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Onderwerp:

Verlenging van de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques als gevolg
van de COVID-19-pandemie

Bij brief van 20 juli 2021 heeft de heer F. Vandenbroucke, minister van Sociale
Zaken, de Nationale Arbeidsraad om advies gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit
tot wijziging van artikel 19 ter, § 2, 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.

Dat ontwerp van koninklijk besluit verlengt tot 30 september 2022 de geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques, met als vervaldatum 30 september 2020 (cheques
waarvan de geldigheidsduur al werd verlengd), of met vervaldatum 30 september 2021, als
gevolg van de COVID-19-pandemie. Dat koninklijk besluit zal op 30 september 2021 in werking treden.

Op verslag van het dagelijks bestuur heeft de Raad op 28 september 2021 het
volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------------

I.

ADVIESAANVRAAG

Bij brief van 20 juli 2021 heeft de heer F. Vandenbroucke, minister
van Sociale Zaken, de Nationale Arbeidsraad om advies gevraagd over een ontwerp van
koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 ter, § 2, 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.

Dat ontwerp van koninklijk besluit verlengt tot 30 september 2022
de geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques, met als vervaldatum 30 september 2020
(cheques waarvan de geldigheidsduur al werd verlengd), of met vervaldatum 30 september 2021, als gevolg van de COVID-19-pandemie. Dat koninklijk besluit zal op 30 september 2021 in werking treden.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

A. De Raad constateert dat, zowel de brief met de adviesaanvraag als het voorgelegde
ontwerp van koninklijk besluit die maatregel rechtvaardigen:
-

Als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft de regering besloten de culturele
sector te sluiten en een groot aantal sportactiviteiten te verbieden. De voor de cultuur- en sportsector genomen maatregelen behoorden tot de belangrijkste maatregelen.

-

Als gevolg van de opeenvolgende lockdowns konden heel wat sport- en cultuurcheques niet of moeilijk gebruikt worden.

-

Het opschuiven van de data waarop die sport- en cultuurcheques ten laatste gebruikt kunnen worden, vormt een noodzakelijke maatregel om die sectoren te ondersteunen en biedt voordelen voor alle betrokken partijen:

*

De koopkracht van de houders van die cheques wordt behouden;
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*

Die verlenging werkt de hervatting van de activiteiten in de sport- en cultuursector in de hand, wat ook gunstig is voor de economie in haar geheel.

B. De Raad heeft het voorgelegde ontwerp van advies zorgvuldig besproken. Hij stemt in
met de redenen die voor die verlenging van een jaar van de geldigheid van sport- en
cultuurcheques aangevoerd worden en onderschrijft ze.

Hij is inderdaad van oordeel dat alle stakeholders er baat bij hebben
dat die cheques effectief gebruikt worden. Hij benadrukt zo dat het gebruik van die
cheques een factor is om de cultuur- en sportsector te relanceren en dat in dit licht
toegezien moet worden op de transparantie en het gebruiksgemak van de aldus verlengde cheques.

Bovendien ligt die maatregel in de lijn en de geest van zijn advies
nr. 2.186 van 24 november 2020 waarin hij met name vraagt dat de sport- en cultuurcheques verlengd zouden worden.

Hij spreekt zich bijgevolg gunstig uit en formuleert geen verdere opmerkingen.
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