
I.  MAATREGELEN INZAKE WERKGELEGENHEID 

 

 

 A.  Hervorming van de arbeidsmarkt: beginsel 

 

 

 

 B.  Werkzaamheidsgraad verhogen: jobcreatie en werk aantrekkelijker maken 

 

  

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerak-
koord bepaalde 

uitvoering 

Werkzaam–
heden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Beginsel: overdracht van 
bevoegdheden inzake werkge-
legenheid naar de gewesten. 
Elk gewest moet zijn eigen 
tewerkstellingsbeleid in volle 
autonomie kunnen voeren en 
er zo toe bijdragen dat zijn 
prestaties inzake de werk-
zaamheidsgraad verbeteren.  
 

 
De regels die onder 
het arbeidsrecht en de 
sociale zekerheid 
vallen, blijven federaal, 
net zoals het sociaal 
overleg en het loonbe-
leid. 

 
Overheveling naar de gewesten:  
 
- controle op de beschikbaar-

heid van werkzoekenden 
- activering van werkzoeken-

den en doelgroepverminde-
ring 

- voorzieningen voor arbeids-
bemiddeling en beroepsop-
leiding van werkzoekenden 

   
Akkoord van het COMORI van 9 juli 2013 over de 
ontwerpteksten die uitvoering geven aan de zesde 
staatshervorming (met inbegrip van de financierings-
wet). 
Bijzondere wet van 06/01/2014 met betrekking tot de 
zesde staatshervorming (BS 31/01/2014) 
Inwerkingtreding op 1 juli 2014 van een overgangs-
periode, zodat de hervorming ingaat op 1 januari 
2015. 
 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord bepaalde 

uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de rege-
ring en/of de sociale partners 

 
Aan het NHP gekoppelde 
verhoging van de werkzaam-
heidsgraad (doelstelling 
73,2 %, d.i. + 5 %) 
 
 
 

 
Door de federale overheid 
en de gefedereerde entitei-
ten door te voeren structu-
rele hervormingen. 
 
 

 
"Het sociaal overleg is essentieel. De 
sociale partners zullen uitgenodigd 
worden om wederzijdse verbintenis-
sen aan te gaan om het aantal kwali-
tatieve jobs te doen stijgen en om 
meer mensen aan een job te helpen." 

 
Adviezen nrs. 1.344, 1.393, 
1.396 en verschillende advies-
brieven. 
 
Aanbeveling nr. 20 en nr. 22.  
 
Rol in het Europese semester 

 
Kadernota relancestrategie van 20 juli 2012. Pijler 7 
"Steun voor de werkgelegenheid". 

 
Voorzien in een methode om 
de follow-up van de doelstel-
lingen van het NHP te coördi-
neren, met het oog op een 
convergentie van het beleid in 
de richting van een hogere 
werkzaamheidsgraad  

 
Federale overheid en 
gewesten 

  
Continue monitoring van de 
cellen Europa NAR-CRB 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord bepaalde 
uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de regering 
en/of de sociale partners 

 
Het verschil tussen nettoloon 
en werkloosheidsuitkering 
vergroten: verhoging van de 
belastingvrije som met 200 
euro voor de lage en midden-
inkomsten vanaf 2013 
 

 
Federale overheid 

 
Sociale partners worden niet vermeld 

 
Adviezen nr. 1.293 en nr. 
1.426 

 
Kadernota relancestrategie van 20 juli 2012. Pijler 2 
"Fiscaliteit" en pijlers 9-10 "Ondersteuning van de koop-
kracht via de fiscaliteit, de parafiscaliteit of andere in-
strumenten". 

 
Verhoging van het minimum-
loon 

  
"De sociale partners zullen de moge-
lijkheden onderzoeken om het inter-
professioneel brutominimumloon te 
verhogen, inclusief voor de min-21-
jarigen." 

