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Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 5 mei 2021 om 9 uur in plenaire zitting samengekomen onder het 

voorzitterschap van de heer R. Delarue. 

 

 

1. Uitvoering van de Europese aanbeveling met betrekking tot de toegang tot sociale be-

scherming voor werknemers en zelfstandigen: de sociale partners vragen dat ze betrok-

ken zouden worden  

 

 

 De Europese pijler van sociale rechten die voltooid moet worden op de Top van Porto op 7 en 8 

mei e.k., wordt zowel wat de socialezekerheidsstelsels als wat de toegang tot de gezondheidszorg 

betreft, met name uitgevoerd door de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie van 8 no-

vember 2019 met betrekking tot de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelf-

standigen. Om die aanbeveling op nationaal niveau uit te voeren, dient de Belgische regering op 

haar beurt uiterlijk 15 mei 2021 een actieplan op te stellen. 

 

 Voor de fase die voorafgaat aan de uitwerking van dat nationaal actieplan werd de Raad dringend 

gevraagd een oriënterend advies uit te brengen. 

 

 Aldus heeft de Raad het advies nr. 2.216 goedgekeurd waarin hij verschillende algemene en spe-

cifieke overwegingen formuleert, met name aangaande de keuze van de regeringsacties die in dat 

kader voorgestaan moeten worden en hij bepaalde bakens voor de komende werkzaamheden uit-

zet.  

 

 De Raad dringt er zo op aan dat het sociaal overleg in alle latere fasen van de uitvoering van die 

aanbeveling ten volle zijn rol kan spelen binnen de verschillende bevoegde instellingen en alle 

nuttige en noodzakelijke informatie krijgt over de initiatieven van de regering met betrekking tot 

de uitvoering van de aanbeveling. 

 

 

2. Eerste rapport over het Europese kaderakkoord over digitalisering 

 

 

      Het Europese kaderakkoord over digitalisering, dat op 23 juni 2020 werd aangenomen, is een 

autonoom initiatief en vloeit voort uit onderhandelingen die tussen de Europese sociale partners 

werden gevoerd in het raam van hun zesde meerjarenwerkprogramma voor 2019-2021.   

 

 De Europese sociale partners vragen gedurende drie jaar elk jaar een rapport over de tenuitvoer-

legging van dat kaderakkoord. 

 

 Derhalve heeft de Raad het rapport nr. 122 uitgebracht dat een overzicht bevat van de acties die 

op het gebied van digitale transformatie in de arbeidswereld in België verricht werden. Die maat-

regelen werden zowel op interprofessioneel niveau als door de sectoren en de regio’s genomen.  

 

  

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