Perscommuniqué
____________________________________________________________________________________

De Nationale Arbeidsraad is op 16 november 2022 in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer R. Delarue.
Notie “werkdag”
In zijn advies nr. 2.325 vraagt de Raad dat de betekenis van de notie “werkdag”, zoals geïnterpreteerd
door het arrest van het Hof van Cassatie van 27 februari 1995, bevestigd wordt en dus van toepassing
blijft na 31 december 2022 op het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de sociale bijstand. Hoewel
de sociale partners de maatschappelijke evoluties die aan de gang zijn niet tegenspreken, achtten zij
het behoud van het huidige systeem nodig om rechtszekerheid en voorzienbaarheid op het terrein te
kunnen garanderen.
De Raad vraagt aan de minister om snel op te treden en de sociale partners verder op de hoogte te
houden en te betrekken bij de werkzaamheden die volgen op dit advies.
Gelet op de mogelijke impact van de wet van 28 april 2022 op de publieke sector, vraagt de Raad de
bevoegde beleidscellen en administraties om ook aandacht te besteden aan deze impact en de eventuele nodige maatregelen te nemen voor de publieke sector.
Ontwerp van operationeel actieplan voor de bestrijding van sociale fraude 2023-2024
De Raad heeft het advies nr. 2.326 uitgebracht over het ontwerp van operationeel actieplan voor de
bestrijding van sociale fraude voor 2023 en 2024 dat de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
(SIOD) heeft uitgewerkt. In dit advies wenst de Raad een aantal gemeenschappelijke krachtlijnen mee
te geven voor de sociale fraudebestrijding in de komende twee jaar, maar vraagt hij tevens om een
tussentijdse terugkoppeling over het gevoerde beleid naar de sociale partners.
De teksten zijn beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be).
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