 
Cao nr. 43 + adviezen nrs. 
1.595 en 1.653 

 
Kadernota relancestrategie van 20 juli 2012. Punt 3.1 
Dialoog met de sociale partners 
 
Cao 43 duodecies (tot 31/12/2014) 
Cao 43 terdecies (vanaf 01/01/2015) 
Cao 50 bis 
=> 3 cao's algemeen verbindend verklaard door 3 KB's 

van 10/10/2013 (BS 22/10/2013) 
 

 
Relanceprogramma ter be-
vordering van tewerkstelling, 
vooral jongeren, met eerbied 
institutioneel akkoord en 
budgettaire neutraliteit 

 
Samenwerkingsakkoorden 
om de intensiteit van bege-
leiding werklozen vast te 
leggen 
 
Regionalisering van RSZ-
kortingen voor doelgroe-
pen en van de activering 
werkloosheidsuitkeringen 
 

 
In overleg met de sociale partners, 
gewesten en gemeenschappen  
Sociale partners worden uitgenodigd 
om wederzijdse verbintenissen aan te 
gaan om het aantal kwalitatieve jobs 
te doen stijgen en meer mensen aan 
een job te helpen 

 
Advies nr. 1.641 (geografische 
en intergewestelijke mobiliteit 
van werkzoekenden) 

 
Kadernota relancestrategie van 20 juli 2012. Pijler 7 
"Steun voor de werkgelegenheid". 
 
Advies nr. 1.814 van 25/09/2012. 
 
Wet van 27/12/012 houdende tewerkstellingsplan (BS 
31/12/2012, Ed. 2). 
 
Advies nr. 1.815 van 30/10/2012. 
 
KB van 24 januari 2013  tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 
7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 
2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudi-
ging van de regelingen inzake verminderingen van de 
sociale zekerheidsbijdragen (BS 04/02/2013). 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord bepaalde 

uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de regering 
en/of de sociale partners 

     
KB van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 
7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 
2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudi-
ging van de regelingen inzake verminderingen van de 
sociale zekerheidsbijdragen (BS 11/03/2013). 
 
Pact voor competitiviteit en werkgelegenheid van 
29/11/2013. 
Wet van 15/05/2014 houdende uitvoering van het pact 
voor competitiviteit, werkgelegenheid, en relance (1) (BS 
22/05/2014, Ed. 1) 
 
Rapport 86 van 27/05/2014 Relancestrategie – Invoering 
van een globale verbintenis van de werkgevers inzake 
stageplaatsen – Advies nr. 1.817 van 30 oktober 2012 
 
Rapport 88 van 15/07/2014 Uitvoering door de Belgische 
sociale partners van het Europese actiekader inzake 
werkgelegenheid voor jongeren, juni 2013 
 

    Advies nr. 1.816 van 30/10/2012. 
 
KB van 24 januari 2013 tot uitvoering van artikel 2, § 2, 
vierde lid van de wet van 20 december 1999 tot toeken-
ning van een werkbonus onder de vorm van een vermin-
dering van de persoonlijke bijdragen van sociale zeker-
heid aan werknemers met lage lonen en aan sommige 
werknemers die het slachtoffer waren van een herstruc-
turering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 
januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 
20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus 
onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke 
bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met 
lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtof-
fer waren van een herstructurering (BS 07.02.2013). 

 

http://www.cnt-nar.be/RAPPORT/rapport-088-N.pdf
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord bepaalde 

uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de regering 
en/of de sociale partners 

    
 
 
 
 
 

 
KB van 28/04/2014 tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde 
lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van 
een werkbonus onder de vorm van een vermindering van 
de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan 
werknemers met lage lonen en aan sommige werkne-
mers die het slachtoffer waren van een herstructurering 
en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 
2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 de-
cember 1999 tot toekenning van een werkbonus onder 
de vorm van een vermindering van de persoonlijke bij-
dragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage 
lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer 
waren van een herstructurering (BS 16/06/2014, Ed. 1) 
 
Wet van 25/04/2014 houdende diverse bepalingen inza-
ke sociale zekerheid (BS 06/06/2014, Ed. 1) – Verster-
king werkbonus (art. 18 en 19) 
 
Advies nr. 1.817 van 30/10/2012 (verbintenis inzake de 
oprichting van stageplaatsen) 
 
KB van 19/02/2013 tot uitvoering van artikel 42/1 van de 
wet van 24/12/1999 ter bevordering van de werkgele-
genheid (BS 11/03/2013). 
 
Advies nr. 1.818 van 30/10/2012 (uniforme onderwerping 
van de stagiairs) 
 
KB van 11/02/2013 tot aanvulling van artikel 4 van het 
KB van 28/11/1969 tot uitvoering van de wet van 
27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 
28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders (BS 18/02/2013). 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord bepaalde 

uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de regering 
en/of de sociale partners 

     
Advies nr. 1.819 van 30/10/2012 (verplichte Dimona-
aangifte voor de instapstages). 
 
