies waarin de Raad akte neemt van een aanpassing van het ontwerp 
van koninklijk besluit dat de mobiliteitsvergoeding uitsluit van het loonbegrip voor 
de personenbelasting en de sociale zekerheid. Daarnaast dringt de Raad in dit ad-
vies aan te worden geraadpleegd over het voorontwerp van wet betreffende de in-
voering van een mobiliteitsbudget, aangezien het mobiliteitsbudget beter dan de 
mobiliteitsvergoeding beantwoordt aan de doelstellingen die de sociale partners be-
ogen. 
 

 
2.095 

 
Invoering van een mobili-
teitsbudget en de aange-
paste regeling voor de mobi-
liteitsvergoeding 
 
 

 
a)  Minister van Sociale 

zaken en Volksge-
zondheid 

  27.07.2018 
b)  25.09.2018 

 
Wet van 17 maart 2019 betref-
fende de invoering van een mo-
biliteitsbudget (BS, 29.03.2019) 
 
Wet van 17 maart 2019 tot wijzi-
ging van sommige bepalingen 
betreffende de mobiliteitsver-
goeding 
(BS, 29.03.2019) 
 

 
De Raden doen aanbevelingen voor het wegwerken van een aantal belangrijke la-
cunes in de wetsontwerpen tot invoering van een mobiliteitsbudget en tot aanpas-
sing van de regeling van de mobiliteitsvergoeding. 
 

 
2.096 

 
Elektronische ecocheques - 
Follow-up en monitoring 
 

 
a) Eigen beweging 
b)  25.09.2018 

  
De Raad spreekt, na de positieve ontwikkelingen van de overgang van papieren 
naar elektronische ecocheques te hebben vastgesteld, zich uit over de datum van 
de volledige en definitieve overgang naar elektronische ecocheques en het opge-
bruiken van de laatste papieren ecocheques. Bovendien herinnert hij eraan dat die 
overgang een aanpassing van de regelgeving vereist. Bijgevolg verzoekt hij dat het 
koninklijk besluit tot vaststelling van de uiterste geldigheidsdatum van de papieren 
ecocheques uiterlijk vóór eind 2018 wordt goedgekeurd en gepubliceerd en dat de 
uiterste geldigheidsdatum van de papieren ecocheques op 31 december 2020 valt. 
Vanaf 1 januari 2019 zou de geldigheidsduur van de papieren ecocheques maan-
delijks afnemen en de laatste uitgifte op papier zou op 30 juni 2019 moeten plaats-
vinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205937&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-11-29&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-11-16%27&rech=10&tri=dd+AS+RANK+&dddj=16&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205937&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-11-29&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-11-16%27&rech=10&tri=dd+AS+RANK+&dddj=16&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205937&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-11-29&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-11-16%27&rech=10&tri=dd+AS+RANK+&dddj=16&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205937&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-11-29&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-11-16%27&rech=10&tri=dd+AS+RANK+&dddj=16&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205937&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-11-29&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-11-16%27&rech=10&tri=dd+AS+RANK+&dddj=16&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205937&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-11-29&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-11-16%27&rech=10&tri=dd+AS+RANK+&dddj=16&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205937&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-11-29&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-11-16%27&rech=10&tri=dd+AS+RANK+&dddj=16&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205937&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-11-29&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-11-16%27&rech=10&tri=dd+AS+RANK+&dddj=16&dddm=11
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018205937&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=7&pub_date=2018-11-29&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-11-16%27&rech=10&tri=dd+AS+RANK+&dddj=16&dddm=11
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2.097 

 
Verenigingswerk - Koninklijk 
besluit genomen in uitvoe-
ring van artikel 12, § 3de lid 
2, van de wet van 18 juli 2018 
betreffende de economische 
relance en de versterking 
van de sociale cohesie 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  27.07.2018 
b)  25.09.2018 

 
Koninklijk besluit van 21 decem-
ber 2018 tot uitvoering van arti-
kel 12, § 3, tweede lid, van de 
wet van 18 juli 2018 betreffende 
de economische relance en de 
versterking van de sociale cohe-
sie  
(BS, 10.01.2019) 
 

 
Unaniem negatief advies over een ontwerp van koninklijk besluit dat beoogt het 
maandelijks plafond van inkomsten uit verenigingswerk te verhogen voor bepaalde 
activiteitencategorieën van 500 naar 1.000 euro per maand.  
 

 
2.098 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit tot bepaling van de voor-
waarden inzake positieve ac-
ties 
 

 
a)  Minister van Werk 
  06.06.2018 
b)  25.09.2018 

 
Koninklijk besluit van 11 februari 
2019 tot bepaling van de voor-
waarden inzake positieve acties 
(BS, 01.03.2019) 
 

 
De Raad spreekt zich uit over een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van 
de voorwaarden inzake positieve acties ter uitvoering van de drie antidiscriminatie-
wetten van 10 mei 2007. De Raad had zich al uitgesproken over deze problematiek 
in het kader van twee vorige adviezen (advies nr. 1.654 van 10 oktober 2008 en nr. 
1.888 van 28 januari 2014). 
 
De Raad juicht de aanpak in de voorgelegde tekst toe alsook de bekommernis om 
de sectoren en bedrijven centraal te stellen in het voorstel. Hij is echter van mening 
dat er nog steeds verschillende punten moeten worden verbeterd en verduidelijkt, 
zodat de voorziene regeling daadwerkelijk op het terrein door de sectoren en be-
drijven kan worden toegepast en zodat de doelstellingen van rechtszekerheid en 
aanmoediging van de positieve acties die ze nastreeft, kunnen worden bereikt. 
 

 
2.099 

 
Overlegplatform voor de ac-
toren die betrokken zijn bij 
het proces van de vrijwillige 
terugkeer naar werk van per-
sonen met een gezondheids-
probleem - Evaluatie en 
voorstellen in verband met 
de reglementering inzake re-
integratie 
 
 

 
a) Minister van Werk 

en minister van Soci-
ale Zaken 

 13.10.2017 
b) 25.09.2018 

  
De Raad evalueert eerst en vooral de regelgeving inzake re-integratie op het werk. 
Hij stelt een tekort aan cijfergegevens vast en vraagt bijgevolg om de uitwerking van 
monitoringinstrumenten.  
 
De Raad formuleert concrete voorstellen tot optimalisering van de procedure inzake 
re-integratie op het werk van personen die ongeschikt worden verklaard om het 
overeengekomen werk te verrichten, die alternatieven vormen voor de maatregel 
van de “arbeidsdeal”, die voorziet in een recht op outplacement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2019200088&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=35&pub_date=2019-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-21%27&rech=43&tri=dd+AS+RANK+&dddj=21&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2019200088&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=35&pub_date=2019-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-21%27&rech=43&tri=dd+AS+RANK+&dddj=21&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2019200088&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=35&pub_date=2019-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-21%27&rech=43&tri=dd+AS+RANK+&dddj=21&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2019200088&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=35&pub_date=2019-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-21%27&rech=43&tri=dd+AS+RANK+&dddj=21&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2019200088&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=35&pub_date=2019-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-21%27&rech=43&tri=dd+AS+RANK+&dddj=21&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2019200088&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=35&pub_date=2019-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-21%27&rech=43&tri=dd+AS+RANK+&dddj=21&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2019200088&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=35&pub_date=2019-01-10&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-21%27&rech=43&tri=dd+AS+RANK+&dddj=21&dddm=12
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OPMERKINGEN 

 

 
2.100 
 

 
IAO - Jaarlijkse opvolging 
van de IAO-verklaring inzake 
fundamentele beginselen en 
rechten op het werk (artikel 
19, § 5 e) van het IAO-Sta-
tuut) - Afschaffing van ge-
dwongen arbeid - Protocol 
van 2014 bij het verdrag be-
treffende de gedwongen ar-
beid, 1930 
 

 
a)  Voorzitter van het di-

rectiecomité a.i. van 
de FOD Werkgelegen-
heid 

  27.09.2018 
b)  23.10.2018 

  
Nadat hij kennis genomen heeft van het rapport van de regering dat een inventaris 
opmaakt van alle eventuele wijzigingen aan de wetgeving en de praktijk van de 
lidstaat met betrekking tot gedwongen arbeid, zet de Raad de deelentiteiten ertoe 
aan om de nodige maatregelen te treffen zodat België op zijn beurt zo snel mogelijk 
het Protocol 2014 kan ratificeren. 
 

 
2.101 
 

 
Bestrijding van de sociale 
fraude - Uitvoering van een 
aantal sectorale plannen 
voor eerlijke concurrentie 
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  14.06.2018 
b)  23.10.2018 

 
Wet van 21 december 2018 
houdende diverse bepalingen 
inzake sociale zaken 
(BS, 17.01.2019) 

 
De Raad spreekt zich gunstig uit over het aan hem voorgelegde voorontwerp van 
wet.  
 
Wat betreft de invoering in de RSZ-wet van een nieuw statuut “gelegenheidswerk-
nemers” voor de begrafenisondernemingen, sluit hij zich aan bij het positieve advies 
van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 30 maart 
2018. 
 
Hij vraagt bovendien om geraadpleegd te worden over de latere uitvoeringsmaatre-
gelen. 

 

 
2.102 
 

 
Arbeidsdeal - Versoepeling 
van de voorwaarden voor de 
vrijstelling van socialezeker-
heidsbijdragen voor de op de 
cao nr. 104 gebaseerde ver-
goedingen  
 

 
a)  Minister van Sociale 

Zaken 
  17.09.2018 
b)  23.10.2018 

 
Koninklijk besluit van 12 decem-
ber 2018 tot wijziging van artikel 
19 van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke ze-
kerheid der arbeiders  
(BS, 21.12.2018) 
 

 
Unaniem advies waarin de Raad stelt dat aanpassingen aan de vrijstelling van so-
ciale bijdragen op de vergoeding toegekend in het kader van de verlichting van de 
werklast voor werknemers van 58 jaar en ouder maar kunnen gebeuren na een 
grondige evaluatie. 
 
 

 
2.103 
 

 
Sociale verkiezingen 2016 - 
Voorbereiding sociale verkie-
zingen 2020 
 

 
a)  Minister van Werk 
  24.04.2018 
b)  23.10.2018 

  
Dit advies betreft de evaluatie van de sociale verkiezingen 2016 en de voorberei-
ding van de sociale verkiezingen 2020, rekening houdend met voorstellen van de 
administratie van de FOD WASO. Het bevat verschillende concrete voorstellen van 
de sociale gesprekspartners, onder meer aangaande de datum van de sociale ver-
kiezingen. De Raad stelt immers voor dat die zouden plaatshebben van 11 tot en 
met 24 mei 2020. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018206431&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=24&pub_date=2018-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-12%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018206431&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=24&pub_date=2018-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-12%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018206431&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=24&pub_date=2018-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-12%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018206431&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=24&pub_date=2018-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-12%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018206431&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=24&pub_date=2018-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-12%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018206431&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=24&pub_date=2018-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-12%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018206431&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=24&pub_date=2018-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-12%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018206431&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=24&pub_date=2018-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-12%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=12
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?numac=2018206431&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=24&pub_date=2018-12-21&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&du=d&fr=f&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=+moftxt+UNION+montxt+UNION+modtxt&nl=n&trier=afkondiging&ddda=2018&sql=dt+=+%27KONINKLIJK+BESLUIT%27+and+dd+=+date%272018-12-12%27&rech=42&tri=dd+AS+RANK+&dddj=12&dddm=12
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
2.105 

 
Zware beroepen - Advies 
met het oog op de opstelling 
van een lijst met criteria be-
treffende blootstelling aan ri-
sico's van zwaar werk en ver-
hoging van de leeftijdsvoor-
waarde SWT bouwbedrijf, 
nachtarbeid en zware beroe-
pen 
 

 
a)  Minister van Werk en 

minister van Pensioe-
nen 

b)  13.11.2018 

  
De Raad spreekt zich uit over de criteria betreffende blootstelling aan risico's van 
zwaar werk en over de datum van verhoging van de leeftijdsvoorwaarde voor toe-
gang tot het specifieke stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bouwbedrijf, 
nachtarbeid en zware beroepen. 
 

 
2.106 

 
Regelgeving betaald educa-
tief verlof - Ontwerp van ko-
ninklijk besluit - Schooljaar 
2018-2019 
 

 
a)  Minister van Werk 
  10.07.2018 
b)  13.11.2018 

 
Koninklijk besluit van 4 april 
2019 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 23 juli 1985 
tot uitvoering van afdeling 6 - 
Toekenning van betaald educa-
tief verlof in het kader van de 
voortdurende vorming van de 
werknemers - van hoofdstuk IV 
van de herstelwet van 22 januari 
1985 houdende sociale bepa-
lingen 
(BS, 17.04.2019) 
 

 
De Raad spreekt zich uit over een ontwerp van koninklijk besluit dat de bovengrens 
van de normale bezoldiging van de werknemer voor de uren betaald educatief verlof 
vaststelt op 2.928 euro per maand voor het schooljaar 2018-2019. 
 

 
2.107 

 
Niet-recurrente resultaatsge-
bonden voordelen - Voorstel 
tot wijziging van de wettelijke 
en conventionele omkade-
ring van de procedure - An-
dere voorstellen voor de op-
timalisering van de proce-
dure 
 

 
a)  Minister van Werk 
  18.09.2017 
b)  27.11.2018 

  
De Raad preciseert de voorwaarden waaraan moet worden voldaan met het oog op 
de elektronische modellen van toetredingsakte (eerste fase) en collectieve arbeids-
overeenkomsten (tweede fase) tot toekenning van de niet-recurrente resultaatsge-
bonden voordelen (e-bonus). Dit advies bevat ook de door te voeren technische en 
praktische aspecten, onder meer wat betreft de elektronische ondertekening en in-
tegriteit van de formulieren, alsook de controle van de mandaten zodat de dienst-
verrichters de formulieren geldig kunnen invullen in naam van de werkgevers. 

 
2.108 

 
Arbeidsdeal 
 

 
a)  Minister van Werk 
  29.11.2018 
b)  18.12.2018 
 

  
De Raad spreekt zich in dit advies uit over verschillende bepalingen in het wetsont-
werp tot uitvoering van de arbeidsdeal van 26 juli 2018. 
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

     
Het bevat eenparige standpunten over de kwestie van de outplacement voor werk-
nemers aan wier arbeidscontract een einde komt doordat de werkgever zich be-
roept op medische overmacht, over de verplichting voor de werknemer om zich in 
te schrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst van het gewest waar hij 
is gedomicilieerd in geval van vrijstelling van arbeidsprestaties tijdens de opzeg-
gingstermijn, alsook over het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij het 
voortzetten van de tewerkstelling als werknemer na het bereiken van de wettelijke 
pensioenleeftijd. 
 

    Het advies bevat ook de respectieve standpunten van de representatieve werkge-
vers- en werknemersorganisaties over enerzijds het startersloon voor jongeren en 
anderzijds de nieuwe bepalingen betreffende het scholingsbeding voor knelpuntbe-
roepen. 
 

 
2.109 

 
- Fonds tot vergoeding van 

de in geval van sluiting van 
ondernemingen ontslagen 
werknemers  Werkge-
versbijdragen voor 2019 

 
- Fonds tot vergoeding van 

de in geval van sluiting van 
ondernemingen ontslagen 
werknemers  Tijdelijke 
werkloosheid  Werkge-
versbijdragen voor 2019 

 

 
a)  Uit eigen initiatief 
b)  18.12.2018 

 
Koninklijk besluit van 22 februari 
2019 tot vaststelling, voor het 
jaar 2019, van het bedrag en de 
betalingsmodaliteiten en -ter-
mijnen van de bijdragen ver-
schuldigd door de werkgevers 
waarvan de ondernemingen be-
doeld worden in artikel 2, 3°, a), 
van de wet van 26 juni 2002 be-
treffende de sluiting van de on-
dernemingen aan het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ont-
slagen werknemers  
(BS, 06.03.2019)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Raad brengt advies uit over de vaststelling van de werkgeversbijdragen voor 
2019 met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval 
van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers (ondernemingen met indu-
striële of handelsfinaliteit en ondernemingen zonder industriële of handelsfinaliteit) 
en over de vaststelling van de werkgeversbijdragen voor 2019 om het deel van het 
bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de RVA, te dekken voor 
de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is 
voor tijdelijke werkloosheid. 
 



