
 

Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be 
Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@cnt-nar.be - Website: www.nar-cnt.be 

 
 

   

Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 27 oktober 2020 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder 

het voorzitterschap van de heer R. Delarue. 
 

1.  Op basis van het afsprakenkader van de Groep van 10 van 13 juli 2020 hebben de sociale partners 

op 11 september 2020  binnen de Nationale Arbeidsraad een akkoord bereikt over verschillende 

sociaaleconomische maatregelen waaronder de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid we-

gens overmacht voor de jaarlijkse vakantie tot en met 31 december 2020  en de financiering van 

de compensatie van de werkgeverskost. 

 

 Wat dit luik betreft, hebben de sociale partners, zich in het advies nr. 2.179 geëngageerd om een 

opvolgadvies uit te brengen om de verdere technische aspecten van dit voorstel, met name de 

wijze waarop werkgevers van bedienden een financiering kunnen bekomen, verder te verfijnen. 

Hieropvolgend werd op de raadszitting van 27 oktober 2020 het advies nr. 2.180 aangenomen. 

 

 

2. Tijdens dezelfde zitting heeft de Raad het advies nr. 2.181 goedgekeurd waarin hij ingaat op de 

vraag van het parlement om zich uit te spreken over het wetsvoorstel betreffende het vereni-

gingswerk. Dat wetsvoorstel wil gedeeltelijk de wet betreffende het “onbelast bijklussen” vervan-

gen, die vernietigd werd door het arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 april 2020. Het wets-

voorstel voorziet dus in een aangepast juridisch kader voor het verenigingswerk vanaf 1 januari 

2021. 

 

In de vaststelling dat de rechtvaardiging waarop het wetsvoorstel stoelt dezelfde lijkt te zijn als 

de rechtvaardiging van de voorheen vernietigde wet, een rechtvaardiging die nochtans door de 

Raad van State en het Grondwettelijk Hof in vraag werd gesteld, heeft de Raad daarover een 

aantal fundamentele opmerkingen geformuleerd, in navolging van de Raad van State en andere 

geraadpleegde instanties. Die opmerkingen hebben te maken met het feit dat het wetsvoorstel 

een aantal bepalingen op het vlak van arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, gemeenschapsrecht 

en internationaal recht niet in acht neemt. Fundamenteel leidt het wetsvoorstel ertoe dat een 

tussenstatuut in het leven wordt geroepen dat het midden houdt tussen het statuut van reguliere 

tewerkstelling en het statuut van vrijwilliger. 

 

Vanuit het besef dat een oplossing gevonden moet worden voor een aantal activiteiten van be-

paalde (sub)sectoren, formuleert de Raad echter in dat advies ook mogelijke oplossingen die ge-

baseerd zijn op het bestaande recht, ingevolge raadplegingen die informeel en dringend binnen 

de betrokken sectoren gehouden werden via de representatieve interprofessionele organisaties 

waaruit hij bestaat.  

 

Aangezien andere mogelijkheden niet uit te sluiten zijn, neemt hij zich voor zijn onderzoek met 

de betrokken (sub)sectoren voort te zetten en uit te diepen. Hij dringt erop aan dat elk nieuw 

wetgevend initiatief daaromtrent wordt uitgewerkt in overleg met de interprofessionele sociale 

partners en de betrokken sectoren. 
 

3. In zijn advies nr. 2.182 spreekt de Raad zich uit over het ontwerp van operationeel actieplan 

Sociale Fraudebestrijding 2021. De directeur van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 

(SIOD) heeft op 8 oktober 2020 dit ontwerp van actieplan voorgesteld aan de leden van de Raad. 
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Gelet op de korte periode tussen de adviesaanvraag en de vergadering van 23 oktober 2020 van 

het strategisch comité van de SIOD, beperkt de Raad zich in het advies, onverminderd de respec-

tieve standpunten van de organisaties, tot een aantal krachtlijnen die hij wenst te benadrukken 

betreffende het actieplan 2021.  

De Raad dringt er sterk op aan om in de toekomst over een redelijke termijn te beschikken zodat 

hij zijn raadgevende functie zo goed mogelijk kan uitoefenen, in navolging van de verbintenis die 

de nieuwe federale regering tegenover de sociale partners is aangegaan. 

      

 

4.  De Raad heeft zich in zijn advies nr. 2.184 uitgesproken over een aantal elementen van de pro-

blematiek van de herstructureringen, zoals voorzien in zijn eerder advies nr. 2.149 van 17 de-

cember 2019, in overeenstemming met het akkoord van de Groep van 10 van 5 juli 2019. 

 

Er wordt een voorstel gedaan om de regelgevende teksten inzake herstructureringen te centrali-

seren (zonder afbreuk te doen aan de rechten van de werknemers en in het bijzonder de bestaande 

rechten op informatie-consultatie).  

 

Eveneens wordt een voorstel gedaan om de informatiestromen naar de overheden en van de 

overheden naar de werkgevers en werknemers te vereenvoudigen en te verbeteren via een uniek 

loket en een uniek informatieplatform. 

 

De Raad stelt voor om de website www.herstructureringen.be hiertoe aan te passen. 

 

                                  

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