KB van 14/01/2013 tot wijziging van het toepassingsge-
bied van het KB van 6/12/2002 tot invoering van een 
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (BS 
24/01/2013). 
 
Advies nr. 1.844 van 28/03/2013 (verhoging van de 
werkbonus). 

     
KB van 10/04/2013 en KB van 15/12/2013 tot uitvoering 
van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20/12/1999 tot 
toekenning van een werkbonus onder de vorm van een 
vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale 
zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan som-
mige werknemers die het slachtoffer waren van een 
herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 17/01/2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet 
van 20/12/1999 (BS 23/04/2013 en 23/12/2013, Ed. 3). 
 

Advies nr. 1.843 van 28/03/2013 (Lastenverlaging   
Forfait structurele vermindering). 
 
KB van 12/06/2013  tot uitvoering van artikel 331 van de 
programmawet van 24 december 2002 en tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering 
van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet 
van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering 
en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminde-
ringen van de sociale zekerheidsbijdragen. (BS 
27/06/2013) 
 
KB van 16/02/2014 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 16/05/2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van 
Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), 
betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de 
regelingen inzake verminderingen van de sociale zeker-
heidsbijdragen (BS 11/03/2014)  
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord bepaalde 

uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de regering 
en/of de sociale partners 

     
Wet van 24/04/2014 houdende aanpassing van de ver-
mindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale 
zekerheid ten gevolge van de 6e staatshervorming (BS 
23/05/2014, Ed 1) 
 

     
Advies nr. 1.861 van 16/07/2013 (horeca) 
 
Wet van 11/11/2013 houdende diverse wijzigingen tot 
invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor 
de gelegenheidsarbeiders in de horeca (BS 27/11/2013, 
Ed. 3) 
 

     
Wet van 11/11/2013 tot wijziging van afdeling 3 van 
hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 
december 2002 (BS 27/11/2013, Ed. 3) 
 
KB van 12/11/2013  inzake de tewerkstelling van gele-
genheidswerknemers in de horecasector (BS 
27/11/2013, Ed. 3) 
 
Dagforfait gelegenheidswerknemers horeca niet langer 
effectief bedrag  - KB van 27/05/2014 tot wijziging van 
artikel 31ter, van het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot her-
ziening van de besluitwet van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 
artikel 28/10 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 
tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de 
programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de 
harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen 
inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdra-
gen (BS 23/06/2014, Ed. 1) 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord bepaalde 

uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de rege-
ring en/of de sociale partners 

     
KB van 21/12/2013  tot wijziging van het KB van 16 
mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel 
IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), 
betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van 
de regelingen inzake verminderingen van de sociale 
zekerheidsbijdragen (BS 27/12/2013, Ed. 2) 
 
Advies nr. 1.895 van 25/02/2014 
 

 
Verbetering van de federale 
voorzieningen om tewerk-
stelling te steunen na evalu-
atie  

  
Sociale partners worden niet ver-
meld 

 
Advies nr. 1.702 (evaluatie 
van de maatregelen ter be-
vordering van de inschake-
ling van jongeren) 
Advies nr. 1.641 (geografi-
sche en intergewestelijke 
mobiliteit van werkzoeken-
den) 
Dossier evaluatie Generatie-
pact 
 

 
KB van 10/11/2012 tot wijziging van het KB van 
25/11/1991 houdende de werkloosheidsreglemente-
ring op het stuk van de instapstages. 
 
 
 
 

 
WIN-WIN hebben recht op 
Activa voor de periode gelijk 
aan het verschil tussen de 
periode WIN-WIN en de 
normale duur Activa 
 
 
 

 
Samenwerkingsakkoor-
den om de intensiteit van 
begeleiding werklozen 
vast te leggen 
 
Regionalisering van RSZ-
kortingen voor doelgroe-
pen en van de activering 
werkloosheidsuitkeringen 
 
 
 
 
 

 
Sociale partners worden niet ver-
meld 
 
 

 
Advies nr. 1.705 over de 
vereenvoudiging van de 
banenplannen en versterking 
activering 
Advies nr. 1.553 (jongeren) 
 
 

 



- 8 - 
 
 

 

 

  

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord bepaalde 

uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de rege-
ring en/of de sociale partners 

 
Startbaanovereenkomsten 

 
Startbaanovereenkom-
sten in het kader van 
globale projecten worden 
overgeheveld naar de 
gemeenschappen en 
gewesten 

 
Sociale partners worden niet ver-
meld 
Maar er bestaat al een wettelijke 
adviesbevoegdheid 

 
Rapporten nrs. 58, 62, 74 en 
80  

 
Advies nr. 1.817 van 30/10/2012 (stageverplichting) 
 
Wet van 27/12/2012  houdende tewerkstellingsplan 
(BS 31/12/2012, Ed.2). 
 
