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Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 14 juli 2020 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder het 

voorzitterschap van de heer R. Delarue. 

 

 

 

1.  In maart 2017 hebben de Europese sociale partners een Europese autonome kaderovereenkomst 

inzake actief ouder worden gesloten; naar aanleiding daarvan wordt gedurende drie jaar jaarlijks 

om een rapport gevraagd over de maatregelen die de verschillende EU-lidstaten genomen hebben 

met het oog op de uitvoering van een beleid om oudere werknemers aan de slag te houden. Om 

aan die vraag tegemoet te komen coördineert de Raad de informatie die op de verschillende rele-

vante niveaus, en in het bijzonder op het niveau van de sociaal-economische raden van de deel-

staten en de sectoren, voorhanden is, via de FOD Werkgelegenheid en Arbeid. Tot nu toe werden 

de eerste twee rapporten over de tenuitvoerlegging (rapport nr. 109 en 113) aan het Comité van 

de Europese sociale dialoog voorgelegd. 

 

 In overeenstemming met die uitvoeringskalender bevat het derde rapport (rapport nr. 119), dat 

op 14 juli in de plenaire raadszitting werd aangenomen, een geactualiseerd overzicht van de acties 

die de sociale partners hebben ingevoerd en/of ondersteund ten voordele van oudere werknemers 

om hen ertoe aan te zetten aan de slag te blijven of weer aan de slag te gaan. Die acties, die zowel 

op federaal niveau als op het niveau van de gewesten en gemeenschappen, en op intersectoraal 

en sectoraal vlak werden genomen, kunnen financiële incentives behelzen en / of betrekking heb-

ben op verschillende domeinen, zoals opleiding, mentorship, een aangepaste arbeidsorganisatie. 

De meeste van die initiatieven zijn specifiek gericht op de oudere werknemers, maar ze sluiten ook 

aan op een algemener beleid voor een kwaliteitsvolle tewerkstelling gedurende de hele levensloop, 

dat ook de tewerkstelling van oudere werknemers ten goede komt. 

 

 

2. Tegen de achtergrond van de gezondheidscrisis door de Covid-19-pandemie en het uitstel van de 

109de Internationale Arbeidsconferentie tot juni 2021 heeft het Internationale Arbeidsbureau om 

een update gevraagd van het vorig jaar uitgebrachte rapport nr. 115 over het verdrag nr. 144 

betreffende de internationale arbeidsnormen (1976). Dat had betrekking op de activiteiten van de 

Raad tussen 2016 en 2019. 

 

 Rapport nr. 120, dat de Raad op 14 juli 2020 heeft opgesteld, bevat een overzicht van de activi-

teiten die hij tussen 1 juni 2019 en 31 mei 2020 heeft uitgevoerd omtrent de IAO-thema’s. Hij 

vermeldt daarin bovendien kort dat een nieuw samenwerkingsprotocol is gesloten tussen de FOD 

Werkgelegenheid en de Nationale Arbeidsraad voor de toepassing van IAO-verdrag nr. 144. Ook 

wijst hij in het rapport op het erg relatieve belang dat werd gehecht aan het tripartisme in het 

raam van de Covid-19-gezondheidscrisis en roept hij op dat de traditionele processen om de sociale 

partners te betrekken en te raadplegen snel hersteld worden op alle niveaus, ook voor wat hem 

aanbelangt. 

 

 

3. De Raad brengt een tussentijds advies nr. 2.173 uit over een wetsvoorstel betreffende de verdeling 

van de rechten op aanvullend pensioen na echtscheiding of ontbinding van de wettelijke samen-

woning in afwachting van een grondig onderzoek van alle aspecten in verband met deze proble-

matiek. 
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 Dit wetsvoorstel verdeelt in geval van echtscheiding of verklaring van beëindiging van wettelijke 

samenwoning het tijdens het huwelijk of de wettelijke samenwoning tussen de partners opge-

bouwde aanvullend pensioen automatisch in gelijke delen, ongeacht het gekozen huwelijksvermo-

gensstelsel of samenlevingscontract.  

 

 Hoewel het wetsvoorstel tegemoet wil komen aan een arrest dat het Grondwettelijk Hof op 27 juli 

2011 heeft geveld, is de Raad van mening dat gewag moet worden gemaakt van de door het Hof 

aangehaalde kwestie, maar volgens hem is daarvoor een grondige analyse nodig, zijn er actuariële 

vaardigheden, een zekere expertise en tijd vereist om er op juridisch, sociaal en fiscaal vlak alle 

aspecten en gevolgen van te bepalen. Hij vraagt dan ook geen wetgeving aan te nemen die onge-

wenste effecten zou hebben op de globalere problematiek van de aanvullende pensioenen. 

 

 

4.  Tot slot heeft de Raad ook het advies nr. 2.174 uitgebracht over twee wetsvoorstellen betreffende 

het vaderschaps-/geboorteverlof. 

 

 

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