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Onderwerp:

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende
elektronische ecocheques - Elektronisering van ecocheques en ontwikkelingen
op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op functioneel vlak

Bij brief van 16 juli 2021 heeft de heer F. Vandenbroucke, minister van Sociale
Zaken, de Raad in kennis gesteld van een ontwerp van koninklijk besluit om de elektronisering
van ecocheques in te voegen in artikel 19 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.

Verder voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in aanpassingen in het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische
vorm, wegens wijzigingen op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
eensdeels, en als gevolg van functionele aanpassingen anderdeels.

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.

AANHANGIGMAKING

A. De Raad constateert dat de heer F. Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken de
Raad bij brief van 16 juli 2021 in kennis heeft gesteld van een ontwerp van koninklijk
besluit om de elektronisering van ecocheques in te voegen in artikel 19 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. Verder constateert de Raad dat het ontwerp van koninklijk besluit in aanpassingen
voorziet in het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

A. De Raad stelt vast dat artikel 1 van het voorlegde ontwerp van koninklijk besluit de
formulering volgt van artikel 19 bis van het voornoemde koninklijk besluit van 28 november 1969, dat betrekking heeft op elektronische maaltijdcheques. Artikel 2 van het
ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat ecocheques op papieren drager tot 31 december 2021 uitgegeven kunnen worden en tot 31 december 2023 geldig zijn.

De Raad heeft dat ontwerp van koninklijk besluit zorgvuldig onderzocht. Hij herinnert eraan dat hij zich in zijn adviezen (adviezen nr. 1.926 van 24 februari 2015, nr. 1.952 van 14 juli 2015, nr. 2.029 van 24 maart 2017, nr. 2.078 van 27
februari 2018, nr. 2.096 van 25 september 2018, nr. 2.172 van 30 juni 2020 en nr. 2.232
van 13 juli 2021) herhaaldelijk heeft uitgesproken ten voordele van de definitieve en
volledige overgang naar elektronische ecocheques, met inachtneming van bepaalde
garanties, met name aangaande het opgebruiken van de laatste papieren ecocheques
en gevraagd heeft dat een koninklijk besluit aangenomen wordt om de definitieve en
volledige overgang naar elektronische ecocheques in een duidelijk juridisch kader in te
schrijven.
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Hij verheugt zich bijgevolg over het ontwerp van koninklijk besluit
dat hem voor advies wordt voorgelegd. Hij merkt op dat het ontwerp de principes volgt
die hij in zijn voornoemde adviezen ontwikkelt. Hij spreekt zich derhalve gunstig uit.
Verder constateert hij dat de Bijzondere Raadgevende Commissie Verbruik, die de minister van Sociale Zaken ook om advies heeft verzocht, zich ook gunstig heeft uitgesproken in zijn advies CRB-2600 van 14 september 2021.

B. De Raad wenst evenwel dat in dat nieuwe voornoemde artikel 19 quater een verduidelijking wordt aangebracht. De eerste zin van § 2, 6° moet effectief als volgt aangevuld
worden: "Het totale bedrag van de door de werkgever toegekende ecocheques mag
niet meer bedragen dan 250 euro per jaar en per werknemer".

Het huidige artikel 19 quater bepaalt immers dat het totale bedrag
van de ecocheques jaarlijks en recurrent op 250 euro wordt vastgesteld ("Het totale
bedrag van de door de werkgever toegekende ecocheques mag niet meer bedragen
dan 125 euro per werknemer voor het jaar 2009 en 250 euro per werknemer voor de
daarop volgende jaren.").

C. De Raad constateert eveneens dat het ontwerp van koninklijk besluit aanpassingen wil
aanbrengen in het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- of consumptiecheques in een elektronische vorm, als gevolg van technische en functionele
aanpassingen.

Die wijzigingen houden in eerste instantie verband met het schrappen van de verwijzingen naar het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en de
Gezondheid, als gevolg van de afschaffing ervan door de wet van 3 december 2017 tot
oprichting van de Gegevensbeschermingautoriteit, en zijn voorafgaand advies. De volgende aanpassing bestaat in de herschrijving van artikel 3 van het voornoemde koninklijk besluit van 12 oktober 2010 om erin te voorzien dat de uitgevers, om erkend te
worden, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
(AVG), moeten naleven.

Ten slotte wordt, als gevolg van de oprichting van de FOD Strategie
en Ondersteuning, en de integratie van de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict), erin, artikel 4, 3e lid, 1° van het koninklijk besluit geactualiseerd op basis
van die nieuwe functionele organisatie.
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De Raad constateert dat het gaat om technische aanpassingen en
actualiseringen die de erkenningsprocedures en -voorwaarden van de uitgevers van
maaltijdscheques, ecocheques en consumptiecheques (de coronapremie incluis), in
elektronische vorm, niet ten gronde wijzigen. Hij kan dus akkoord gaan met die wijzigingen.
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