KB van 19/02/2013  tot uitvoering van artikel 42/1 van 
de wet van 24/12/1999 ter bevordering van de werk-
gelegenheid (BS 11/03/2013). 
 
Rapport nr. 82 van 28/05/2013 (evaluatie) 
 
Rapport 86 van 27/05/2014 Relancestrategie – Invoe-
ring van een globale verbintenis van de werkgevers 
inzake stageplaatsen – Advies nr. 1.817 van 30 okto-
ber 2012 
 

 
Bijkomende vermindering 
van de sociale bijdragen 
voor de eerste 3 aanwervin-
gen in KMO’s 

 
Federaal 

 
Sociale partners worden niet ver-
meld 

 
Advies nr. 1.705 over de 
vereenvoudiging van de 
banenplannen en versterking 
activering 

 
Kadernota relancestrategie van 20 juli 2012. Pijler 6 
"kmo's" 
 
Programmawet van 26/12/2013, Titel 7. 
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 C.  Het werkloosheidsstelsel hervormen  

 

 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 

In het regeer-
akkoord be-

paalde uitvoe-
ring 

Werkzaamheden 
Maatregelen die werden uitgevoerd door de regering 

en/of de sociale partners 

 
Hervorming van het werk-
loosheidsstelsel om de ar-
beidsmarktparticipatie te 
verhogen 

 
Federaal: regels van het werkloosheids-
verzekeringsstelsel, definitie van de pas-
sende dienstbetrekking. 

 
Sociale partners 
worden niet 
vermeld, maar 
via paritair be-
heer, adviseren-
de bevoegdheid 
van het be-
heerscomité van 
de RVA. 

  
- MB van 28/12/2011 tot wijziging van de artikelen 23 en 25 

van het MB van 26/11/1991 houdende de toepassingsre-
gelen van de werkloosheidsreglementering in het kader 
van de passende dienstbetrekking (BS 30/12/2011). 

 
 
 

 
- Strengere toegangsvoor-

waarden voor de wachtuit-
keringen 

 

Wachttijd -> beroepsinschakelingstijd  
vanaf 01/01/2012, komen op 12 maanden 
(d.i. 310 dagen), voor alle nieuwe werk-
zoekenden, ongeacht hun leeftijd. 
 
-  Evaluatie van de werkzoekenden - > 

samenwerkingsakkoord met de geweste-
lijke arbeidsbemiddelingsdiensten. 

 
-  Evaluatie van de actieve inzet om een 

baan te vinden = gewestelijke arbeids-
bemiddelingsdiensten. 

 
Sociale partners 
worden niet 
vermeld 

 
Advies nr. 1.538 

 
-  MB van 28/12/2011 tot wijziging van de artikelen 1, 38 bis, 

62 en 87 van het MB van 26/11/1991 houdende de toe-
passingsregelen van de werkloosheidsreglementering in 
het kader van de inschakelingsuitkering (BS 30/12/2011). 

 
-  MB van 20/07/2012 tot wijziging van artikel 38bis van het 

MB van 26/11/1991 houdende de toepassingsregelen van 
de werkloosheidsreglementering (BS 30/07/2012). 

 
KB van 29/06/2014 tot wijziging van artikel 63 van het ko-
ninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werk-
loosheidsreglementering (BS 10/07/2014, Ed. 2) 
 

 
Beperking van de uitkeringen 
in de tijd 

 
-  vaststelling van nieuwe regels door de 

federale overheid. 
 
 
 
 
 

 
Sociale partners 
worden niet 
vermeld 

 
-  Adviesaanvraag 

van J. Milquet ter 
uitvoering van het 
regeerakkoord van 
18/03/2008. 

 Dossier nr. 2.333 
(aanvraag zonder 
gevolg). 

