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Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 28 september 2021 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen 

onder het voorzitterschap van de heer R. Delarue.  

 

 

 

1. De volledige en definitieve overgang naar elektronische ecocheques formaliseert zich  

 

Nadat de Raad zich herhaaldelijk en voor het laatst in zijn advies nr. 2.232 van 13 juli 2021 

heeft uitgesproken voor de definitieve en volledige overgang naar elektronische ecocheques, 

rekening houdend met bepaalde garanties, verheugt hij zich in zijn advies nr. 2.241 erover dat 

een koninklijk besluit die definitieve en volledige overgang naar elektronische ecocheques in een 

duidelijk juridisch kader wil inschrijven. Hij spreekt zich derhalve gunstig uit over het voorge-

legde ontwerp van koninklijk besluit, dat bepaalt dat ecocheques op papieren drager tot 31 

december 2021 uitgegeven kunnen worden en tot 31 december 2023 geldig zijn. Het voorge-

legde ontwerp van koninklijk besluit stemt immers overeen met de bekommeringen die de Raad 

in zijn voornoemde adviezen heeft geformuleerd.  

 

 

2. Voor een nieuwe verlenging van sport- en cultuurcheques 

 

De Raad spreekt zich in zijn advies nr. 2.240 gunstig uit over een ontwerp van koninklijk besluit 

tot verlenging tot 30 september 2022 van de geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques, met 

als vervaldatum 30 september 2020 (cheques waarvan de geldigheidsduur al werd verlengd), of 

met vervaldatum 30 september 2021, als gevolg van de COVID-19-pandemie. Hij is inderdaad 

van oordeel dat alle stakeholders er baat bij hebben dat die cheques effectief gebruikt worden 

en constateert dat die maatregel in de lijn en de geest ligt van zijn advies nr. 2.186 van 24 

november 2020 waarin hij vraagt met name de sport- en cultuurcheques te verlengen.  

 

 

3. Actieplan 2021 betreffende de bevordering van de tripartiete beginselverklaring over 

de multinationale ondernemingen – Het engagement van de sociale partners  

 

Om ruchtbaarheid te geven aan de tripartiete beginselverklaring over de multinationale onder-

nemingen alsook de desbetreffende instrumenten, hebben de sociale partners voor 2021, in 

rechte lijn met hun advies nr. 2.203 van 3 maart 2021, een actieplan uitgewerkt, Dat actieplan 

bevat voor de bevordering van die verklaring een geheel van maatregelen, die de sociale part-

ners hetzij in de loop van dit jaar, hetzij over een langere periode, in nauwe samenwerking met 

de FOD Werkgelegenheid en de FOD Economie, ten uitvoer zullen leggen. Een van de acties van 

de sociale partners, in synergie met het Verbindingsbureau IAO-Brussel is het organiseren van 

een workshop betreffende de tripartiete beginselverklaring over de multinationale ondernemin-

gen, en het sociaal beleid (IAO), in het raam van het door België georganiseerde forum betref-

fende de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dat forum vindt plaats op 5 oktober 2021 op de 

site van Tour & Taxis (inschrijving vereist). Op die workshop zal informatie verstrekt worden 

over de tripartiete verklaring en verschillende concrete instrumenten die de ondernemingen kun-

nen aanwenden om SDG 8 (Waardig werk en economische groei) te verwezenlijken, gekoppeld 

aan SDG 17 (Partnerschap om doelstellingen te bereiken).  
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4. Andere adviezen  

 

De Raad heeft ook adviezen uitgebracht over de problematiek van de regularisering van het 

vertrekvakantiegeld, over een wetsvoorstel betreffende de schadeloosstelling voor asbestslacht-

offers en over bijkomende projecten ten gunste van risicogroepen voor -26-jarigen.  

 

Daarnaast hebben de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad het 

rapport nr. 124 uitgebracht waarin ze constateren dat de globale verplichting om elk jaar een 

aantal werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen naar rato van 1 procent van hun totale 

personeelsbestand, voor het jaar 2020 wordt vervuld (1,09%).  

 

 

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