 
 

  

 
1

26
 

 

 
NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
Koninklijk besluit van 22 februari 
2019 tot vaststelling, voor 
het jaar 2019, van het be-
drag en de betalingsmodalitei-
ten en -termijnen van de bijdra-
gen verschuldigd door de werk-
gevers waarvan de onderne-
ming bedoeld wordt in artikel 2, 
3°, b), van de wet van 26 juni 
2002 betreffende de sluiting van 
de ondernemingen aan het 
Fonds tot vergoeding van de in 
geval van sluiting van onderne-
mingen ontslagen werknemers  
(BS, 06.03.2019) 
 

   Koninklijk besluit van 22 februari 
2019 tot vaststelling, voor het 
jaar 2019, van het be-
drag en de betalingsmodalitei-
ten en -termijnen van de bijdra-
gen verschuldigd door de werk-
gevers aan het Fonds tot ver-
goeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ont-
slagen werknemers om een 
deel van het bedrag van de 
werkloosheidsuitkeringen, uit-
betaald door de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening, te dekken 
voor de werknemers van wie de 
uitvoering van de arbeidsover-
eenkomst geschorst is in toe-
passing van de artikelen 49, 50, 
51 en 77/4 van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten  
(BS, 06.03.2019) 
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NUMMER 
ADVIES 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

a) Vraag om advies 
b) Advies 
 

 
GEGEVEN GEVOLG 

 
OPMERKINGEN 

 

 
2.110 
 
 

 
Wijziging van de sluitingswet 
van 26 juni 2002 en van de 
cao nr. 32 bis 
 

 
a)  Minister van Werk 
  29.11.2018 
b)  18.12.2018 

  
De Raad spreekt zich eenparig gunstig uit over een ontwerp van wet tot wijziging 
van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen en een 
ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van die wet. De Raad dringt erop aan 
dat op wetgevend vlak tijdig de vereiste initiatieven worden genomen, zodat de 
voorgestelde wijziging van de wet van 26 juni 2002 zoals gepland op 1 april 2019 
in werking kan treden. 
 

 
2.112 

 
Ontwerp van koninklijk be-
sluit - Artikel 3 van de wet 
van 19 augustus 1948 - Op-
vordering werknemers  
 

 
a)  Minister van Werk 
  23.10.2018 
b)  18.12.2018 

  
De Raad spreekt zich negatief uit over het voorgelegd ontwerp van koninklijk be-
sluit. Dat ontwerp van koninklijk besluit moet een stap in de bestaande procedure 
wijzigen betreffende de opvordering van de onmisbare werknemers in geval van 
collectieve en vrijwillige stopzetting van de arbeid. Die tekst laat immers de werk-
gevers instaan voor het bezorgen van de door de minister of zijn afgevaardigden 
opgestelde individuele opvorderingbevelen bij de betrokken werknemers. 
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II.   COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN DIE IN 2014, 2015, 2016, 2017 EN 2018 IN DE NATIO-
NALE ARBEIDSRAAD WERDEN GESLOTEN OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 
5 DECEMBER 1968 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN DE PARI-
TAIRE COMITES 

 
 
 
 

 
Nr. 

 

 
DATUM VAN 

DE CAO 
 

 
ONDERWERP 

 
EVENTUELE ALGEMEEN-VER-
BINDENDVERKLARING BIJ KO-
NINKLIJK BESLUIT  

 
 
17 tricies 
sexies 
 

 
27.04.2015 

 
Cao tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van 
een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste 
van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden 
ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsover-
eenkomsten nr. 17 bis van 29 januari 1976, nr. 17 no-
nies van 7 juni 1983, nr. 17 duodevicies van 26 juli 
1994, nr. 17 vicies van 17 december 1997, nr. 17 vicies 
quater van 19 december 2001, nr. 17 vicies sexies van 
7 oktober 2003 en nr. 17 tricies van 19 december 2006 

 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 19 juni 2015  
(BS, 15.07.2015) 

 
17 tricies  
septies 
 

 
15.12.2015 

 
Cao tot wijziging en uitvoering van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot 
invoering van een regeling van aanvullende vergoe-
ding ten gunste van sommige bejaarde werknemers in-
dien zij worden ontslagen 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 13 mei 2016  
(BS, 02.06.2016) 

 
17/38  

 
19.12.2017 

 
Cao tot wijziging en uitvoering van de collectieve ar-
beidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot 
invoering van een regeling van aanvullende vergoe-
ding ten gunste van sommige bejaarde werknemers in-
dien zij worden ontslagen 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 30 maart 2018  
(BS, 12.04.2018) 

 
24 quinquies 

 
27.09.2016 

 
Cao tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de proce-
dure van inlichting en raadpleging van de werknemers-
vertegenwoordigers met betrekking tot het collectief 
ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereen-
komsten nr. 24 bis van 6 december 1983, nr. 24 ter van 
8 oktober 1985 en nr. 24 quater van 21 december 1993 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 22 december 2016  
(BS, 16.01.2017) 

 
32 sexies 

 
27.09.2016 

 
Cao tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 32 bis van 7 juni 1985 betreffende het be-
houd van de rechten van de werknemers bij wijziging 
van werkgever ingevolge de overgang van onderne-
mingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de 
rechten van de werknemers die overgenomen worden 
bij overname van activa na faillissement, gewijzigd 
door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 32 ter 
van 2 december 1986, nr. 32 quater van 19 december 
1989 en nr. 32 quinquies van 13 maart 2002 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 22 december 2016  
(BS, 16.01.2017) 
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36 sedecies 

 
19.07.2016 

 
Cao tot opheffing van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 36 bis van 27 november 1981 betreffende de 
oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor 
de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 22 december 2016  
(BS, 16.01.2017) 

 
41 bis 

 
13.04.2016 

 
 

 
Cao tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 41 van 25 maart 1986 betreffende de borg-
tocht 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 15 juli 2016  
(BS, 22.08.2016) 

 
43 quater de-
cies 
 

 
26.05.2015 

 
Cao tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 43 van 2 mei 1988 houdende wijziging en 
coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten 
nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 be-
treffende de waarborg van een gemiddeld minimum-
maandinkomen, gewijzigd en aangevuld door de col-
lectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43 bis van 16 mei 
1989, nr. 43 ter van 19 december 1989, nr. 43 quater 
van 26 maart 1991, nr. 43 quinquies van 13 juli 1993, 
nr. 43 sexies van 5 oktober 1993, nr. 43 septies van 2 
juli 1996, nr. 43 octies van 23 november 1998, nr. 43 
nonies van 30 maart 2007, nr. 43 decies van 20 de-
cember 2007, nr. 43 undecies van 10 oktober 2008, nr. 
43 duodecies van 28 maart 2013 en nr. 43 terdecies 
van 28 maart 2013 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 10 augustus 2015 
(BS, 23.10.2015) 
 

 
46 vicies bis
  

 
15.12.2015 

 
Cao tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de bege-
leidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nacht-
prestaties alsook voor andere vormen van arbeid met 
nachtprestaties 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 13 mei 2016 
(BS, 02.06.2016) 
 

 
46/23 

 
19.12.2017 

 
Cao tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de bege-
leidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nacht-
prestaties alsook voor andere vormen van arbeid met 
nachtprestaties 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 6 juli 2018  
(BS, 16.07.2018) 

 
47 undecies 

 
29.04.2014 

 
Cao tot opheffing van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 47 quinquies van 18 december 1990 betref-
fende de maaltijdcheques voor uitzendkrachten 
 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 1 juli 2014 
(BS, 15.07.2014) 
 

 
50 ter 

 
26.05.2015 

 
 
 

 
Cao tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffende de waar-
borg van een gemiddeld minimummaandinkomen voor 
werknemers onder de 21 jaar, gewijzigd door de col-
lectieve arbeidsovereenkomst nr. 50 bis van 28 maart 
2013 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 10 augustus 2015 
(BS, 24.08.2015) 
 

 
64 bis 

 
24.02.2015 

 

 
Cao tot aanpassing van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een 
recht op ouderschapsverlof 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 10 april 2015  
(BS, 24.04.2015) 

 
90/3 

 
27.11.2018 

 
Cao tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de 
niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 20 januari 2019 
(BS, 04.02.2019) 
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98 ter 

 
24.03.2015 

 

 
Cao tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de eco-
cheques 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 12 mei 2015  
(BS, 12.05.2015) 

 
98 quater 

 
26.01.2016 

 
Cao tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de eco-
cheques 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 13 mei 2016 
(BS, 02.06.2016) 

 
98 quinquies 

 
23.05.2017 

 

 
Cao tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de eco-
cheques 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 2 november 2017 
(BS, 21.11.2017) 

 
102 bis  

 
27.09.2016 

 
Cao tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 102 van 5 oktober 2011 betreffende het be-
houd van de rechten van de werknemers bij wijziging 
van werkgever ten gevolge van een gerechtelijke reor-
ganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 22 december 2016 
(BS, 16.01.2017) 

 
103 bis 

 
27.04.2015 

 

 
Cao tot aanpassing van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van 
een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en 
landingsbanen 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 19 juni 2015  
(BS, 15.07.2015) 
 

 
103 ter 

 

 
20.12.2016 

 
Cao tot aanpassing van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van 
een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en 
landingsbanen 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 5 maart 2017 
(BS, 20.03.2017) 

 
103/4 

 

 
29.01.2018

  

 
Cao tot aanpassing van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van 
een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en 
landingsbanen 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 30 maart 2018 
(BS, 12.04.2018) 

 
108/2 

 
24.07.2018 

 
Cao tot aanpassing van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 108 van 16 juli 2013 betreffende de tijde-
lijke arbeid en de uitzendarbeid 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 20 januari 2019  
(BS, 04.02.2019) 

 
109 

 
12.02.2014 

 
Cao betreffende de motivering van het ontslag 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 9 maart 2014 
(BS, 20.03.2014) 
 

 
110 
 

 
12.02.2014 

 
Cao betreffende de techniek voor de omrekening van 
het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2004 = 100) naar 
het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 9 maart 2014 
(BS, 20.03.2014) 
 

 
111 

 
27.04.2015 

 
Cao tot vaststelling, voor 2015 en 2016, van de voor-
waarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in 
het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijf-
stoeslag voor sommige oudere werknemers die wor-
den ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een 
regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een 
zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf 
en arbeidsongeschikt zijn 
 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 19 juni 2015 
(BS, 15.07.2015) 
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112 

 
27.04.2015 

 
Cao tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 
2015 en 2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel 
van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toe-
gekend aan sommige oudere werknemers die worden 
ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een rege-
ling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar 
beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en ar-
beidsongeschikt zijn 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 19 juni 2015 
(BS, 15.07.2015) 
 

 
113 

 
27.04.2015 

 
Cao tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 
2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toege-
kend aan sommige oudere werknemers in een zwaar 
beroep die worden ontslagen 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 19 juni 2015 
(BS, 15.07.2015) 

 
114  
  

 
27.04.2015 

 
Cao tot vaststelling van de voorwaarden voor de toe-
kenning van een bedrijfstoeslag in het kader van de 
werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige ou-
dere mindervalide werknemers en werknemers met 
ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ont-
slagen 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 19 juni 2015 
(BS, 15.07.2015) 

 
115  
 

  
27.04.2015 

 
Cao tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag 
voor sommige oudere werknemers met een lange 
loopbaan die worden ontslagen 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 19 juni 2015 
(BS, 15.07.2015) 

 
116 

 
27.04.2015 

 
Cao tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 
2015-2016, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toege-
kend aan sommige oudere werknemers met een lange 
loopbaan die worden ontslagen 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 19 juni 2015 
(BS, 15.07.2015) 

 
117  
  

 
27.04.2015 

 
Cao tot vaststelling van de leeftijd vanaf welke een 
stelsel van bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan 
sommige oudere werknemers die worden ontslagen in 
een onderneming die is erkend als onderneming in 
moeilijkheden of als onderneming in herstructurering 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 19 juni 2015 
(BS, 15.07.2015) 

 
118  

 
27.04.2015 

 
Cao tot vaststelling voor 2015-2016 van het interpro-
fessioneel kader voor de verlaging van de leeftijds-
grens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht 
op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor 
werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of 
uit een onderneming in moeilijkheden of herstructure-
ring 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 19 juni 2015 
(BS, 15.07.2015) 

 
119 

 
21.03.2017 

 
Cao tot vaststelling van de maximale marge voor loon-
kostenontwikkeling voor de periode 2017-2018 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 13 mei 2017 
(BS, 24.05.2017) 
 

  



 
 

 

132 

 
120 

 
21.03.2017

  

 
Cao tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de voor-
waarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in 
het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijf-
stoeslag voor sommige oudere werknemers die wor-
den ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een 
regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een 
zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf 
en arbeidsongeschikt zijn 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 30 augustus 2017 (BS, 
19.09.2017) 
 

 
121 

 
21.03.2017

  

 
Cao tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 
2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel 
van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toe-
gekend aan sommige oudere werknemers die worden 
ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een rege-
ling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar 
beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en ar-
beidsongeschikt zijn 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 30 augustus 2017 
(BS, 19.09.2017) 

 
122 

 
21.03.2017 

 
Cao tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 
2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel 
van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toe-
gekend aan sommige oudere werknemers in een 
zwaar beroep die worden ontslagen 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 11 augustus 2017 
(BS, 04.09.2017) 

 
123 

 
21.03.2017 

 
Cao tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de voor-
waarden voor de toekenning van een bedrijfstoeslag in 
het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag 
voor sommige oudere mindervalide werknemers en 
werknemers met ernstige lichamelijke problemen, in-
dien zij worden ontslagen 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 30 augustus 2017 
(BS, 19.09.2017) 

 
124 

 
21.03.2017 

 
Cao tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag 
voor sommige oudere werknemers met een lange 
loopbaan die worden ontslagen 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 30 augustus 2017 
(BS, 19.09.2017) 

 
125 

 

 
21.03.2017 

 
Cao tot vaststelling op interprofessioneel niveau, voor 
2017 en 2018, van de leeftijd vanaf welke een stelsel 
van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toe-
gekend aan sommige oudere werknemers met een 
lange loopbaan die worden ontslagen 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 30 augustus 2017 
(BS, 19.09.2017) 

 
126 

 

 
21.03.2017 

 
Cao tot vaststelling, voor 2017 en 2018, van de leeftijd 
vanaf welke een stelsel van bedrijfstoeslag kan worden 
toegekend aan sommige oudere werknemers die wor-
den ontslagen in een onderneming die is erkend als 
onderneming in moeilijkheden of als onderneming in 
herstructurering 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 30 augustus 2017 
(BS, 19.09.2017) 

 
127 

 
21.03.2017 

 
Cao tot vaststelling voor 2017-2018 van het interpro-
fessioneel kader voor de verlaging van de leeftijds-
grens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht 
op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor 
werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of 
uit een onderneming in moeilijkheden of herstructure-
ring 
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 13 mei 2017 (BS, 
24.05.2017) 

  



 
 

 

133 

 
128 

 
27.11.2018 

 
Cao tot instelling en vaststelling, voor 2017 en 2018, 
van de procedure van tenuitvoerlegging en van de 
voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoe-
slag in het kader van het stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met 
een lange loopbaan die worden ontslagen en die te-
werkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een 
opgericht paritair comité ressorteert  
 

 
Algemeen verbindend verklaard bij 
KB van 21 december 2018 
(BS, 11.01.2019) 
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III.  RAPPORTEN VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD 
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86 

 
Relancestrategie - Invoe-
ring van een globale ver-
bintenis van de werkge-
vers inzake stageplaatsen 
- Advies nr. 1.817 van 30 
oktober 2012 
 

 
27.05.2014 

 
De Raad gaat, overeenkomstig advies nr. 1.817, op basis van de cijfergegevens van de eerste twee kwartalen van 
2013 over tot een eerste gedeeltelijke evaluatie van de globale verbintenis van werkgevers om jaarlijks een aantal 
werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen a rato van een procent van hun totale personeelsbestand. 
 