 

 



- 10 - 
 
 

 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerak-
koord bepaalde 

uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de regering en/of 
de sociale partners 

 
Versterkte degressiviteit van 
de werkloosheidsuitkeringen 

  
Sociale partners 
worden niet ver-
meld, maar via 
paritair beheer, 
adviesbevoegd-
heid van het be-
heerscomité van 
de RVA. 

 
-  Adviesaanvraag 

van J. Milquet ter 
uitvoering van het 
regeerakkoord 
van 18/03/2008.  

 Dossier nr. 2.333.   
(aanvraag zonder 
gevolg) 

 
 
 

 
-  KB van 23/07/2012 tot wijziging van het KB van 25/11/1991 

houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van 
de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen 
en tot wijziging van het KB van 28/12/2011 tot wijziging van 
de artikelen 27, 36, 36 ter, 36 quater, 36 sexies, 40, 59 
quinquies, 59 sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 en 131 sep-
ties van het KB van 25/11/1991 houdende de werkloos-
heidsreglementering (BS 30/07/2012). 

 
-  MB van 23/07/2012 tot wijziging van de artikelen 38 bis, 54, 

60, 70, 71 en 75 bis van het MB van 26/11/1991 houdende 
de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering 
in het kader van de versterkte degressiviteit van de werk-
loosheidsuitkeringen (BS 30/07/2012). 

 

 
Anciënniteitstoeslag 

 
- Vanaf 01/07/12, leeftijdsvoorwaarde 

gebracht van 50 op 55 jaar. 

 
Sociale partners 
worden niet ver-
meld 

  
-  KB van 20/07/2012 tot wijziging van het KB van 25/11/1991 

houdende de werkloosheidsreglementering tot aanpassing 
van de anciënniteitstoeslag (van kracht vanaf 01/09/2012) 
(BS 30/07/2012). 

 

 
Beschikbaarheid  

 
-  vanaf 2013 gebracht op 60 jaar. 
 
- federaal: normatief kader inzake pas-

sende dienstbetrekking, actieve inzet 
om een baan te vinden en administra-
tieve controle en sancties. 

 
-  federaal: verhoging van de leeftijd van 

de controle van de actieve beschik-
baarheid tot 55 jaar in 2013, tot min-
stens 58 jaar in 2016. 

 
 
 
 

 
Sociale partners 
worden niet ver-
meld. (Raadple-
ging van het be-
heerscomité van 
de RVA) 

 
 

 
-  KB van 20/07/2012 tot wijziging van het KB van 25/11/1991 

houdende de werkloosheidsreglementering (BS 30/07/2012). 
 
-  KB van 10/11/2012 tot wijziging van de artikelen 59 bis en 

89 van het KB van 25/11/1991 houdende de werkloosheids-
reglementering en tot wijziging van artikel 10 van het KB van 
4/07/2004 houdende de wijziging van de werkloosheidsre-
glementering ten aanzien van volledig werklozen die actief 
moeten zoeken naar werk, (BS 22/11/2012, Ed.2) 

 
- KB van 22/01/2013 (BS 31/01/2013) 
 
-  Lopende bespreking in het kader van de aan de gang zijnde 

werkzaamheden voor een aanpassing van de cao's nr. 51 
en nr. 82 betreffende outplacement 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerak-
koord bepaalde 

uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de regering en/of de 
sociale partners 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  overheveling naar de gewesten van de 

bevoegdheid inzake de controle op de 
beschikbaarheid die dan ook de ge-
noemde leeftijd kunnen verhogen.  

 
-  uitbreiding van de controle op de be-

schikbaarheid tot de bruggepensio-
neerden, de “pseudo-brugge-
pensioneerden” en de oudere werklo-
zen, met uitzondering van de brugge-
pensioneerden met een zwaar beroep 
en de afwijkende brugpensioenstelsels 
buiten lange loopbaan. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Werkhervattingstoeslag voor 
oudere werklozen en eenou-
dergezinnen  
 
 
 
 

 
-  Overheveling naar de gewesten 

  
Advies nr. 1.538 
 

 
KB van 20/12/2012 tot wijziging van de artikelen 129 bis en 
129 ter van het KB van 25/11/1991 houdende de werkloos-
heidsreglementering, (BS 27/12/2012, Ed.2) en KB van 
22/01/2013 (BS 31/01/2013) 
 
Akkoord van het COMORI (zie pagina 1) en bijzondere wet 
van 06/01/2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming 
(BS 31/01/2014) 

  

