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Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 
De Nationale Arbeidsraad is op 3 maart 2021 om 9 uur in plenaire zitting samengekomen onder het 
voorzitterschap van de heer R. Delarue. 
 
 
1.  Duurzame consumptie: nieuwe mogelijkheden geboden door de ecocheques – de sociale partners 

sluiten een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst in de Nationale Arbeidsraad 
 
  De Raad is overgegaan tot een grondig onderzoek van de aanvragen om toevoegingen en aanpassin-

gen van de lijst van producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, van hem 
voorgelegde vragen tot interpretatie ervan en van recente ecologische ontwikkelingen, inzake het 
Europees energielabel inbegrepen. Na afloop van zijn onderzoek heeft hij beslist de bij de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques gevoegde lijst aan te 
passen. Daartoe heeft hij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/7 aangenomen, die op 1 maart 
2021 in werking treedt.  

 
De lijst is dus gewijzigd omdat een nieuwe energieschaal is aangenomen voor de koelapparaten voor 
huishoudelijk gebruik, de huishoudelijke vaatwassers, de huishoudelijke wasmachines, de huishoude-
lijke droogasten en de elektronische displays (met name de tv’s en beeldschermen). Door de voort-
schrijdende ecologische inzichten en met inachtneming van de evaluatiecriteria die hij sedert meer-
dere jaren hanteert, heeft de Raad ook besloten om de lijst aan te vullen met biologische producten 
met de Ecogarantie-, Cosmebio-, MSC- of GOTS-labels. 
 
Hij heeft ook de abonnementen voor volkstuinen toegevoegd aan de lijst, maar turf van de lijst uit-
gesloten omdat de winning ervan schade toebrengt aan specifieke ecosystemen. Hij voegt aan de lijst 
ook de huur toe van producten die beantwoorden aan dezelfde criteria als de aankoop van tweehand-
sproducten en neemt filters op in de algemene opmerking onderaan de lijst. 

 
 Het advies nr. 2.200 licht die aanpassingen toe, beantwoordt een aantal interpretatievragen waarvoor 

de lijst niet aangepast hoeft te worden en zet de lijnen uit voor de toekomstige evaluaties van de lijst. 
In het bijzonder wat betreft de herbespreking van de rubriek “Energievriendelijke elektro” die hij vóór 
september 2021 opnieuw wil onderzoeken rekening houdend met de nieuwe schaal die van toepassing 
zal zijn op de lampen, en de evenwichten tussen het criterium van de koopkracht en dat van het 
ecologisch karakter van de producten, en met name wat betreft de tv’s en beeldschermen.  

 
  Bij die buitengewone evaluatie zal ook rekening gehouden worden met de verbintenissen die de Raad 

heeft willen aangaan op het vlak van de korte keten, met inbegrip als er zich in de tussentijd ontwik-
kelingen hebben voorgedaan op het vlak van ecologisch verantwoord ambacht.  

 
 

2. Wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 1988 betreffende de arbeidsduur in de instellingen 
die geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging verlenen 

   
 Op basis van het unaniem advies van het paritair comité nr. 330, spreekt de Raad zich in het advies 

nr. 2.201 gunstig uit over het verzoek tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 april 
1988. De Raad verzoekt de minister van Werk om hiervoor de nodige initiatieven te nemen.  
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3.  Verenigingswerk – Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 24 december 2020  
 
      In zijn advies nr. 2.202 spreekt de Raad zich uit over een ontwerp van koninklijk besluit ter verdub-

beling van het bedrag van het maandelijks plafond (van € 500 naar € 1 000) dat van toepassing is op 
de verenigingsactiviteiten die worden uitgevoerd in de sportsector. Hij is van oordeel dat dit ontwerp 
van koninklijk besluit geen precedent mag zijn. In geval de regering in de ingeslagen weg zou voort-
gaan, dringt hij er dan ook op aan dat dit ontwerp van koninklijk besluit beperkt wordt tot de activi-
teiten die strikt worden opgesomd en tot de sportsector begrensd blijft. De Raad wijst in dat geval 
eveneens op het belang van een gefundeerde en pertinente motivering teneinde een uitbreiding en 
veralgemening van activiteiten te vermijden. Het advies is deels verdeeld wat betreft de eigenlijke 
verhoging van het plafond. In zoverre de wet betreffende het verenigingswerk, waartegen hij zich 
gekant heeft in zijn voorgaande adviezen, evenwel maar een tijdelijke oplossing vormt voor het jaar 
2021, wil de Raad zich vooral toeleggen op het uitwerken van een duurzame alternatieve oplossing 
na 2021 en vraagt hij de regering hem daarbij te steunen. 

 
 
4.   Voorstel van kader - Bevordering van de tripartiete beginselverklaring over de multinationale onder-

nemingen 
                         
      Ten slotte heeft de Raad in zijn advies nr. 2.203 de bakens uitgezet voor een versterkt mechanisme 

voor de promotie en de follow-up van de tripartiete beginselverklaring over de multinationale onder-
nemingen. Dat mechanisme zal het tripartisme en de betrokkenheid van de sociale partners bevorde-
ren, synergieën mogelijk maken en het delen van expertise met andere actoren van het promoten 
van een sociaal verantwoord ondernemen van multinationale ondernemingen. Dat mechanisme zal 
tegen eind 2023 geëvalueerd worden.  

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