 
87 

 
Europese kaderovereen-
komst betreffende inclu-
sieve arbeidsmarkten - 
Eindevaluatie van de Bel-
gische sociale partners 
 

 
15.07.2014 

 
Dit rapport bevat de eindevaluatie van de Belgische sociale partners over de uitvoering van de kaderovereenkomst 
betreffende inclusieve arbeidsmarkten, die op 25 maart 2010 werd gesloten. 
 

 
88 
 

 
Uitvoering door de Belgi-
sche sociale partners van 
het Europese actiekader 
inzake werkgelegenheid 
voor jongeren, juni 2013 
 

 
15.07.2014 

 
Dit rapport vermeldt de maatregelen die op federaal (met name op het niveau van de sectoren) en gewestelijk niveau 
zijn genomen in verband met het Europese actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren van juni 2013. De bij-
dragen van de gewestelijke sociale partners en een inventaris van de sectorale bijdragen zijn in extenso bij het rapport 
gevoegd. 
 

 
89 

 

IAO  Rapport uitgebracht 
ter aanvulling van de rap-
porten uitgebracht door de 
Belgische regering over-
eenkomstig de bepalingen 
van de artikelen 22 en 23 
van het Statuut van de In-
ternationale Arbeidsorga-
nisatie betreffende de 
maatregelen die zijn geno-
men om uitvoering te ge-
ven aan de geratificeerde 
verdragen  Rapporte-
ringscyclus 2014 
 
 
 
 

 
30.09.2014 

 
In dit rapport buigt de Raad zich uit eigen beweging over alle rapporten voorgelegd door de Belgische regering over-
eenkomstig de bepalingen van de artikelen 22 en 23 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie betref-
fende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven aan de bepalingen van de geratificeerde verdragen in 
het kader van de rapporteringsoefening 2014. Hij formuleert daarin algemene opmerkingen over de inhoud van de 
rapporten die de regering aan hem heeft voorgelegd. 
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90 
 

 
Relancestrategie - Invoe-
ring van een globale ver-
bintenis van de werkge-
vers inzake stageplaatsen 
- Advies nr. 1.817 en rap-
port nr. 86 
 

 
19.11.2014 

 
De Raad maakt samen met de CRB voor 2013 een evaluatie van de globale verbintenis van werkgevers om jaarlijks 
een aantal werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen a rato van een procent van hun totale personeelsbestand 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 10, § 3 van de wet van 27 december 2012. 
 

 
91 

 
Evaluatie van de start-
baanovereenkomsten 
 

 
19.11.2014 

 
Dit unaniem rapport van de Raad en CRB komt tegemoet aan de verplichting opgenomen in artikel 48 van de wet van 
24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid om ieder jaar over te gaan tot een globale evaluatie van 
de toepassing van het hoofdstuk van deze wet gewijd aan de startbaanovereenkomst. 
 
De individuele 3%-aanwervingsverplichting werd in 2013 voldaan door 81,3 % van de ondernemingen van de private 
profitsector (met meer dan 50 werknemers). Wat betreft de 4de %-verplichting stellen de Raden vast dat alle bedrijven 
samen 19,3 % jongeren tewerkstellen. 
 

 
92 

 
Relancestrategie - Invoering 
van een globale verbintenis 
van werkgevers inzake sta-
geplaatsen - Jaarlijkse eva-
luatie 
 

 
14.07.2015 

 
De Raad maakt samen met de CRB voor 2014 een  evaluatie van de globale verbintenis van werkgevers om jaarlijks 
een aantal werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen a rato van een procent van hun totale personeelsbestand 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 10, § 3 van de wet van 27 december 2012. 
 

 
93 
 

 
IAO - Rapport uitgebracht 
ter aanvulling van de rap-
porten uitgebracht door de 
Belgische regering over-
eenkomstig de bepalingen 
van artikel 22 van het Sta-
tuut van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betref-
fende de maatregelen die 
zijn genomen om uitvoe-
ring te geven aan de bepa-
lingen van de geratifi-
ceerde verdragen - Rap-
porteringscyclus 2015 
 
 
 
 
 

 
05.10.2015 

 
De Raad buigt zich uit eigen beweging over alle rapporten voorgelegd door de Belgische regering, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 22 van het IAO-Statuut betreffende de maatregelen die zijn genomen om uitvoering te geven 
aan de bepalingen van de geratificeerde verdragen in het kader van de rapporteringscyclus 2015. Hij wijst er ook op 
dat zijn bijdrage de meerwaarde moet benadrukken van een orgaan als de NAR in de vaststelling, tenuitvoerlegging 
en controle van het sociaal beleid in België, alsook de noodzaak om die betrokkenheid in stand te houden. Hij wijst 
op de struikelblokken in het kader van die rapporteringsoefening en geeft richtsnoeren voor een grondige denkoefe-
ning over de rapporteringscycli binnen het IAB. 
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94 
 

 
Actiekader inzake werkge-
legenheid voor jongeren  
Tweede voortgangsrap-
port 
 

 
05.10.2015 

 
De Raad heeft een tweede opvolgingsrapport uitgebracht in verband met de uitvoering van het Europees actiekader 
inzake werkgelegenheid voor jongeren. Dat bevat een overzicht van de acties die daarvoor sinds 2014 op sectoraal, 
regionaal en interprofessioneel niveau genomen zijn. 
 

 
95 

 
IAO – Rapport uitgebracht 
ter aanvulling van de rap-
porten uitgebracht door de 
Belgische regering over-
eenkomstig de bepalingen 
van artikel 19 van het Sta-
tuut van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betref-
fende de maatregelen die 
zijn genomen om uitvoe-
ring te geven aan de bepa-
lingen van de geratifi-
ceerde verdragen – Rap-
porteringscyclus 2016 
 

 
13.04.2016 

 
De Raad heeft, overeenkomstig artikel 19 van het IAO-Statuut, een rapport uitgebracht over de aanbevelingen en de 
verdragen die België niet heeft geratificeerd. Het rapport had in dit geval betrekking op de gezondheid en veiligheid 
op het werk, en meer bepaald over de verdragen nrs. 167 en 187. 
 

 
96 

 
IAO – Rapport over het 
tijdvak 1 juni 2013 - 31 mei 
2016, uitgebracht door de 
Belgische regering over-
eenkomstig de bepalingen 
van artikel 22 van het Sta-
tuut van de Internationale 
Arbeidsorganisatie, betref-
fende de maatregelen die 
zijn genomen om uitvoe-
ring te geven aan het ver-
drag over de tripartiete 
raadplegingen betreffende 
de internationale arbeids-
normen, 1976 
 
 
 
 
 
 

 
04.05.2016 

 
Dat rapport bevat een aantal gegevens waarin het Verdrag nr. 144 over de tripartiete raadplegingen betreffende de 
internationale arbeidsnormen, voorziet. 
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97 

 
Harmonisering statuut ar-
beider/bediende - Aanvul-
lende pensioenen - Art. 
14/4 § 2 van de WAP - 
Evaluatie 
 

 
07.06.2016 

 
Dit rapport betreft de eerste evaluatie van de Raad over de vooruitgang die de sectoren boeken inzake de harmoni-
sering van de aanvullende pensioenen om zo een einde te maken aan het verschil in behandeling dat berust op het 
onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen. 

 
98 

 
Evaluatie van de start-
baanovereenkomsten 

 
19.07.2016 

 
Dit unaniem rapport van de Raad en CRB komt tegemoet aan de verplichting opgenomen in artikel 48 van de wet van 
24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid om ieder jaar over te gaan tot een globale evaluatie van 
de toepassing van het hoofdstuk van deze wet gewijd aan de startbaanovereenkomst. 
 
De individuele 3%-aanwervingsverplichting werd in 2014 voldaan door 78,5 % van de ondernemingen van de private 
profitsector (met meer dan 50 werknemers). Wat betreft de 4de %-verplichting stellen de Raden vast dat alle bedrijven 
samen 19,6 % jongeren tewerkstellen. 
 

 
99 
 

 
Actiekader inzake werkge-
legenheid voor jongeren – 
Derde voortgangsrapport 
 

 
19.07.2016 

 
Op 7 juni 2013 hebben de Europese sociale partners, naar aanleiding van hun gemeenschappelijk programma 2012-
2014, in het Comité voor de Sociale Dialoog een actiekader inzake werkgelegenheid voor jongeren goedgekeurd. De 
Europese sociale partners verzoeken ieder jaar om een uitvoeringsrapport. Dit rapport vormt het derde voortgangs-
rapport. Het geeft de belangrijkste ontwikkelingen aan van de werkzaamheden van de sociale partners inzake de 
werkgelegenheid van jongeren sedert het vorige uitvoeringsrapport. 
 

 
100 

 
Relancestrategie – Invoering 
van een globale verbintenis 
van werkgevers inzake sta-
geplaatsen – Jaarlijkse eva-
luatie 
 

 
21.09.2016 

 
De Raad maakt samen met de CRB voor 2015 een evaluatie van de globale verbintenis van werkgevers om jaarlijks 
een aantal werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen a rato van een procent van hun totale personeelsbestand 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 10, § 3 van de wet van 27 december 2012. 
 

 
101 

 
Onderscheid tussen werk-
nemer en zelfstandige – 
Evaluatie van de Arbeids-
relatiewet – Opvolging van 
het advies nr. 1.970 
 

 
22.11.2016 

 
De Raad herinnert eraan dat hij op 22 januari 2016 het advies nr. 1.970 heeft uitgebracht over de evaluatie van de 
Arbeidsrelatiewet. In dat advies nr. 1.970 heeft de Raad geoordeeld dat door de invoeging van een sectorale aanpak 
door de wet van 25 augustus 2012, de evaluatie van de Arbeidsrelatiewet, voor wat de criteria betreft, zich diende te 
concentreren op de genomen sectorale regelingen. Aangezien de Raad over onvoldoende informatie beschikte om 
die beoordeling van de sectorale regelingen te maken, heeft hij de bevoegde overheidsdienst gevraagd een aantal 
vragen voor te leggen aan de paritaire comités. Na ontvangst van deze antwoorden, zou de Raad zijn onderzoek 
voortzetten omtrent de effectiviteit van de criteria voor de beoordeling van het onderscheid tussen werknemer en 
zelfstandige in de Arbeidsrelatiewet. 
 
 
 
 
 



 

 
 
   

 
1

38
 

 

 
NUMMER 
RAPPORT 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

 

 
OPMERKINGEN 

 

    
Het rapport kadert in deze werkzaamheden. De Raad wil de aandacht vestigen op een aantal bezorgdheden van de 
paritaire comités. De Raad vraagt dat, met het oog op een doeltreffender aanpak van de problematiek van schijnzelf-
standigen, rekening wordt gehouden met de bezorgdheden van de paritaire comités, gelet op het feit dat de sectoren 
het best op de hoogte zijn van de realiteit op het terrein. 
 
Hij vraagt om op de hoogte te worden gehouden van de stappen die worden ondernomen om aan deze bezorgdheden 
tegemoet te komen en van de eventuele regelgevende initiatieven die in dat verband zouden worden genomen. 
De Raad houdt zich de mogelijkheid voor om de werkzaamheden te hervatten al naargelang het gevolg dat aan dat 
rapport zal worden gegeven. Hij herinnert eraan dat hij in deze problematiek een coördinerende rol wil spelen. Hij 
wenste namelijk op de hoogte te worden gebracht van de resultaten van de interne besprekingen door de paritaire 
comités zodat de coherentie wordt gewaarborgd in het kader van de sectorale aanpak. 
 

 
102 

 
Wet van 26 december 
2013 – Opzeggingstermij-
nen en afschaffing van de 
proeftijd 
 
 
 

 
24.01.2017 

 
De Raad maakt een stand van zaken op van zijn werkzaamheden om de impact te evalueren van de hervorming van 
de opzeggingstermijnen en de afschaffing van de proeftijd, zoals uitgevoerd door de wet van 26 december 2013 
betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en 
de carenzdag en begeleidende maatregelen. Hij kondigt erin ook aan samen met de FOD Economie en de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een onderzoek te verrichten om de oorzaken van eventuele gedragswij-
ziging van de werkgevers inzake aanwerving en ontslag, sedert 1 januari 2014, te objectiveren. 
 

 
103 

 
Evaluatie van de start-
baanovereenkomsten 
 

 
18.07.2017 

 
Dit unaniem rapport van de Raad en CRB komt tegemoet aan de verplichting opgenomen in artikel 48 van de wet van 
24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid om ieder jaar over te gaan tot een globale evaluatie van 
de toepassing van het hoofdstuk van deze wet gewijd aan de startbaanovereenkomst. 
 
De individuele 3%-aanwervingsverplichting werd in 2015 voldaan door 77,8 % van de ondernemingen van de private 
profitsector (met meer dan 50 werknemers). Wat betreft de 4de %-verplichting stellen de Raden vast dat alle bedrijven 
samen 18,7 % jongeren tewerkstellen. 
 

 
104 

 
Europees actiekader in-
zake werkgelegenheid 
voor jongeren – Eindrap-
port van België 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.07.2017 

 
Dit rapport vormt de eindbijdrage die een overzicht geeft van de acties die de sociale partners sinds 2013 op federaal, 
regionaal en sectoraal niveau hebben ondernomen sinds de Europese sociale partners een actiekader inzake werk-
gelegenheid voor jongeren hebben goedgekeurd. 
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105 

 
Rapport uitgebracht ter 
aanvulling van de rappor-
ten uitgebracht door de 
Belgische regering over-
eenkomstig de bepalingen 
van artikel 22 van het Sta-
tuut van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betref-
fende de maatregelen die 
zijn genomen om uitvoe-
ring te geven aan de gera-
tificeerde verdragen  
Rapporteringscyclus 2017 
 

 
26.09.2017 

 
De Raad heeft uiting willen geven eensdeels aan zijn bezorgdheid over de moeilijkheden waarmee de lidstaten te 
maken krijgen in het kader van de rapporteringsprocessen en anderdeels aan het resultaat van zijn denkoefening om 
de verschillende rapporteringsmechanismen meer te rationaliseren, zonder dat evenwel die noodzakelijke tool voor 
de opvolging van de IAO-instrumenten in vraag wordt gesteld. 
 

 
106 

 
Relancestrategie – Invoe-
ring van een globale ver-
bintenis van de werkge-
vers inzake stageplaatsen 
– Jaarlijkse evaluatie 
 

 
04.10.2017 

 
De Raad maakt samen met de CRB voor 2016 een  evaluatie van de globale verbintenis van werkgevers om jaarlijks 
een aantal werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen a rato van een procent van hun totale personeelsbestand 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 10, § 3 van de wet van 27 december 2012. 
 

 
107 

 
Diagnose van de sociale 
partners over digitalisering 
en deeleconomie – Uitvoe-
ring van het Interprofessi-
oneel Akkoord 2017-2018 
 

 
04.10.2017 

 
Ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 bevat dit door beide Raden opgesteld tussentijds rapport 
een eerste diagnose over digitalisering en deeleconomie met het oog op de uitwerking van concrete voorstellen tegen 
31 december 2017. 
 
In het gedeelte over de digitalisering richten de Raden hun analyse op drie thema’s: de macro-economische impact, 
e-government en fiscale en reglementaire aspecten. Ze staan positief tegenover de digitalisering, zonder evenwel de 
potentiële risico’s die eruit kunnen voortvloeien, over het hoofd te zien. In hun diagnose over de macro-economische 
impact wijzen de Raden erop dat de digitalisering kansen biedt voor productiviteits- en economische groei, die gepaard 
gaan met opportuniteiten op het vlak van werk en werkgelegenheid. Er moet daarbij aandacht worden geschonken 
aan de negatieve neveneffecten. Er moet worden gelet op het inclusieve karakter van de digitalisering. In dat verband 
moet de beroepsbevolking over de juiste vaardigheden en het vermogen beschikken om zich aan te passen aan een 
omgeving in verandering. De digitalisering van de interactie van de overheden met de burgers en de ondernemingen 
(e-government) kan daarbij die interactie efficiënter laten verlopen en een katalysatoreffect hebben voor de digitalise-
ring in andere lagen van onze samenleving. 
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De overheid dient evenwel te voorzien in degelijke alternatieven en begeleiding voor de “digitaal zwakkeren”, alsook 
de mogelijkheid van een digitale opt-out. Tot slot moeten de overheden op verschillende niveaus zorgen voor vol-
doende samenhang en continuïteit op reglementair en fiscaal vlak. Dat houdt in dat er voldoende ruimte moet zijn om 
te kunnen experimenteren zodat de digitale innovatie niet nodeloos beknot wordt, maar met voldoende aandacht voor 
de bescherming van de privacy en de veiligheid. Van de overheden wordt verwacht dat zij een coherente digitale 
fiscale visie bepalen waarin rekening gehouden wordt met de houdbaarheid van de sociale zekerheid en die digitale 
innovaties blijft promoten als middel ter versterking van het belastingstelsel. 
 