 
 D.  Meer oudere werknemers aan het werk + brugpensioen 

 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord 
bepaalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de regering en/of de 
sociale partners 

Brugpensioenen in het kader 
van het KB van 3 mei 2007 
(cao 17 en lange loopbanen 
58-35 jaar) 
 

-  aanpassing van het begrip = 
werkloosheid met bedrijfs-
toeslag 

- Federaal 
 
 
 
 
 
 
 

Sociale partners worden 
niet vermeld 
 
 
 
 
 
 

Cao nr. 17 + ad-
viezen nrs. 1.538, 
1.554, 1.574, 
1.601,  
 
 
 

KB van 28/12/2011 tot wijziging van het KB van 3/05/2007 tot rege-
ling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het gene-
ratiepact, met het oog op het verhogen van de werkgelegenheids-
graad van de oudere werknemers (BS 30/12/2011). 
 
Wet van 28/12/2011 houdende diverse bepalingen, hoofdstuk 3, 
afdeling 2 (BS 30/12/2011). 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord 
bepaalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de regering en/of de 
sociale partners 

 
-  Wijzigingen van de leeftijds- 

(60 jaar) en anciênniteits-
voorwaarden (40 jaar) die 
van toepassing zijn voor de 
cao's gesloten vanaf 
01/01/2012. 

 
-  Voor de lopende cao's en de 

vernieuwingen zullen die 
leeftijds- en anciënniteits-
voorwaarden van toepassing 
zijn vanaf 01/01/2015. 

 

- Versoepeling door de rege-

ring van 14/02/2012  Klik-
systeem 

 
 
 
Evaluatie in 2014 van de werk-

zaamheidsgraad van oudere 
werknemers. Op die basis ver-
hoging tot 62 jaar van het brug-
pensioen in het kader van de 
cao 17, vanaf 2020  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
Beslissing van de regering 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sociale partners worden 
niet vermeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
Advies nr. 1.538 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KB van 20/09/2012 tot wijziging van het KB van 3/05/2007 tot rege-
ling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (BS 
04/10/2012). 
 
Cao nr. 107 van 28/03/2013 tot invoering van het kliksysteem + 

advies nr. 1.847  KB van 07/11/2013 waarbij algemeen verbindend 
wordt verklaard de cao nr. 107 (BS 21/11/2013) 

 
Brugpensioenen in geval van 
collectief ontslag 
 

-  Verhoging van de leeftijds-
voorwaarden voor de toe-
gang tot brugpensioen. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KB van 28/12/2011 tot wijziging van het KB van 3/05/2007 tot rege-
ling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het gene-
ratiepact, met het oog op het verhogen van de werkgelegenheids-
graad van de oudere werknemers (BS 30/12/2011). 
 
Advies nr. 1.849 van 23/04/2013 en KB van 10/06/2013 (begrip 
"activiteitensegment" vervangen door begrip "afdeling van een on-
derneming") 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord 
bepaalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de regering en/of de 
sociale partners 

 
-  Definitie van het begrip 

"technische bedrijfseenheid 
of een volledig activiteiten-
segment" en in geval van ge-
lijkstelling van een herstruc-
turering aan een collectief 
ontslag.  

 
-  Gelijkstellingen: herziening 

van de regels met het oog op 
een grotere harmonisatie 

 

 

 
Te definiëren door een in 
MR overlegd KB, na 
overleg met de Sociale 
partners 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advies nr. 1.627 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brugpensioenen  Met het IPA 
verbonden afwijkende stelsels 

 
 
 
 

 

 
Die stelsels kunnen 
worden verlengd via het 
IPA of, bij ontstentenis 
ervan, door een beslis-
sing van de regering. 

 
Cao's nrs.  92, 96, 
97  
Wet van 12 april 
2011 houdende 
uitvoering van het 
IPA dat de cao nr. 
96 verlengt tot 
31/12/2012 

 
Cao's nrs. 91, 96 en 97. Verlenging bij IPA 
 
- Lange loopbanen: Wet van 29/03/2012 (art. 78) tot 31/12/2005 
- Nachtarbeid en bouw: Cao nr. 106 van 28/03/2013 tot 31/12/2004 

+ advies nr. 1.845 van 28/03/2013 + KB van 14/10/2013 die ze 
algemeen verbindend verklaart (BS 24/10/2013) 

- Cao nr. 105 van 28/03/2013 over het SWT  Ernstige lichamelijke 
problemen tot 31/12/2014 + advies nr. 1.846 van 28/03/2013 en 
mededeling nr. 12 (interpretatie), KB van 14/10/2013 dat ze alge-
meen verbindend verklaart (BS 24/10/2013) en KB van 
26/12/2013 tot wijziging van het KB van 03/05/2007 tot regeling 
van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (BS 
28/01/2014) 

 

 
Evaluatie van de andere maat-
regelen van het pact (namelijk 

zware beroepen, solidarisering 
van de brugpensioenen) in de 
loop van 2012 zullen indien 
nodig correctiemaatregelen 
worden genomen. 
 

