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Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

De Nationale Arbeidsraad is op 6 april 2022 om 9u uur in plenaire zitting samengekomen onder het 

voorzitterschap van de heer R. Delarue. 

 

 

Ontwerp van operationeel actieplan voor de bestrijding van sociale fraude 2022 

 

De Raad heeft het advies nr. 2.286 uitgebracht over het ontwerp van operationeel actieplan voor de 

bestrijding van sociale fraude 2022 dat de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft 

uitgewerkt.  

 

In dit advies wenst de Raad een aantal gemeenschappelijke krachtlijnen mee te geven met betrekking 

tot het operationeel actieplan 2022 en ter voorbereiding van het operationeel actieplan 2023. 

 

 

Tweede rapport over het Europese kaderakkoord over digitalisering 

 

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

noom 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 tenuitvoerlegging van dit kaderak-

koord. De Raad heeft daarom het rapport nr. 125 uitgebracht, dat een overzicht bevat van de acties 

die op het gebied van digitale transformatie in de Belgische arbeidswereld werden ondernomen of 

voortgezet sinds het eerste rapport nr. 122 van 5 mei 2021. Deze maatregelen werden zowel op 

interprofessioneel niveau als door de sectoren en de regio’s genomen. 

 

 

Voorstel tot wijziging van de berekeningswijze voor het vakantiegeld van de betaalde sport-

beoefenaars 

 

Het onderhavige advies kadert in de integratie van de betaalde sportbeoefenaars in het algemeen 

socialezekerheidsstelsel van de werknemers, waarover de Raad reeds het advies nr. 2.251 van 19 

november 2021 en het advies nr. 2.270 van 21 december 2021 heeft uitgebracht, en in dit advies 

wijkt de Raad af van het voorstel van de minister van Werk om artikel 39 van het koninklijk besluit 

van 30 maart 1967 betreffende de berekening van de jaarlijkse vakantie te wijzigen. De Raad meent 

immers dat deze wijziging een te algemene draagwijdte heeft en formuleert een alternatief voorstel. 

Zo beveelt hij de minister van Werk aan om zich te baseren op artikel 40 van het koninklijk besluit 

van 30 maart 1967 om een andere berekeningswijze van het vakantiegeld te voorzien voor het ver-

anderlijk gedeelte van de wedde van bedienden voor de sector van de betaalde sportbeoefenaars. 

 

 

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