In het deel over deeleconomie stellen de Raden vast dat de platformeconomie zeker nieuwe kansen kan bieden, maar 
dat die kansen maar volop zullen ontwikkelen op voorwaarde dat het beleid het level playing field voldoende waarborgt 
door de bestaande spelregels gelijk toe te passen en af te dwingen. In die optiek wordt een eerste reeks aanbevelingen 
geformuleerd die verder worden uitgewerkt in het eindrapport in december. De Raden vinden het prioritair dat snel 
een gezamenlijke strategische aanpak zou worden uitgewerkt betreffende de digitale platformen, in samenwerking 
tussen de sociale en fiscale inspectiediensten, vertrekkend van de instrumenten en de expertise van de BBI. Die 
aanpak zal ook toelaten om de respectieve hinderpalen voor een doeltreffende aanpak in kaart te brengen met het 
oog op eventuele wettelijke, reglementaire of administratieve ingrepen later. 
 
De Raden zijn ook van oordeel dat voor de "autonome werknemer" geen nieuw statuut moet worden gecreëerd, maar 
veeleer moet worden nagedacht over de wijze waarop de huidige statuten moeten worden afgestemd op de platform-
economie. 
 

 
108 

 
Interprofessioneel ak-
koord 2017-2018 van 2 fe-
bruari 2017 – Maatschap-
pelijke uitdagingen – Ad-
ministratieve vereenvoudi-
ging 
 

 
24.10.2017 

 
In het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2017 gesloten voor de periode 2017- 2018 hebben de sociale ge-
sprekspartners in punt D.2 "Administratieve vereenvoudiging" bepaald dat ze voorstellen zullen formuleren om de 
bestaande regelgeving en de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen, teneinde de complexiteit en de admini-
stratieve lasten en kosten terug te dringen, met behoud van de informatierechten, de sociale rechten en de sociale 
bescherming. 
 
In eerste instantie zijn de sociale gesprekspartners, door middel van de goedkeuring van het voorbereidende inlei-
dende rapport nr. 108, de verbintenis uit het interprofessioneel akkoord nagekomen om in de Nationale Arbeidsraad 
een stand van zaken op te maken van de werkzaamheden omtrent de administratieve vereenvoudiging die aan de 
gang zijn in de verschillende organen waarin ze zijn vertegenwoordigd. 
 
Dit rapport geeft een stand van zaken weer van de gerealiseerde of lopende werkzaamheden voornamelijk in de 
socialezekerheidsinstellingen, in het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen 
werknemers, de vzw Sigedis en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV). 
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NUMMER 
RAPPORT 

 

 
ONDERWERP 

 
DATUM 

 

 
OPMERKINGEN 

 

 
109 

 
 

 
Tenuitvoerlegging door de 
Belgische sociale partners 
van de Europese auto-
nome kaderovereenkomst 
inzake actief ouder wor-
den van maart 2017 
 

 
26.06.2018 

 
Naar aanleiding van het sluiten van een Europese kaderovereenkomst inzake actief ouder worden, die de Europese 
sociale partners in maart 2017 hebben goedgekeurd, wordt elk jaar, gedurende een periode van drie jaar een rapport 
gevraagd met daarin de maatregelen die op nationaal niveau worden genomen om een beleid tot het bevorderen van 
de tewerkstelling van oudere werknemers, te voeren.  
 
In dit eerste rapport wordt melding gemaakt van de acties die voor oudere werknemers werden opgezet om hen ertoe 
aan te zetten op de arbeidsmarkt te blijven. Die acties die zowel op interprofessioneel als op regionaal en sectoraal 
niveau zijn genomen, betreffen verschillende domeinen, zoals opleiding, mentoring, aangepaste arbeidsorganisatie, 
lichter werk.  

 
110 

 
Harmonisering statuut ar-
beider/bediende - Aanvul-
lende pensioenen - Art. 
14/4, § 2 van de WAP - 
Evaluatie 
 

 
26.06.2018 

 
Dit rapport betreft de evaluatie over de vooruitgang die de sectoren boeken inzake de harmonisering van de aanvul-
lende pensioenen die de Raad tegen 1 juli 2018 dient te bezorgen aan de ministers van Werk en Pensioenen. 
 
In dit rapport stelt de Raad vast dat in vergelijking met de vorige rapporteringsperiode vooruitgang wordt geboekt. 
Daarnaast wordt stilgestaan bij een aantal moeilijkheden op het terrein. Tot slot dringt de Raad erop aan, gelet op de 
timing die opgenomen is in de wet betreffende de aanvullende pensioenen en met inachtneming van de autonomie 
van de sectoren, dat de sectoren inspanningen blijven leveren zodat vooruitgang wordt geboekt inzake de harmoni-
sering van de aanvullende pensioenen. 

 
111  

 
Rapport uitgebracht ter 
aanvulling van de rappor-
ten uitgebracht door de 
Belgische regering over-
eenkomstig de bepalingen 
van artikel 22 van het Sta-
tuut van de Internationale 
Arbeidsorganisatie betref-
fende de maatregelen die 
zijn genomen om uitvoe-
ring te geven aan de bepa-
lingen van de geratifi-
ceerde verdragen – rap-
porteringscyclus 2018 

 
24.07.2018 

 
De Raad heeft enerzijds zijn bezorgdheid willen uiten over de moeilijkheden waarmee de lidstaten te maken krijgen 
in het kader van de rapporteringsprocessen en anderzijds opmerkingen willen formuleren over het resultaat van zijn 
werkzaamheden in de domeinen die specifiek geregeld worden door de onderzochte verdragen. Dit rapport vormt een 
aanvulling op de rapporten die de Belgische regering aan de IAO heeft bezorgd over de toepassing van die verdragen 
in België. 
 

 
112 

 
Relancestrategie – Invoe-
ring van een globale ver-
bintenis van werkgevers 
inzake stageplaatsen – 
Jaarlijkse evaluatie 

 
25.09.2018 

 
Dit rapport, dat gezamenlijk wordt uitgebracht door de Raad en de CRB, gaat na of de globale verplichting om jaarlijks 
een aantal werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen a rato van een procent van hun totale personeelsbestand 
werd nageleefd. Op basis van berekeningen van de RSZ, stellen de Raden vast dat die globale verplichting voor de 
onderzochte periode 2017 wordt vervuld (1,36 %). 
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IV.   AANBEVELINGEN  VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD  
 
 
 

 
 

NR. 
 

 
DATUM VAN 

DE AANBEVELING 
 

 
ONDERWERP 

 
 

 
25 

 
27.10.2015 

 
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de strafbaarstel-
ling van inbreuken op algemeen verbindend verklaarde cao-bepa-
lingen 
 

 
26 
 

 
19.07.2016 

 
Aanbeveling aan de paritaire comités betreffende de cao nr. 104 
over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werkne-
mers in de onderneming 
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V.   BESLISSINGEN  VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD 
 
 

 
 

NR. 
 

 
DATUM VAN 

DE BESLISSING 
 

 
ONDERWERP 

 
 

 
35 

 
25.03.2014 

 
Afwijking van de minimumduur van de wekelijkse prestaties van 
deeltijdse werknemers - Vzw "Centre d'études dirigées et de l'aide 
pédagogique CEDAP" te Luik - Cao’s van 1 januari 2012 en van 1 
januari 2013 
 

 
36 

 
25.11.2014 

 
Afwijking van de minimumduur van de wekelijkse prestaties van 
deeltijdse werknemers - vzw "Centre d'études dirigées et de l'aide 
pédagogique CEDAP" te Luik - cao van 1 januari 2014 
 

 
37 

 
23.05.2017 

 
Aanvraag om erkenning van economische of technische redenen 
met het oog op het ontslag van een beschermd werknemer – Syn-
tra Provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant vzw 
 

 
38 

 
28.06.2017 

 
Aanvraag om erkenning van economische of technische redenen 
met het oog op het ontslag van een beschermd werknemer – 
Groep ERGO Insurance 
 

 
39 

 
24.04.2018 

 
Aanvraag tot erkenning van economische of technische redenen 
met het oog op ontslag van een beschermde werknemer -  Union 
des Classes Moyennes (UCM) 
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VI.   MEDEDELING VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD 
 
 
 

 
NR. 

 

 
DATUM VAN 

DE MEDEDELING 
 

 
ONDERWERP 

 
 

 
13 

 
27.02.2018 

 
Mededeling betreffende de interpretatie van de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 103 (gewijzigd door cao nr. 103 bis, 103 ter en 
103/4) tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanver-
mindering en landingsbanen 
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VII.   SAMENVATTENDE TABEL - OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE NATIONALE ARBEIDS-

RAAD VANAF ZIJN OPRICHTING IN 1952 TOT 31 DECEMBER 2018 
 

 
 

1. Adviezen : 
 
 

   - Adviezen op verzoek  :                1.761  
 
        

   - Initiatiefadviezen   :                    345  
 
  

   T   :    2.106 1.748 eenparig 358 verdeeld 

       
      
 
2. Collectieve arbeidsovereenkomsten : 
 
      

   - Basisovereenkomsten : 128   
 
   - Overeenkomsten tot wijziging of 
    uitvoering van reeds bestaande 
    overeenkomsten : 187 

 
 
3. Rapporten :                      112 
 
 
4. Aanbevelingen :                       26 
 
 
5. Beslissingen :                       39 
 
 
6. Protocollen :  2 
 
 
7. Moties : 2  
 
 
8. Mededelingen :  13 
 
 
9. Colloquia :                         2  
 
 
10. Resoluties :                           3 
 
 
11. Voorstellen  :   1  

    
 
 



 

 

 

TITEL III 

LIJST VAN WETTEN EN BESLUITEN 

DIE IN DE TUSSENKOMST VAN DE 

NATIONALE ARBEIDSRAAD 

VOORZIEN 
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 LIJST VAN WETTEN EN BESLUITEN DIE IN DE TUSSENKOMST VAN DE NATIONALE  
 ARBEIDSRAAD VOORZIEN - MATERIE EN AARD VAN DEZE TUSSENKOMST 
 

 
 
 

 I.  INDIVIDUELE ARBEIDSVERHOUDINGEN 
 

 
 

 

 A. De arbeidsovereenkomst: wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
 

 
 

1. Algemene bepalingen: advies van de NAR in de volgende gevallen: 
 

 
-  Systemen van elektronische handtekening: vaststelling bij koninklijk besluit aan welke vei-

ligheidswaarborgen andere systemen van elektronische handtekening dan de elektronische 
handtekening die door de elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd dienen te voldoen 
(artikel 3 bis). 

 
-  Recht op normaal loon - Afwijking: eensluidend en eenparig advies van het PC of van de 

NAR (artikel 27, tweede lid). 
 
-  Scholingsbeding: vaststelling bij koninklijk besluit van een lijst die afwijkt van de lijst van 

knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de gewesten (artikel 22 bis, § 8). 
 
-  Klein verlet: algemene bepalingen (artikel 30, § 1, derde lid). 
 
-  Dwingende redenen – Algemene bepalingen: collectieve arbeidsovereenkomst van de NAR 

(artikel 30 bis, tweede lid). 
 
-  Pleegzorgverlof1:  

 
* Verhoging op algemene wijze van het aantal dagen afwezigheid als pleegouder (artikel 

30 quater, § 2, eerste lid). 
 
* Verhoging van het aantal dagen tot maximaal 10 per kalenderjaar en per familie, vanaf 

1/01/2008 (artikel 30 quater, § 2, tweede lid). 
 
* Bepaling van de begrippen "pleegouder" en "pleeggezin" en vaststelling van de nadere 

regelen voor de uitoefening van het recht (artikel 30 quater, § 2, derde lid). 
    

-  Begrip onderneming in moeilijkheden of die uitzonderlijk ongunstige economische om-
standigheden kent waardoor de betaling van de opzeggingsvergoeding in maandtermij-
nen is toegestaan (artikel 39 bis, § 1, tweede lid). 

  

                                                           
1  Zie ook het luik sociale zekerheid. 
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-  Per bedrijfstak ontwikkelde inzetbaarheidsverhogende maatregelen in geval van ver-
breking van de arbeidsovereenkomst door de werkgever: evaluatie tussen 1 januari 
2019 en 30 juni 2019 (artikel 39 ter). 

 
 

2. De arbeidsovereenkomst voor werklieden: advies van de NAR in de volgende gevallen: 
 
 

- Bepaling van het begrip ‘slecht weer’ in geval van sluiting van onderneming: naast het 
advies van de NAR, advies van het beheerscomité van het Fonds tot vergoeding van de in 
geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (artikel 50, tweede lid). 

 
- Gehele schorsing of regeling van gedeeltelijke arbeid (termijn voor kennisgeving, afwij-

kingen, maximale en jaarlijkse begrenzingen): advies PC, NAR en beheerscomité van het 
Sluitingsfonds (artikel 51, § § 1 en 3). 

 
- Vaststelling van de bepalingen m.b.t. het normale loon – Afwijkingen (artikel 56 tweede 

lid). 
 
- Berekeningswijze van het normale loon - Afwijkingen: advies PC of NAR (artikel 56, vierde 

lid). 
 
- Bepaling betreffende misbruik van ontslagrecht niet meer van toepassing vanaf de inwer-

kingtreding van de cao betreffende de motivering van het ontslag (artikel 63). 
 

 
3. De arbeidsovereenkomst voor bedienden 

 
 

- Concurrentiebeding - Afwijkingsbeding: afwijking bij cao van de NAR (artikel 86, § 2, eerste 
lid). 

 
 

4. De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten 
 
 
- Toepassingsgebied - uitsluiting: voorstel van de PC’s en advies van de NAR of, bij gebrek 

aan een voorstel van de PC’s, voorstel van de NAR (artikel 122). 
 
- Uitsluiting van sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van de wet van 3 

juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten: Opheffing, wijziging of vervanging van de 
bepaling betreffende de uitsluiting van de studenten die sedert minstens 12 maanden werken 
uit het toepassingsgebied van titel VII van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten: 
voorstel van de bevoegde PC’s en advies van de NAR of bij gebrek daaraan, voorstel van de 
NAR (KB van 14 juli 1995, artikel 1). 
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 B. De bijzondere arbeidsovereenkomsten 
 

 
 

1. De arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars 
 
 

- Systemen van elektronische handtekening: vaststelling bij koninklijk besluit aan welke vei-
ligheidswaarborgen andere systemen van elektronische handtekening dan de elektronische 
handtekening die door de elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd dienen te vol-
doen: advies van de NAR (wet van 24 februari 1978, artikel 3 bis). 

 
 

2. De PWA-arbeidsovereenkomst 
  
 

- Systemen van elektronische handtekening: vaststelling bij koninklijk besluit aan welke vei-
ligheidswaarborgen andere systemen van elektronische handtekening dan de elektronische 
handtekening die door de elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd dienen te vol-
doen: advies van de NAR (wet van 7 april 1999, artikel 4, § 2). 

 
 

3. De beroepsinlevingsovereenkomst 
 
 

- Systemen van elektronische handtekening: vaststelling bij koninklijk besluit aan welke vei-
ligheidswaarborgen andere systemen van elektronische handtekening dan de elektronische 
handtekening die door de elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd dienen te vol-
doen: advies van de NAR (programmawet van 2 augustus 2002, artikel 105, § 2). 

