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Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 
De Nationale Arbeidsraad is op 29 september 2020 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder 

het voorzitterschap van de heer R. Delarue. 

 
 

 
1.  In zijn advies nr. 2.176 spreekt de Raad zich gunstig uit over de intrekking van het IAO-verdrag 

nr. 34 betreffende de bureaus voor arbeidsbemiddeling, welke voor hun bemiddeling betaling vra-
gen, aangezien dat verdrag nog maar één ratificering telde sinds 2008 en bijgevolg niet meer van 

kracht is. 
 

 

2. In zijn advies nr. 2.177 spreekt de Raad zich positief uit over een ontwerp van koninklijk besluit 
dat, aangezien er in februari 2020 een indexering is gebeurd, de bovengrens van het normale loon 

van de werknemer voor de uren betaald educatief verlof, die voordien 2.928 euro per maand voor 
het schooljaar 2019-2020 bedroeg, optrekt tot 2.987 euro voor het schooljaar 2020-2021. Verder 

herhaalt de Raad bepaalde reserves die hij in zijn eerdere adviezen maakte. 
 

 
3. In zijn tussentijds advies nr. 2.178 spreekt de Raad zich uit over een wetsvoorstel dat ertoe strekt 

om van de elektronische verzending en archivering van arbeidsrechtelijke documenten de norm 

te maken, waardoor het bestaande wettelijke principe wordt omgekeerd.  
 

 De Raad ondersteunt het doel dat wordt nagestreefd door het wetsvoorstel maar vraagt om reke-
ning te houden met de digitale kloof die hoewel ze afneemt bepaalde al kwetsbare werknemers 

benadeelt op het vlak van toegang en vaardigheden.  
 

 Verder formuleert de Raad een aantal specifieke opmerkingen over bepaalde modaliteiten die door 
het wetsvoorstel worden voorzien om van de elektronische verzending de norm te maken. Deze 

bemerkingen hebben betrekking tot de problematiek van de gekwalificeerde elektronische archi-

vering, het voorbehouden van het recht om een verzending op papier te vragen aan enkel de 
werknemer, het risico op dubbele communicatiestromen en de omkeerbaarheid van de keuze van 

de partijen.  
 

 Gelet op het bovenstaande neemt de Raad zich voor om zijn werkzaamheden over dit onderwerp 
verder te zetten, in het verlengde van zijn eerdere adviezen betreffende de digitalisering van 

sociaalrechtelijke documenten en elektronische archivering en in nauwe samenhang met het nog 
lopende proces van de administratieve vereenvoudiging waarbij hij van begin af aan betrokken is 

in het raam van de regelmatige follow-up met de RSZ en de sociale secretariaten.  

 
 

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