 
 

4. De arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij / aan boord van zeesche-
pen  
 
 

- Systemen van elektronische handtekening: vaststelling bij koninklijk besluit aan welke vei-
ligheidswaarborgen andere systemen van elektronische handtekening dan de elektronische 
handtekening die door de elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd dienen te vol-
doen: advies van de NAR (wet van 3 mei 2003 artikel 9, § 1, derde lid/ wet van 3 juni 2007 
houdende diverse arbeidsbepalingen, artikel 35). 

 
 

5. De leerovereenkomst2  
 
 

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in 
loondienst 
   

-  Uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet: advies van de NAR (artikel 1).  

                                                           
2  Geregionaliseerde materie: in het Waalse Gewest aan de gemeenschap overgedragen vanaf 01-08-2016, in 

de Duitstalige Gemeenschap vanaf 01-09-2016 en in de Vlaamse Gemeenschap vanaf 01-09-2016. 
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-  Uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet tot ondernemingen die minder dan 20 
werknemers tewerkstellen: eenparig advies van de NAR na advies van het bevoegd paritair 
leercomité (artikel 2, § 1, tweede lid). 

 
- Uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet tot ondernemingen die 20 of meer, maar 

minder dan 50 werknemers tewerkstellen: aanvraag van het bevoegd paritair leercomité 
bij het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad (artikel 2, § 2). 

 
- Vaststelling van het maximum van de aan de leerling verschuldigde maandelijkse leerver-

goeding: advies van de NAR (artikel 25, § 2, tweede lid). 
 
- Vaststelling van de evolutie van dit percentage: advies van de NAR (artikel 25, § 2, derde 

lid). 
 
- Vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke de leervergoeding mag 

worden verminderd wanneer de leerling ongewettigd afwezig is van de aanvullende the-
oretische opleiding en de algemene vorming: advies van de NAR (artikel 25, § 3, 1°). 

 
- Vaststelling van de manier waarop het bedrag van de leervergoeding moet worden afge-

rond: advies van de NAR (artikel 25, § 3, 2°). 
 
- Bepaling van de nadere voorwaarden en de modaliteiten op het vlak van de erkenning en 

de intrekking van de erkenning van de patroon en van de persoon die verantwoordelijk is 
voor de opleiding: advies van de NAR (artikel 43, § 4). 

 
- Vaststelling van de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze 

van de paritaire leercomités en van het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad: 
advies van de NAR (artikel 49, § 3). 

 
- Oprichting van een paritair leercomité in de schoot van de NAR (waar eventueel een aan-

tal vertegenwoordigers van de Gemeenschapsregeringen deel een kunnen uitmaken. Zij 
hebben enkel een raadgevende stem) (artikel 53). 

 
- Opdracht van het paritair leercomité van de NAR en uitbreiding van die opdracht: eens-

luidend advies van de NAR (artikel 54, tweede lid). 
 
- Bevoegdheden van het paritair leercomité van de NAR (artikel 56). 
 
- Overdracht van bevoegdheden aan het paritair leercomité van de NAR (artikel 57). 
 
- Opdracht van de NAR: coördineren van de actie die voor het leerlingwezen wordt gevoerd, 

de problemen bestuderen die in verband met het leerlingwezen op nationaal niveau rijzen, 
adviezen en voorstellen formuleren nopens de vraagstukken van het leerlingwezen (artikel 
61). 

 
- Opdracht van de paritaire leercomités betreffende de inschakeling in het arbeidsproces 

en/of de alternerende opleiding: advies van de NAR (artikel 62).] 3 
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6. De arbeidsovereenkomst voor tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling 
van werknemers (wet van 24 juli 1987) 
 
 
a.  De arbeidsovereenkomst voor tijdelijke arbeid en uitzendarbeid 
 
 

- Bepaling van de werkzaamheden die worden beschouwd als uitzonderlijk werk: in de NAR 
gesloten en bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde cao3 of vaststelling bij 
koninklijk besluit wanneer de wet van 5 december 1968 niet van toepassing is (artikel 1, 
§ 4). 

 
- Bepaling van de na te leven procedure en de duur van de tijdelijke arbeid: bij koninklijk 

besluit algemeen verbindend verklaarde cao van de NAR3, voor de vervanging van een 
werknemer van wie de arbeidsovereenkomst beëindigd werd; bij tijdelijke vermeerdering 
van werk; bij staking of lock-out bij de gebruiker (artikel 1, § 5). 

 
- Bepaling van de na te leven procedure, van de duur van de tijdelijke arbeid, van het maxi-

male aantal uitzendkrachten die per vacante betrekking mogen worden ter beschikking ge-
steld van de gebruiker, van de minimale duur van tewerkstelling door het uitzendbureau 
en de minimale duur van elke arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid: bij koninklijk be-
sluit algemeen verbindend verklaarde cao van de NAR3 in geval van terbeschikkingstelling 
van een uitzendkracht aan een gebruiker voor de invulling van een vacante betrekking, met 
de bedoeling om na afloop van de periode van terbeschikkingstelling de uitzendkracht vast 
in dienst te laten nemen door de gebruiker voor diezelfde betrekking (artikel 1, § 5 bis). 

 
- Vaststelling bij koninklijk besluit aan welke veiligheidswaarborgen andere systemen van 

elektronische handtekening dan de elektronische handtekening die door de elektronische 
identiteitskaart wordt gecreëerd dienen te voldoen: advies van de NAR (artikel 4 § 2, 
tweede lid). 

  
- Gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid door eenzelfde gebruiker: 

bepaling van de modaliteiten en voorwaarden volgens welke de gebruiker de nood aan 
flexibiliteit kan aantonen: bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde cao van de 
NAR3 (artikel 8 bis). 

 
- Bepaling van de berekeningswijze van het aantal uitzendkrachten die voorheen reeds 

ter beschikking van de gebruiker werden gesteld met het oog op de invulling van de 
betrokken vacante betrekking: bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde cao 
van de NAR3 (artikel 9 bis). 

 
- Verbod en beperking van het aantal prestaties van de uitzendkrachten: voorstel van de 

NAR, indien geen PC werd opgericht, indien het PC niet werkt of indien het gaat om ver-
schillende bedrijfstakken (artikelen 22 en 23). 

 
- Vaststelling van het maximum van het tarief van de commissielonen: advies van de NAR 

indien het PC voor de uitzendarbeid niet werkt (artikel 24).  

                                                           
3  Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendar-

beid, gewijzigd door cao nr. 108/2 van 24 juli 2018. 
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 - Bijzondere modaliteiten vaststellen betreffende de toepassing van de wetgeving inzake 
de reglementering en de bescherming van de arbeid en de feestdagen: advies van de NAR 
indien het PC voor de uitzendarbeid niet werkt (artikel 26). 

 
- Verplichting om documenten bij te houden en inlichtingen te verstrekken betreffende de 

tewerkstelling van tijdelijke werknemers of uitzendkrachten: advies van de NAR (artikel 
34, § 1). 

 
- Bepaling van de aan de NAR te verstrekken inlichtingen: voorstel van de NAR indien het PC 

voor de uitzendarbeid niet werkt (artikel 34, § 2). 
 

 
b.  Het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 

 
 

- Begrip ‘beperkte tijd’: in de NAR gesloten cao (artikel 32, § 1, eerste lid). 
 

  - Begrippen ‘kortstondige uitvoering’ en ‘gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere 
beroepsbekwaamheid vereisen’: in de NAR gesloten cao (artikel 32, § 1, tweede lid). 

  
 

c.  De terbeschikkingstelling van werknemers aan gebruikers binnen een werkgeversgroepe-
ring en tot organisatie van een invoeginterim (wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, 
budgettaire en andere bepalingen, Titel X, Hfdst. XI).  

 
 

- Toelating door de minister van Werk aan werkgeversgroeperingen om werknemers ter 
beschikking te stellen van hun leden met het oog op het invullen van hun gezamenlijke 
behoeften: advies van de NAR binnen een termijn van 60 dagen. Bij gebrek daaraan 
wordt er niet op gewacht (artikel 186). 

 
- Uitbreiding van het ESV of de VZW tot andere doelen dan de terbeschikkingstelling van 

werknemers aan hun leden: advies van de NAR (artikel 187, tweede lid). 
 
- Verhoging van de drempel van maximaal 50 werknemers in het ESV: advies van de NAR 

(artikel 187, vierde lid). 
 
- In geval van verhoging van de drempels zonder voorafgaand akkoord, nieuwe toelating 

aan de ESV: advies van de NAR (artikel 187, zesde lid).  
 
-  Oplegging door de minister van bijkomende voorwaarden aan de groepering of de VZW: 

advies van de NAR (artikel 187, zevende lid). 
 

-  Koppeling aan een paritair orgaan: indien nodig advies van de NAR (artikel 190). 
 

-  In geval van overschrijding van de drempel, mogelijkheid om de hoofdelijke aansprake-
lijkheid van de gebruiker en de werkgever op te leggen: advies van de NAR (artikel 
190/1). 
 

-  Evaluatie van de nieuwe regelgeving na 4 jaar: advies van de NAR (artikel 193/1).  
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 C.  Aard van de arbeidsrelatie 
 

 
 
- Bepaling bij koninklijk besluit van een lijst met specifieke criteria voor één of meerdere sectoren, 

beroepen/beroepscategorieën om de aard van de arbeidsrelatie vast te stellen: advies uit eigen 
beweging van de NAR of op verzoek van de betrokken minister, bij ontstentenis van een paritair 
(sub)comité of wanneer meerdere paritaire (sub)comités bevoegd zijn (Programmawet (I) van 27 
december 2006, artikel 335).  

 
- Uitbreiding van de lijst van arbeidsrelaties die worden vermoed te worden uitgeoefend in het kader 

van een arbeidsovereenkomst: advies uit eigen beweging van de NAR of op verzoek van de betrok-
ken minister, bij ontstentenis van een paritair (sub)comité of wanneer meerdere paritaire (sub)co-
mités bevoegd zijn (artikel 337/1). 

 
- Evaluatie van het hoofdstuk betreffende de aard van de arbeidsrelatie, twee jaar na zijn inwerking-

treding, door de NAR en de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (artikel 342) 
 

 
 

 III. ARBEIDSREGLEMENTERING 
 

 
 

 

 A.  De arbeidsduur 
 

 
 

1. Algemene bepalingen: de arbeidswet van 16 maart 1971 
 

  
- Toepasselijk verklaring van de wet op de huisarbeiders: advies van de NAR (artikel 3 bis, 

derde lid). 
   
- Zondagsrust en arbeidsduur – Uitbreiding of beperking van het toepassingsgebied van de 

wet: voorstel van de PC’s en advies van de NAR (artikel 4). 
 
- Schorsing van de toepassing van de wet om economische redenen van nationale aard 

(artikel 46): eensluidend advies van de NAR. 
 
- Iedere toekenning bij wet van bevoegdheden aan de Koning: advies van het bevoegd PC 

of van de NAR (artikel 47). 
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2. Afwijkingen 

 
 
1. Nachtarbeid 
 
 

-  Jaarlijks verslag van de NAR over nachtarbeid en de evolutie ervan aan de federale rege-
ring en de federale wetgevende Kamers (wet van 17 februari 1997 betreffende de nacht-
arbeid, artikel 11). 

 
 

2. Plus minus conto  
 

Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), Titel XIII, Hoofdstuk XI, gewij-
zigd door de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk. 

 
 - Wijziging van het toepassingsgebied: voorstel van de NAR (artikel 204). 
  
 - Voorafgaande erkenning van de motieven voor afwijking van de arbeidswet die wor-

den ingeroepen in een cao: eenparig en eensluidend advies van de NAR (artikel 208, § 
1, tweede lid en § 3, vierde lid). 

 
 

 
 

 B.  Feestdagen 
 

 
 
-  Bijzondere toepassingsvoorwaarden - Wijziging van het toepassingsgebied: voorstel van de 

bevoegde PC’s en advies van de NAR (wet van 4 januari 1974, artikel 2). 
 
-  Uitoefening van de bij wet aan de Koning toegekende bevoegdheden: advies van de NAR, 

bij ontstentenis van bevoegde PC’s en wanneer de verordening behoort tot de bevoegdheid 
van verschillende PC’s (artikel 17). 

 
 
 

 

 C.  Verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat (Wet van 19 juli 1976)    
 

 
  

-  Bepaling voor ieder mandaat van de duur van de werkonderbrekingen of de verlofdagen: advies 
van de NAR (artikel 3, eerste lid). 
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 D.  Verzoening werk en privéleven  
 

 
 

1. Tijdskrediet 
 

 

- Uitbreiding van het recht op gemotiveerd tijdskrediet vóór 1 april 2017: cao van de NAR 
(Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, artikel 103 quinquies)4. 

 
- Jaarlijkse evaluatie door de NAR van de toepassing van het stelsel van tijdskrediet en loop-

baanvermindering (wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegen-
heid en kwaliteit van het leven, artikel 26). 

 
- Vaststelling van een afwijkend stelsel van loopbaanvermindering voor de werknemers 

van 55 jaar oud (zwaar beroep) voor 2015-2016/ Verlenging vanaf 2016 met een stelsel-
matige verhoging van de leeftijd: cao van de NAR (KB 12 december 2001 tot uitvoering van 
hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegen-
heid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanverminde-
ring en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, met name ge-
wijzigd door de koninklijke besluiten van 28 december 2011 en 30 december 2014, arti-
kel 6)5. 

 
 

2. Loopbaansparen 
 
 

- Bepalingen betreffende het loopbaansparen: evaluatie door de NAR ten vroegste 1 januari 
2019 (wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, artikel 38). 

 
- Uitwerking van de regelgeving betreffende het loopbaansparen in de plaats van het door de 

wet bepaalde stelsel, binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van de wet: cao van de 
NAR (artikel 39). 

 
 

 

 E.  Flexibel werk  
 

 
 

- Occasioneel telewerk: cao van de NAR tot vaststelling van het kader te sluiten vóór 1 februari 
2017 (wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, artikel 28).  

                                                           
4  Cao nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en lan-

dingsbanen, gewijzigd door de cao’s nr. 103 bis van 27 april 2015 en nr. 103 ter van 20 december 2016. 
5  Cao nr. 118 van 27 april 2015/cao nr. 127 van 21 maart 2017  tot vaststelling, voor 2015-2016/voor 2017 en 

2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging tot 55 jaar van de leeftijdsgrens voor toegang tot 
het recht op de uitkeringen voor een landingsbaan, voor de werknemers met een lange loopbaan, die een 
zwaar beroep uitoefenen, of die zijn tewerkgesteld in een onderneming in moeilijkheden of in herstructure-
ring.   
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 F.  Loon 
 

 
 

1. Loonbescherming 
 
 

a. De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon, advies van de NAR:  
 

 
- Loonbegrip – Uitbreiding: voorstel van de NAR (artikel 2, tweede lid). 
 
- Loonbegrip - Vergoedingen, rechtstreeks of onrechtstreeks door de werkgever betaald als 

een aanvulling bij alle of sommige uitkeringen van sociale zekerheid (artikel 2, vierde lid). 
     
- Procedure om de werkgever in kennis te stellen van de overdracht van of het beslag op 

de rekening van de werknemer: (artikel 5, § 6, tweede lid) 
 
- Loonbetaling in natura – Afwijking: voorstel van het PC of van de NAR (artikel 6, § 4). 
 
- Aan de werknemer overhandigde afrekening – Bepaling van de gegevens die ze moet be-

vatten (artikel 15, vierde lid). 
 
- Meting van de arbeid (artikel 20, eerste lid).  
 
- Hoofdelijke aansprakelijkheid: bepaling bij koninklijk besluit van de werken of diensten 

voor de betaling van het loon: eenparig advies van de NAR bij ontstentenis van een bevoegd 
of werkend paritair (sub)comité (artikel 35/1). 

 
- Hoofdelijke aansprakelijkheid: bepaling bij KB van de voorwaarden waaraan de contractu-

ele afspraken tussen de opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die de gevolgen 
regelen van de kennisgeving van het in gebreke blijven het loon te betalen en van de hoof-
delijke aansprakelijkheid, moeten voldoen: eenparig advies van de NAR bij ontstentenis van 
een bevoegd of werkend paritair (sub)comité (artikel 35/2). 

 
 

b. De wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, (artikel 1409, § 3) 
 
 

- Beslag en overdracht: aanpassing van de begrenzing van de bedragen die kunnen worden 
overgedragen of in beslag genomen rekening houdend met de economische toestand: ad-
vies du NAR. 
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c. De wet van 13 januari 1977 tot wijziging van de hypotheekwet  
 
 

- Tweejaarlijkse aanpassing van het bedrag van het bevoorrechte loon: advies van de NAR 
(artikel 19, 3° bis). 

 
 

2. Loonbestanddelen 
 
 

a. Regelingen van werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en instel-
ling van een winstpremie voor de werknemers  

 
 
-  Procedure voor de toetredingsakte: aanduiding van het bevoegd paritair comité: beslis-

sing van de NAR (wet van 22 mei 2001, artikel 4, § 4). 
 
-  Bepaling van de aan de participatieplannen aangebrachte wijzigingen: advies van de 

NAR (artikel 9, § 2). 
 
-  Vaststelling van de objectieve criteria ter bepaling van de verdeelsleutels die van toe-

passing zijn op de betrokken werknemers, bij ontstentenis van enige cao op sectorni-
veau: advies van de NAR (artikel 10, § 2). 

 
-  Bijhouden van bescheiden en verstrekking van inlichtingen die betrekking hebben op de 

participatieplannen: advies van de NAR (artikel 41, § 1). 
 
-  Jaarverslag van de NAR over de toepassing en de verdere verspreiding van de participa-

tieplannen (artikel 41, § 2, tweede lid). 
 

 
b. Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen  

  
 

- Invoering van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in overeenstemming met 
de procedures, de modaliteiten en de voorwaarden die worden opgelegd door de wet en 
door een in de NAR te sluiten cao6 (wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering 
van het interprofessioneel akkoord 2007-2008, artikel 4). 

 
 

c. Woon-werkverkeer 
 
 

-  Evaluatie van de geschiktheid van het systeem van inzameling van gegevens over de woon-
werkverplaatsingen van de werknemers: advies van de NAR en van de CRB (programmawet 
van 8 april 2003, artikel 168).  

                                                           
6  Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsge-

bonden voordelen, gewijzigd door de cao’s nr. 90 bis van 21 december 2010 en nr. 90/3 van 27 november 
2018. 
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-  Uitbreiding van de lijst van duurzame vervoermiddelen: advies van de NAR en van de CRB 
(wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, artikel 3, 
§ 5).  

 
 

 

 G.  Arbeidsreglementen  
 

 
 
Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen 
 
 
- Toepassingsgebied – Uitbreiding of beperking: voorstel van de PC’s en advies van de Nationale 

Arbeidsraad of, bij ontstentenis van een PC, voorstel van de NAR (artikel 3, eerste lid). 
 
- Andere dan de door de wet voorgeschreven vermeldingen wanneer de onderneming behoort 

tot het ressort van meerdere PC’s of bij ontstentenis van zulke organen: advies van de NAR 
(artikel 7, derde lid). 

 
- Procedure voor het opstellen en het wijzigen van het arbeidsreglement: aanduiding van een 

PC door de NAR bij gebrek aan een voor de bedrijfstak bevoegd PC (artikel 11, tiende lid). 
 
- Uitspraak over het geschil in ondernemingen met minder dan 50 werknemers: aanduiding 

van een PC, door de NAR bij ontstentenis van een voor de bedrijfstak bevoegd PC (artikel 12, 
twaalfde lid). 

 
- Voor de mogelijkheid om bepaalde personen uit te sluiten van de toepassing van de wet, geldt 

het protocol opgesteld na onderhandelingen in het bevoegde onderhandelingscomité als het 
voorstel van de bevoegde paritaire comités en het advies van de NAR (artikel 15 ter). 
 
 

 

 H.  Sociale documenten 
 

 
   

1. Bijhouden van sociale documenten 
 

 
- Gehele of gedeeltelijk onttrekking van sommige categorieën van personen aan het toepas-

singsgebied van het KB: advies van de NAR (KB nr. 5 van 23 oktober 1978, artikel 3, tweede 
lid). 

 
- Toelating van de elektronische verzending en archivering van andere documenten die betrek-

king hebben op de individuele arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer: eenparig advies 
van de NAR (wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen, artikel 16). 
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2. Sociale balans 
 

 
- Uitoefening van de bij wet aan de Koning toegekende bevoegdheden: advies van de NAR en 

van de CRB (wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meer-
jarenplan voor werkgelegenheid, artikel 48). 
 

- Mogelijkheid om aan de Nationale Bank geglobaliseerde statistieken te vragen van de gege-
vens opgenomen in de sociale balans (KB van 4 augustus 1996, artikel 24). 

 
- Toegankelijkheid voor de NAR van de gegevensbank van de Nationale Bank voor studie-, ana-

lyse- en evaluatiedoeleinden die het niveau van de individuele onderneming overstijgen (KB 
van 4 augustus 1996, artikel 25). 

 
- Wijziging van de in de sociale balans op te nemen gegevens: gezamenlijk advies van de NAR 

en de CRB uit eigen beweging of op verzoek van de regering of de federale kamers (KB van 4 
augustus 1996, artikel 27). 

 
-  Bepaling bij koninklijk besluit van de vorm en de nadere regelen van de transmissie, aan de 

werknemersvertegenwoordigers, van de inlichtingen over de voordelen betreffende de maat-
regelen ten gunste van de tewerkstelling: advies van de NAR (wet van 27 december 2006 hou-
dende diverse bepalingen (I), Titel XIII, Hoofdstuk XIV artikel 221). 

 
 

 

 I.  Welzijn van de werknemers 
 

 
 

1. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 
 
 

-   Uitoefening van de bevoegdheden van de OR door het CBPW - Afwijkingen inzake de mee te 
delen inlichtingen en wijze waarop ze moeten worden verschaft: eenparig advies van de NAR 
en van de CRB (artikel 65 septies).  

 
-  Uitoefening van sommige bij wet aan de Koning toegekende bevoegdheden die betrekking 

hebben op het CPBW: advies van de NAR (artikel 95). 
 

 
2. Preventie van burn-out/Toekomstgerichte arbeidsorganisatie 

 
 
-  Toewijzing bij koninklijk besluit van een deel van de bijdrage 0,10 % bestemd voor de risi-

cogroepen aan de financiering van projecten gericht op de preventie van burn-out en een 
toekomstgerichte arbeidsorganisatie, in te dienen door paritaire (sub)comités of onderne-
mingen: advies van de NAR (wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), ge-
wijzigd door de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei 
en de sociale cohesie, artikel 191, § 3, derde lid). 
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-  Bepaling bij koninklijk besluit van de wijze, de termijn en de selectie van de ingediende 
projecten, de wijze waarop de middelen worden toegewezen en de controle op het gebruik 
van deze middelen en jaarlijkse bepaling van het bedrag aan middelen die aan nieuwe pro-
jecten kunnen worden besteed. Voor de projecten gericht op de preventie van burn-out en 
een toekomstgerichte arbeidsorganisatie, nadere bepaling van de taken van de NAR en van 
de experten die bijstand verlenen in het kader van de indiening, de selectie en de evaluatie 
van de projecten 7: advies van de NAR (artikel 191, § 3, vierde lid). 
 
 

 

 J.  Bescherming van de gezondheid van de werknemers 
 

 
  

- Koninklijke besluiten genomen ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid of de 
werknemers: advies van de NAR, van de FRDO, de HGR, de CV en van de CRB (wet van 21 decem-
ber 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consump-
tiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 
19). 

 
 

  

 III.  LEERLINGWEZEN EN OPLEIDING 
 

 
 

 

 A.  Sociale promotie en educatief verlof8 
 

 
 

- Voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van de vergoedingen voor sociale promo-
tie9: advies van de NAR (wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een vergoeding voor 
sociale promotie, artikel 1, eerste lid). 

  

                                                           
7  KB van 30.07.2018 tot wijziging van het KB van 26.11.2013 in uitvoering van artikel 191, §3, van de wet van 

27.12.2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende de projecten gericht op de primaire preventie van 
burn-out. 

8  Materie die vanaf 1 juli 2014 gedeeltelijk aan de gewesten is overgedragen en aangepast bij decreet van de 
Duitstalige Gemeenschap van 25 april 2016 houdende maatregelen inzake werkgelegenheid (in werking ge-
treden op 01.01.2016), aangepast bij decreet van het Waalse Gewest van 28 april 2016 tot uitvoering van de 
zesde staatshervorming en houdende verschillende bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid (in werking 
getreden op 21.05.2016) en aangepast door de Brusselse verordening van 2 juli 2015 houdende de eerste 
maatregelen ter uitvoering en toepassing van de zesde staatshervorming met betrekking tot de advies- en 
bemiddelingsorganen inzake het betaald educatief verlof en het Ervaringsfonds (in werking getreden op 
20.07.2015) – Eigen systeem in de Vlaamse Gemeenschap en invoering door het voornoemde Vlaams decreet 
van 12 oktober 2018. 

9  Geregionaliseerde materie. Opgeheven door het Vlaams decreet van 12 oktober 2018 houdende het Vlaams 
opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. 
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- Toekenning van betaald educatief verlof: bepaling tot welk bedrag het normale loon wordt 
begrensd voor de toepassing van de wet: advies van de NAR, bij ontstentenis van een voorstel 
in het interprofessioneel akkoord (herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepa-
lingen - Afdeling 6: - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende 
opleiding van de werknemers, artikel 114, § 2, tweede lid). 

 
 

 

 B.  Ervaringsfonds10 
 
 
 

 
- Rapport van de administratie over de werkzaamheden en de werking van het Fonds: advies 

van de NAR 
 
 
 
 

 C.   Opleidingsrekening  
 

 
 
- Minimale vermeldingen opgenomen in de individuele opleidingsrekening en de wijze waarop 

deze rekening wordt georganiseerd en beheerd: advies van de NAR (wet van 5 maart 2017 betref-
fende werkbaar en wendbaar werk, artikel 9, eerste lid, c). 

  
- Bepaling van het aandeel van de loonmassa dat aan opleiding wordt besteed: advies van de NAR 

(artikel 9, tweede lid). 
   
- Vaststelling van het afwijkend regime voor de investering in opleiding van toepassing op de werk-

gevers die minimum tien en minder dan twintig werknemers tewerkstellen: advies van de NAR 
(artikel 10). 

   
- Wijze waarop de werknemer in kennis wordt gesteld van zijn opleidingskrediet: advies van de NAR 

(artikel 14, tweede lid). 
 
- Berekeningswijze van het opleidingskrediet voor de werknemer die niet voltijds werkt en/of wiens 

arbeidsovereenkomst niet het volledige kalenderjaar dekt: advies van de NAR (artikel 14, zevende 
lid). 

 
- Modaliteiten voor de berekening van het aantal opleidingsdagen voor de werknemer die niet vol-

tijds werkt en/of wiens arbeidsovereenkomst niet het volledige kalenderjaar dekt: advies van de 
NAR (artikel 15). 

 
- Verhoging vanaf 1 januari 2019 van het gemiddeld aantal opleidingsdagen dat per jaar aan de 

werknemers wordt toegekend: advies van de NAR (artikel 16). 
 
- Evaluatie van de geplande maatregelen met betrekking tot het investeren in opleiding door de 

NAR ten vroegste op 1 januari 2018 (artikel 19). 
  

                                                           
10  KB van 1/07/2006 – Materie geregionaliseerd vanaf 01.08.2016 voor het Waalse Gewest, vanaf 17.12.2015 

voor het Vlaamse Gewest. 
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 D.  Risicogroepen  
 

 
Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen 
 
 
- Beslissing bij koninklijk besluit om met de bijdrage van 0,10 % projecten gericht op risicogroe-

pen te financieren die worden ingediend door de paritaire (sub)comités: advies van de NAR 
(artikel 191, § 3, eerste lid). 

 
- Vaststelling bij koninklijk besluit van de wijze, de termijn en de selectie van de ingediende pro-

jecten: advies van de NAR (artikel 191, § 3, vierde lid). 
 
 
 

 IV. TEWERKSTELLLINGSBELEID 
 

 
 
 

 A.  Bevordering van de werkgelegenheid 
 

 
 

1. Vrijwaring van het concurrentievermogen 
 
 
- Gezamenlijke jaarlijkse evaluatie door de NAR en de CRB van de maatregelen inzake bedrijfs-

plannen, tot herverdeling van de arbeid, de ingroeibanen en de vermindering van de werkge-
versbijdragen voor lage lonen (wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, artikel 
89, § 1, eerste en derde lid). 

   
- Vaststelling om de twee jaar in de oneven jaren, vóór 15 januari, van de maximale marge voor 

de loonkostontwikkeling voor de twee jaren van het IPA: cao van de NAR11 (wet van 26 juli 
1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concur-
rentievermogen, gewijzigd door de wet van 19 maart 2017, artikel 6, § 1, tweede lid). 

   
- Bij gebrek aan consensus tussen de sociale gesprekspartners en in geval van een akkoord tus-

sen de regering en die laatsten, vaststelling van de maximale marge voor de loonkostontwik-
keling op basis van een bemiddelingsvoorstel van de regering: cao van de NAR (artikel 6, § 3, 
tweede lid). 

 
- Bepaling van de mechanismen volgens welke de loongrenzen S0 en S1 automatisch worden 

aangepast aan de index van consumptieprijzen: advies van de NAR (programmawet van 24 
december 2002, artikel 331). 

 
  

                                                           
11  Cao nr. 119 van 21.03.2017 tot vaststelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de 

periode 2017-2018. 
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2. Startbaanovereenkomsten en werkplekleerplaats 
 

 
- Vaststelling van de voorwaarden voor vrijstelling van de verplichting om stagiairs tewerk te 

stellen voor de ondernemingen die een inspanning hebben geleverd ten gunste van de werk-
gelegenheid: advies van de NAR (wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkge-
legenheid, artikel 42, § 2). 

 
- Definitie van het begrip ‘personeelsbestand’ in het kader van de verbintenis om werkplekleer-

plaatsen ter beschikking te stellen: advies van de NAR (artikel 42/1, § 1, tweede lid). 
  
- Uitbreiding van het begrip ‘werkplekleerplaatsen’ bij in de ministerraad overlegd koninklijk be-

sluit: advies van de NAR (artikel 42/1, § 1, vierde lid). 
 
- Berekeningswijze van de werkplekleerplaatsen: advies van de NAR (artikel 42/1, § 1, vijfde lid). 
 
- Bepaling van de manier waarop de werknemers die betroffen zijn door de verplichting om 

werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen, in rekening worden gebracht: advies van de 
NAR (artikel 42/1, § 2, tweede lid). 

 
- Gezamenlijke evaluatie van het naleven van de verplichting door de NAR en de CRB elk jaar 

uiterlijk op 30 september (artikel 42/1, § 3). 
 
- Evaluatie van het systeem door de NAR en de CRB. In het kader van die evaluatie kan de NAR 

voorstellen doen tot wijziging van de regelgeving (artikel 48). 
 

 
3. Continuïteit van de ondernemingen  

 
 
Wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemin-
gen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan 
Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wet-
boek van economisch recht 

 
 

- Vaststelling van de nadere regels voor de overdracht van de rechten en verplichtingen van 
de werknemers die betrokken zijn bij een overdracht van onderneming onder gerechtelijk 
gezag: cao van de NAR12 (artikel XX 86). 

 
  

                                                           
12  Cao nr. 102 van 5.10.2011 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werk-

gever ten gevolge van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag, gewijzigd 
door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 bis van 27 september 2016. 
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 B.  Outplacement 
 

 
 
- Vaststelling van de outplacementprocedure: bij koninklijk besluit algemeen verbindend ver-

klaarde cao te sluiten in de NAR13 of bij gebrek aan een overeenkomst binnen de twee maanden 
na de aanhangigmaking, vaststelling bij koninklijk besluit (wet van 5 september 2001 tot de ver-
betering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, artikel 13, § 1). 

 
- Bepaling van de categorieën van werknemers die, in het kader van de outplacementprocedure, 

niet beschikbaar moeten zijn voor de algemene arbeidsmarkt: advies van de NAR (artikel 13, § 3, 
2°). 
 
 

 

 C.  Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)  
 

 
 

KB van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, onder meer 
gewijzigd door de KB’s van 28 december 2011, 30 december 2014 en 8 oktober 201714. 

 
 

- Artikel 3, § 1 
 
 Afwijkende regeling van bedrijfstoeslag voor de werknemers van 58 en ouder (33 jaar beroeps-

loopbaan, bouwbedrijf, nachtarbeid, zwaar beroep) voor 2015-2016-2017 en 59 jaar in 2018/Ver-
lenging op dezelfde wijze mogelijk na 2018, met een stelselmatig opgetrokken leeftijd: cao te slui-
ten in de NAR. Het om de twee jaar gesloten interprofessioneel akkoord wordt gelijkgesteld met 
een dergelijke overeenkomst. 

 
 Indien geen cao, vaststelling van de datum vanaf wanneer de leeftijd voor de toekenning van een 

aanvullende vergoeding in een afwijkend SWT (bouwbedrijf, nachtarbeid, zwaar beroep) op 60 
jaar wordt gebracht: advies van de NAR tegelijk met het advies over de pensioenhervorming. 

 

 

-  Artikel 3, § 3 
 
 Uitbreiding van het begrip "zwaar beroep" in het kader van de afwijkende brugpensioenstelsels: 
 advies van de NAR. 
 
 Afwijkend stelsel van bedrijfstoeslag voor de werknemers van 58 jaar en ouder (35 jaar beroeps-

loopbaan, zwaar beroep) voor 2015-2016-2017 en 59 jaar in 2018  
 Verlenging op dezelfde wijze mogelijk na 2018, met een stelselmatig opgetrokken leeftijd: cao te 

sluiten in de NAR. 
  

                                                           
13  Cao nr. 82 bis van 17.07.2007 tot wijziging van cao nr. 82 van 10.07.2002 betreffende het recht op outplace-

ment voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen. 
14  Cao's nrs.  111 tot 117 van 27.04.2015 en cao’s nr. 120 tot 126 van 21.03.2017. 
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Indien geen cao, vaststelling van de datum vanaf wanneer de leeftijd voor de toekenning van een 
aanvullende vergoeding in een afwijkend SWT (zwaar beroep) op 60 jaar wordt gebracht: advies 
van de NAR tegelijk met het advies van de NAR over de pensioenhervorming.  

 
 

- Artikel 3, § 6 
 
 Bepaling van de procedure tot erkenning en van de voorwaarden volgens welke werknemers er-

kend kunnen worden als werknemers met ernstige lichamelijke problemen, als mindervalide 
werknemers of als werknemers met een rechtstreekse blootstelling aan asbest: cao van de NAR. 

 
 Indien geen vóór 1 januari 2008 gesloten cao, vaststelling van de nadere regels die toepasselijk 

zijn op de werknemers die een definitieve arbeidsongeschiktheid van minstens 33 % kunnen 
aantonen alsook op de werknemers die het statuut van mindervalide werknemer hebben: ad-
vies van de NAR.   

 
 Afwijkende SWT voor die werknemers van 58 jaar en ouder (35 jaar beroepsloopbaan, zwaar be-

roep) voor 2015-2016-2017 en van 59 jaar in 2018/Mogelijke verlenging na 2018 volgens dezelfde 
nadere regels, met een geleidelijke verhoogde leeftijd: cao van de NAR.    

 
 
- Artikel 3, § 7 
 
 Bepaling van het afwijkende SWT van toepassing op werknemers van 56 jaar en ouder, die zich 

kunnen beroepen op een beroepsloopbaan van 40 jaar en bepaling van de leeftijdsgrens op 58 
jaar voor 2015-2016-2017 en op 59 jaar in 2018/Mogelijke verlenging na 2018 volgens dezelfde 
nadere regels, met een geleidelijk hogere leeftijd: cao van de NAR.    

 
 
- Artikel 18, § 7 

 
 

 Bepaling van het afwijkende SWT in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering voor 
werknemers van 55 jaar in 2015-2016 en 56 jaar in 2017-2018/Mogelijke verlenging na 2018 vol-
gens dezelfde nadere regels, met een geleidelijke optrekking van de leeftijd tot de leeftijd van 60 
jaar in 2020: cao van de NAR.    

 
 
Wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-
2008, artikel 23 
 
 
Opheffing van de artikelen 21 en 22 van de wet betreffende de gelijkgestelde periodes in het 
kader van het brugpensioen na 40 jaar beroepsloopbaan: advies van de NAR  
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 V.  COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN  
 
 
 
 
 

 A.  Oprichting van de Nationale Arbeidsraad (NAR) 
 

 
 
Wet van 29 mei 1952 tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad, gewijzigd door de wet van 
30 december 2009 houdende diverse bepalingen  
 
- Wijziging van de verdeling van de mandaten:  
 In geval van een eenparig advies kan de Koning daarvan alleen afwijken mits een uitdrukkelijke 

en bijzondere motivering (artikel 2, § 5).  
 
- De bevoegdheden van de Hoge Raad voor de Arbeid en de Maatschappelijke Voorzorg, van de 

Nijverheids- en Arbeidsraden en van de Algemene Paritaire Raad, die bij wet zijn afgeschaft, 
worden overgedragen aan de Nationale Arbeidsraad. Het gaat essentieel om bevoegdheden 
van advies en verzoening; die laatste bevoegdheid werd in feite niet uitgeoefend (artikel 10). 

 
 
Wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en 
een Academische Raad. 
 
 
Opdrachten van het Nationaal Pensioencomité verzekerd door het Secretariaat van de Nationale 
Arbeidsraad. 

 
 
 

 B.  Paritaire comités (PC's) 
 

 
 
- De NAR vervult opdrachten die door of krachtens de wet worden toegekend aan de paritaire 

comités ingeval de paritaire comités niet zijn opgericht of niet werken (wet van 5 december 
1968 betreffende de cao's en de PC's, artikel 38, tweede lid). 

 
- Coördinatie van de bepalingen voorgesteld door de paritaire comités: advies van de NAR (wet 

van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in vredestijd, artikel 1, 
tweede  lid).  
 

- Uitoefening van de opdrachten toevertrouwd aan de PC's bij ontstentenis van PC bij KB na 
advies van de NAR (artikel 2 bis).  
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 C.  Representativiteit 
 

 
 
- Erkenning van de representatieve organisaties van kaderleden: advies van de NAR (wet van 

20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, artikel 14, § 1, 6e lid en wet 
van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van 2008, artikel 5). 

 
- Bepaling van het representatieve karakter van de werkgeversorganisaties: advies van de NAR 

(wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 
comités, artikel 3, eerste lid).  

 
 
 

 D.  Ondernemingsraden   
 

 
 

- Het advies van de NAR, ofwel van het PC, of indien er geen is, dat van de representatieve or-
ganisaties van de ondernemingshoofden, van de werknemers en van de kaderleden, is nodig 
alvorens de bij de artikelen 14 tot 22 van de wet, afdeling IV "Ondernemingsraden" voorziene 
verordenende maatregelen te nemen (wet van 20 september 1948 houdende de organisatie 
van het bedrijfsleven, artikel 27).  

 
- Maatregelen die de deelname aan de verkiezingen en de werking van de ondernemingsraad 

waarborgen voor de werknemers van bepaalde technische bedrijfseenheden: advies van de 
NAR (artikel 14, § 2, derde lid). 

 
- Bepaling van een andere vertegenwoordiging van jonge werknemers in de ondernemingsraad: 

advies van de NAR (artikel 16, zevende lid).  
 
- De voorwaarden van kiesrecht: advies van de NAR (artikel 18, tweede lid). 
 
- Begrip "leidinggevend personeel": advies van de NAR (artikel 19, vijfde lid).  
 
- Regels voor de samenstelling van de kiescolleges: advies van de NAR (eensluidend advies van 

de NAR over bepaalde bepalingen (artikel 20, negende lid). 
 
- Verkiezingsperiode: advies van de NAR (artikel 21, § 1). 
 
- Huishoudelijk reglement: advies van de NAR (artikel 22, §§ 4 en 6). 
 
- Oprichting van ondernemingsraden in de ondernemingen met 50 tot 200 werknemers: ad-

vies van de NAR (artikel 28, tweede lid). 
 

- Ontslag om economische of technische redenen: advies van de NAR indien het PC niet werkt 
(wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardig-
den in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, artikel 3, § 1, eerste 
en tweede lid).  
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- Toezicht door de bedrijfsrevisor - Bepaling van de gegevens en documenten die de beheerder 
aan de ondernemingsraad of aan het comité voor plaatselijke overheidsdiensten moet bezor-
gen: advies van de NAR (gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinrichtingen, artikel 93). 

 
- Verordenende maatregelen die moeten worden genomen betreffende het toezicht op ven-

nootschappen waar een ondernemingsraad bestaat: voorafgaand advies van de NAR (wetboek 
van vennootschappen en verenigingen, artikel 3:95). 
 
 

 

 E.  Sluiting van ondernemingen  
 

 
 

- Uitoefening van de bevoegdheden die de wet aan de koning toekent: advies van de NAR bin-
nen twee maanden van het verzoek (wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van onder-
nemingen, artikel 73). 

 
- Vaststelling van het bedrag van het deel van de werkloosheidsuitkering die het Sluitingsfonds 

ten laste neemt: advies van de NAR en het beheerscomité van het Fonds (artikel 53).  
 
- Vaststelling van het jaarlijks bedrag van de door de werkgevers aan het Sluitingsfonds verschul-

digde bijdragen en vaststelling van een bijzondere bijdrage voor de ondernemingen zonder 
handels- of industriële finaliteit: advies van de NAR en het beheerscomité van het Fonds bin-
nen twee maanden van het verzoek (artikel 58, § 1). 

 
- Vaststelling van de door de werkgevers aan het Sluitingsfonds verschuldigde bijdragen in geval 

van tijdelijke werkloosheid: advies van de NAR en het beheerscomité van het Fonds (artikel 58, 
§ 2, eerste lid).  

 
- Aanpassing van de bijdrage in geval van tijdelijke werkloosheid: advies van de NAR en het be-

heerscomité van het Sluitingsfonds (artikel 58, § 2, tweede lid).  
 
- Tweejaarlijkse aanpassing van het beschermde bedrag van het loon: advies van de NAR (artikel 

83).  
 
 

 

 F.  Varia 
 

 
 

- Bepaling van de voorwaarden en nadere regels om de opbrengst van de door de werkgevers 
aan het Tewerkstellingsfonds betaalde bijdragen aan te wenden voor de bevordering van ini-
tiatieven voor kinderopvang: eensluidend advies van de NAR (wet van 10 juni 1993 tot omzet-
ting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992, arti-
kel 4).  

 

- Wijziging van de definitie van het "gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers" als crite-
rium voor de definitie van een microvennootschap: advies van de NAR (wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen, artikel 1:24, § 8).  
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 VI. SOCIALE ZEKERHEID  
 

 
 
 

 A.  Sociale zekerheid in het algemeen 
  

 
 

1.  Onderwerping aan de sociale zekerheid  
 
 

Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, o.a. gewijzigd door de wetten van 23 december 
1969 en 26 maart 1970   

 
- Artistieke activiteiten die zich beperken tot onkostenvergoedingen - Bepaling van de voor-

waarden waaronder de wet niet van toepassing is: advies van de NAR (artikel 1 bis, § 3, 
tweede lid). 

 
- Onderwerping - Uitbreiding - Beperking van de wet: advies van de NAR (artikel 2, § 1). 
 
- Bezorging aan de NAR van de vijfjaarlijkse evaluatie van gelegenheidswerk van de PC's voor 

tuinbouwbedrijven, landbouw (witloof- en champignonteelt incluis) en het PC voor de uit-
zendarbeid (artikel 2/1).  

 
- Inning/invordering/verhoging van de bijdragen door de RSZ: advies van de NAR (artikel 7, § 

1).  
 
- Wijziging van de grenzen ten belope waarvan het loon in aanmerking komt voor de bere-

kening van de bijdragen: advies van de NAR (artikel 15, eerste lid).  
 
- Eenmaking van de loongrenzen: advies van de NAR (artikel 17, § 4). 
 
- Driemaandelijkse betaling van het gedeelte van de bijdrage "jaarlijkse vakantie" dat jaarlijks 

moet worden gestort (artikel 23, § 3). 
 
- Definitie van de activiteiten die onder hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden 

vallen: advies van de NAR wanneer de activiteiten behoren tot de bevoegdheid van ver-
schillende PC's of indien er geen PC is (artikel 30 ter).  

 
- Bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 52 betreffende de uitwerking van 

een kwaliteitsbarometer voor de erkende sociale secretariaten: advies van de NAR (wet van 
30 december 2009 houdende diverse bepalingen, titel 8, hoofdstuk 7, artikel 55).  
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Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot her-
ziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, o.a. gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 april 2007 
 
 
- Aanpassing, vanaf 2011, van het totale maximumbedrag van de toegekende ecocheques: 

eenparig advies van de NAR (artikel 19 quater). 
 
- Wijziging van de berekeningswijze van de voor de betaalde sportbeoefenaar verschuldigde 

bijdragen: advies van de NAR (artikel 31). 
 
 
Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 
werknemers  
 
 
- Wijziging van de wetgevingen en regelgevingen inzake sociale zekerheid om de rechten en 

de plichten van de werkgevers en de werknemers te harmoniseren zowel voor voltijdse als 
voor deeltijdse werknemers en ongeacht de wijze waarop de arbeidsprestaties over de da-
gen van de week zijn gespreid: advies van de NAR (artikel 14 bis). 

 
- Wijziging, toeslag of opheffing van de bepalingen voor het na 31 december 2006 uitbe-

taalde vertrekvakantiegeld: advies van de NAR (artikel 23 bis). 
 
- Bepaling van de begrippen "organen die belast zijn met het innen van de bijdragen", "in-

stellingen die de sociale uitkeringen toekennen", "bijdragen voor de sociale zekerheid" en 
"bedragen"," "bevoegde instantie om het voorstel tot kwijtschelding te aanvaarden" en  
voorwaarden, tegen 1 juli 2010: advies van de NAR (artikel 31 bis). 

 
- Uitvoering van de wet bij in ministerraad overlegd(e) besluit(en): advies van de NAR (artikel 

34, § 1). 
 
- Identificatie van de aan de werknemer ter beschikking gestelde voertuigen voor andere dan 

louter beroepsdoeleinden, voor de uitsluiting van de solidariteitsbijdrage: voorstel van de 
NAR en van het PC waarvan de werkgever afhangt. Indien geen voorstel, advies van de NAR 
(artikel 38, § 3 quater).   

 
- Bepaling van de nadere regels voor het aanrekenen van de voor voltijdse werknemers aan-

gegeven dagen van wie de arbeidsregeling minder dan 5 dagen per week bedraagt voor de 
betaling van een kwartaalbijdrage berekend op een gedeelte van de dagen tijdelijke werk-
loosheid: advies van de NAR (artikel 38, § 3 sexies, tweede lid).  

 
- Bepaling van de formule en de parameters voor de berekening van de jaarlijkse responsa-

biliseringsbijdrage wegens economische werkloosheid: advies van de NAR (artikel 38, § 3 
sexies, negende lid).  

 
- Op voorstel van het PC bouwbedrijf, het stelsel van de berekening van de jaarlijkse respon-

sabiliseringsbijdrage wegens economische werkloosheid van toepassing verklaren op dat 
PC: advies van de NAR (artikel 38, § 3 sexies, dertiende lid).  
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- Tijdelijke algemene afwijking van de jaarlijkse responsabiliseringsbijdrage, in geval van uit-
zonderlijke economische omstandigheden: voorstel of advies van de NAR (artikel 38, § 3 
sexies, negentiende lid).  

 
- Bepaling van de periode waarvoor de werkgever het voordeel van de vrijstelling van socia-

lezekerheidsbijdragen, forfaitaire bijdragen of verminderde bijdragen verliest: advies van 
de NAR (artikel 38, § 3 octies, tiende lid).  

 
- Bepaling van de situaties waarin de werkgever geen aanspraak kan maken op een vrijstel-

ling van socialezekerheidsbijdragen: advies van de NAR (artikel 38, § 3 octies, dertiende lid).  
 
- Bepaling van de nadere regels voor de toepassing van de bepaling: advies van de NAR (ar-

tikel 38, § 3 octies, veertiende lid). 
 
- Aanpassing van het bedrag van het plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden 

voordelen voor de betaling van de bijzondere werkgeversbijdrage van 33 %: eenparig en 
eensluidend advies van de NAR (artikel 38, § 3 novies, tweede lid).  

 
*  ten opzichte van de drie voornoemde wetgevingen: 

 
In overeenstemming brengen of vereenvoudiging van de van kracht zijnde wettelijke 
bepalingen betreffende de sociale zekerheid van de werknemers: advies van de NAR 
(wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, artikel 9). 
 
 

2.  Kruispuntbank van de sociale zekerheid  
 
 

-  Integratie van de wet in het kader van een eventuele codificatie van het geheel of een 
deel van de sociale zekerheid, door de terminologie van deze wet in overeenstemming 
te brengen met de terminologie van de codificatie, maar zonder de inhoud van deze wet 
te wijzigen of aan de daarin vervatte beginselen te raken: advies van de NAR (wet van 
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de so-
ciale zekerheid, artikel 93, tweede lid).  

 
-  Uitvoering van de wet bij in de ministerraad overlegd(e) besluit(en): advies van de NAR 

(artikel 94).  
 
 
3. Handvest van de sociaal verzekerde 

 
 

- Afwijkingen van de voorzieningstermijnen voor tegemoetkomingen aan gehandicapten 
en van de beslissingen betreffende de rechten van de sociaal verzekerde: advies van de 
NAR (wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, 
artikel 11 bis).  
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- Afwijking van de normale procedure voor een verzoek tot toekenning van een sociale 
prestatie voor de socialezekerheidsregeling die een specifieke herzieningsprocedure 
kennen: advies van de NAR (artikel 19). 
 

- Gelijkstelling met arglist, bedrog of bedrieglijke handelingen van het niet afleggen door 
de schuldenaar van een verklaring die is voorgeschreven in geval van onverschuldigd be-
taalde prestaties: advies van de NAR (artikel 21 bis, tweede lid). 

 
- Afwijking van de regels voor de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen in 

bepaalde socialezekerheidstakken: advies van de NAR (artikel 22, § 5).  
 
- Integratie van de bepalingen van de wet in het kader van een eventuele codificatie van 

het geheel of een deel van de sociale zekerheid, door de terminologie van deze wet in 
overeenstemming te brengen met de terminologie van de codificatie, maar zonder de 
inhoud van deze wet te wijzigen of aan de daarin vervatte beginselen te raken: advies 
van de NAR (artikel 24, derde lid). 

 
 
4.  Financieel evenwicht van de sociale zekerheid  
 
 

-  Vanaf 1996 vaststelling van een norm tot beperking van de globale reële groei van de 
socialezekerheidsuitgaven, met het oog op de vrijwaring van het financieel evenwicht 
van de sociale zekerheid, en rekening houdend met de invloed van de demografische 
ontwikkeling, de evolutie van de arbeidsmarkt en de economische groei en die de levens-
vatbaarheid van het stelsel op korte en middellange termijn verzekert: advies van de NAR 
(wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, artikel 11). 

 
 
  

 B.  De verschillende socialezekerheidstakken 
 

 
 
 1.  Jaarlijkse vakantie  
 
 
 Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie, gecoördineerd op 28 juni 1971 
 

- Bepaling van het bedrag van het vakantiegeld: advies van de NAR en het bevoegde beheers-
comité (artikel 9). 

 
-  Gelijkgestelde dagen - Fictieve lonen - Afwijking: voorstel van het PC en advies van de NAR 

(artikel 10, tweede lid).  
 
- Afwijkingen van de financiering van het vakantiegeld voor de gelijkgestelde dagen: voorstel 

van het PC en advies van de NAR (artikel 20).  
 
- Afwijkingen van de financiering van het vakantiegeld en aanwending van de saldo's van het 

Fonds: voorstel van het PC en advies van de NAR (artikel 23). 
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- Verordenende maatregelen bepaald in de artikelen 3 t.e.m. 6 en 8 (duur en tijdstip van de 
vakantie), 10 t.e.m. 15 (bepaling van het bedrag van het vakantiegeld) en 19 (financiering 
van het vakantiegeld): advies van de NAR of van het PC (artikel 63). 
 
 

2.  Tijdelijke werkloosheid   
 
 

- Geheel of gedeeltelijke vervanging van de bepalingen in hoofdstuk I van Titel IV betreffende 
de tijdelijke werkloosheid: voorstel van de NAR (wet van 26 juni 1992 houdende sociale en 
diverse bepalingen, artikel 102). 

 
 
 3.  Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
 
 

- Vaststelling van de bepalingen van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de 
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, die van toepas-
sing zijn op de raden, comités, commissies en colleges ingevoerd door de wet van 15 febru-
ari 1993 tot hervorming van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering: advies van de NAR (wet be-
treffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoör-
dineerd op 14 juli 1994, artikel 213, § 2). 

 
 

4.  Arbeidsongevallen/beroepsherinschakeling 
 
 
- Begrip loon - Verruiming of beperking: advies van de NAR (wet van 10 april 1971 betref-

fende de arbeidsongevallen, artikel 35, derde lid).  
 

- Basisloon - Maximum- en minimumgrens: advies van de NAR (wet van 10 april 1971 betref-
fende de arbeidsongevallen, artikel 39, vierde lid).  

 
- Overgangsbepalingen - Betaling van rente in kapitaal: voorstel of advies van de NAR of het 

beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen (wet van 10 april 1971 betreffende 
de arbeidsongevallen, artikel 98).  

 
- Raadpleging van de NAR over de voorstellen en aanbevelingen ontwikkeld door het Natio-

naal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid voor ge-
meenschappelijke trajecten inzake de beroepsherinschakeling in de verschillende sectoren 
van de sociale zekerheid (wet van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake be-
roepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling, artikel 89/1). 
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 5.  Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) 
 
 

- Verhoging van het bedrag van de inhouding op invaliditeitsuitkeringen en de brugpensioe-
nen: advies van de NAR of de Rijksdienst voor Pensioenen (programmawet van 30 decem-
ber 1988, artikel 163).  

 
- Wijziging van de percentages van de bijdragen verschuldigd in het kader van het SWT en op 

de aanvullende vergadering bij sommige socialezekerheidsuitkeringen: voorstel van de NAR 
(wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), artikel 124 bis). 

 
- Bepaling van de inwerkingtreding van hoofdstuk VI van titel XI betreffende de sociale bij-

dragen en inhoudingen verschuldigd op SWT's, op aanvullende vergoedingen bij bepaalde 
socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen: advies van de NAR (artikel 
148).  

 
    

6.  Pensioenen 
 
 
- Aanpassing van de bedragen die van toepassing zijn op de toegelaten arbeid van gepensio-

neerde werknemers: advies van de NAR (koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vast-
stelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, artikel 64, § 10). 

  
- Aanpassing van de bedragen die van toepassing zijn op de toegelaten arbeid van invalidi-

teitspensioengerechtigde mijnwerkers: advies van de NAR (KB van 19 november 1970 be-
treffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers, artikel 13, § 6). 

 
 

7.  Aanvullende pensioenen 
 
 

Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van 
die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid 
 
 
- In geval van een geschil over de pensioentoezegging en indien er geen PC is, aanwijzing 

door de NAR van een paritair comité waaronder de ondernemingen ressorteren die een 
soortgelijke activiteit hebben (artikel 12). 

 
- Toezending, aan het Secretariaat van de NAR, van de door de paritaire (sub)comités geslo-

ten protocolakkoorden, binnen twee maanden na het sluiten ervan, waarin wordt bepaald 
hoe een einde moet worden gemaakt aan het verschil in behandeling tussen werklieden en 
bedienden (artikel 14/4, § 1). 
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- Toezending door de paritaire (sub)comités tegen 1 januari 2016, 1 januari 2018, 1 januari 
2020 en 1 januari 2022, van een verslag aan de NAR waarin ze een overzicht geven van de 
werkzaamheden die verricht werden om het verschil in behandeling dat berust op het on-
derscheid tussen werklieden en bedienden te beëindigen. Tegen 1 juli 2016, 1 juli 2018 en 
1 juli 2020, opstelling ten aanzien van de ministers van Werk en van Pensioenen, door de 
NAR van een rapport met de evaluatie, gebaseerd op de verslagen die hem werden toege-
stuurd, over de vooruitgang die op sectoraal niveau geboekt werd in de opheffing van het 
verschil in behandeling dat berust op het onderscheid tussen werklieden en bedienden, 
met specifieke aandacht voor de kosten van de opheffing van het verschil in behandeling 
(artikel 14/4, § 2, eerste en tweede lid). 

 
- Tegen 1 juli 2022, bijkomende evaluatie door de NAR waarin de paritaire (sub)comités ge-

identificeerd worden die geen protocolakkoord hebben neergelegd of die, indien ze er een 
hebben neergelegd, sinds de neerlegging geen bijkomende vooruitgang geboekt hebben 
op het vlak van de opheffing van het verschil in behandeling dat berust op het onderscheid 
tussen werklieden en bedienden (artikel 14/4, § 2, derde lid).  

 
- Indien de paritaire (sub)comités tegen 1 januari 2023 niet een of meerdere collectieve ar-

beidsovereenkomsten neergelegd hebben die het verschil in behandeling dat berust op het 
onderscheid tussen werklieden en bedienden tegen ten laatste 1 januari 2025 beëindigen, 
kan de Koning maatregelen nemen om een einde te stellen aan het verschil in behandeling 
tegen 1 juli 2023, rekening houdend met de bijzonderheden van de betrokken paritaire 
(sub)comités: advies van de NAR (artikel 14/4, § 3, eerste lid). 

 
- Keuze van de door de Koning genomen maatregelen overeenkomstig de maatregelen die 

voorafgaandelijk werden bepaald in een in de ministerraad overlegd besluit: advies van de 
NAR (artikel 14/4, § 3, tweede lid).  

 
- Evaluatie, uiterlijk op 1 januari 2032, door de minister van Pensioenen, na advies van de 

Nationale Arbeidsraad, van de gevolgen van de weigering van de werknemers om toe te 
treden tot een pensioenplan tot opheffing van een verschil in behandeling tussen arbeiders 
en bedienden (artikel 16). 

 
- Bepaling van de solidariteitsprestaties die in aanmerking komen in de pensioentoezegging 

die verplicht moet worden opgenomen in het pensioenplan en van de minimale solidariteit 
waaraan de toezegging moet voldoen om het bijzonder fiscaal statuut te kunnen genieten: 
advies van de NAR (artikel 43, § 1, tweede lid). 

 
- Bepaling van de specifieke regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteits-

toezegging: advies van de NAR (artikel 46). 
 

 
8.  Welvaartsaanpassing socialezekerheidsuitkeringen  

 
 

Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact   
 

- Om de twee jaar beslissing van de regering over de verdeling van de financiële enveloppe 
toegekend voor een aanpassing van alle of sommige inkomensvervangende uitkeringen in 
de sociale zekerheid voor werknemers, aan de evolutie van de algemene welvaart: vooraf-
gaand en gezamenlijk advies van de NAR en de CRB (artikel 72, § 2).  



 
178 

- Indien geen advies, gemotiveerde beslissing van de regering over de financiële verdeling 
voor welvaartsaanpassing: gezamenlijk advies van de NAR en de CRB binnen de maand (ar-
tikel 72, § 3).  

 
- Om de twee jaar beslissing van de regering over de verdeling van de financiële enveloppe 

toegekend voor welvaartsaanpassing van de socialebijstandsstelsels: voorafgaand en geza-
menlijk advies van de NAR en de CRB (artikel 73 bis, § 2).  

 
- Indien geen advies, gemotiveerde beslissing van de regering over de financiële verdeling 

voor welvaartsaanpassing: gezamenlijk advies van de NAR en de CRB binnen de maand (ar-
tikel 73 bis, § 3).  

 
 
 

 C.  Strijd tegen sociale fraude 
 

 
 

- Bepaling van misbruiken inzake sociale fraude in het kader van de terbeschikkingstelling van 
werknemers: advies van de NAR (programmawet van 27 december 2012, artikel 29).  

 
 
 

 D.  Varia 
 

 
 

1. Vrijwilligerswerk  
 
 

- Evaluatie van het bedrag van de vergoedingen ontvangen in het kader van het vrijwilligers-
werk: advies van de NAR en de Hoge Raad voor Vrijwilligers (wet van 3 juli 2005 betreffende 
de rechten van vrijwilligers, artikel 10).  

 
 
2. Pleegzorgverlof 
 
 

-  Aanpassing van de socialezekerheidswetgeving ten behoeve van de werknemers die ge-
bruikmaken van het recht op pleegzorgverlof: advies van de NAR (programmawet van 27 
april 2007, artikel 61). 

 
 
3. Fondsen voor Bestaanszekerheid 
 
 

- Bepaling van de maatregelen inzake controle op de fondsen voor bestaanszekerheid: advies 
van de NAR (wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid, arti-
kel 13 bis). 
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- Bepaling van de uitzonderingen voor de evaluatieregels betreffende de jaarrekening: advies 
van de NAR (KB van 15 januari 1999 betreffende de boekhouding en de jaarrekening met 
betrekking tot de Fondsen voor bestaanszekerheid, artikel 19). 

 
 
4. Controlegeneeskunde 
 
 

- Controlegeneeskunde: uitoefening van de door de wet aan de Koning verleende bevoegd-
heden (samenstelling en werking van de opvolgingscommissie - nadere regels voor opne-
ming op de lijst van artsen-scheidsrechters): advies van de NAR (wet van 13 juni 1999 be-
treffende de controlegeneeskunde, artikel 13).  

 
 

5. Erkenning  
 
 

- Bepaling van de voorwaarden om erkend te worden als uitgever van elektronische maaltijd- 
en/of ecocheques alsook de procedure en de voorwaarden voor die erkenning: advies van 
de NAR, de bijzondere Raadgevende commissie, de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO 
en de privacycommissie (wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen (titel 12, 
hoofdstuk 6).  

 
 
 

 VII. ALGEMENE SOCIALE AANGELEGENHEDEN: NON-DISCRIMINATIE 
 

 
  
 Wetten van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie tot wijziging van 

de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden 
 
 

- Vaststelling van de gevallen en de voorwaarden waaronder een positieve actie kan worden 
gevoerd in het domein van de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor sociale 
zekerheid in de privésector: advies van de NAR (artikel 10, § 4).  

 
 
 Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen 
 
 

- Vaststelling van een direct onderscheid op basis van een wezenlijke en bepalende beroepsver-
eiste in de privésector: advies van de Vaste Commissie Arbeid van de Raad van de gelijke kan-
sen voor mannen en vrouwen en van de Nationale Arbeidsraad (artikel 13, § 4).  
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- Vaststelling van de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder een positieve actie kan 
worden gevoerd in het domein van de arbeidsbetrekkingen en de aanvullende regelingen voor 
sociale zekerheid in de privésector: advies van de NAR (artikel 16, § 4).  

 
- Maatregelen bij koninklijk besluit om de wetgeving betreffende de ziekte- en invaliditeitsver-

zekering, de gezinstoeslagen, de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de jaarlijkse va-
kantie in overeenstemming te brengen met het principe van de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen: advies van de Vaste Commissie Arbeid van de Raad van de gelijke kansen voor man-
nen en vrouwen en van de NAR (artikel 18, § 3).  

 
- Maatregelen bij koninklijk besluit om te waarborgen dat de beroepsclassificaties in over-een-

stemming zijn met het principe van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen: advies van de 
Vaste Commissie Arbeid van de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen en van 
de NAR (artikel 37, § 2).   
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