 

 
Sociale partners worden 
niet vermeld. 

 
Cao nr. 91 en 
advies nr. 1.626 
(De cao nr. 91  
neemt een einde 
op 31/12/2012) 

 
Cao nr.105 en mededeling nr. 12 van 28/03/2013 (ernstige lichame-
lijke problemen), KB van 14/10/2013 die ze algemeen verbindend 
verklaart (BS 24/10/2013) en KB van 26/12/2013 tot wijziging van 
het KB van 03/05/2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag (BS 28/01/2014) 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord 
bepaalde uitvoering 

Werkzaamheden 
Maatregelen die werden uitgevoerd door de regering en/of de 

sociale partners 

 
Aanpassing werkgeversbij-
dragen (brugpensioen en 
pseudobrugpensioen) door 
rekening te houden met de 
leeftijd van de bruggepensio-
neerde 

 

 
Sociale partners worden 
niet vermeld. 

 
Adviezen nrs. 
1.538, 1.587, 
1.604, 1.644, 
1.665, 1.725 en 
1.733. 
 

 
Advies nr. 1.795 van 7/02/2012, advies nr. 1.798 en mededeling nr. 
10 van 4/04/ 2012 en advies nr. 1.799 van 23/05/2012. 
 
Programmawet van 29 maart 2012 (I), titel 8, hoofdstuk 5 en wet 
van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen, titel 9, hoofdstuk 
6 en KB van 19/06/2012 tot uitvoering van de wet van 27 december 
2006 houdende diverse bepalingen en tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 
van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse 
bepalingen, betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen 
verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij 
sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen. 
 

Advies nr. 1.865 van 24/09/2013  Vereenvoudiging DECAVA 
 

 
Halftijds brugpensioen 
 

Geleidelijke uitdoving en geen 
nieuwkomers meer vanaf 2012.  

 

 
Sociale partners worden 
niet vermeld. 

 
Cao nr. 55 

 
Wet van 28/12/2011 houdende diverse bepalingen, hoofdstuk 3, 
afdeling 1 (BS 30/12/2011) en programmawet van 29 maart 2012 
(I), titel 8, hoofdstuk 5. 
 
KB van 28/12/2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 
1994 betreffende het halftijds brugpensioen (BS 30/12/2011). 
 

 
Tewerkstelling van de oudere 
werknemers (vanaf 2012) 
 

Werkgelegenheidsplan voor 
oudere werknemers ontwikkeld 
door de FOD Werkgelegenheid. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
De ondernemingen zul-
len via het sociaal over-
leg een concreet en aan 
hun omvang aangepast 
plan moeten maken om 
de oudere werknemers 
aan het werk te houden.  
 

 

 
Advies nr. 1.795: vraag dat er in de wet een machtiging zou worden 
gegeven aan de sociale partners om tegen 30 juni 2012 een alterna-
tieve regeling voor de bepalingen van het voorontwerp van pro-
grammawet uit te werken en dat de datum van inwerkingtreding van 
dat mechanisme bij koninklijk besluit wordt vastgesteld. 
 
Programmawet van 29 maart 2012 (I), titel 8, hoofdstuk 1 
 
Cao nr. 104 van 27/06/2012 over de uitvoering van een werkgele-
genheidsplan oudere werknemers in de onderneming en cao nr. 9 
quater van 27/06/2012 tot wijziging van de cao nr. 9 en advies nr. 
1.802 van 27/06/2012. 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord 
bepaalde uitvoering 

Werkzaamheden 
Maatregelen die werden uitgevoerd door de regering en/of de 

sociale partners 

     
De 2 bij KB van 24/10/2012 algemeen verbindend verklaarde cao's. 
 
Wet van 27/12/2012  houdende tewerkstellingsplan (BS 31/12/2012) 
 

 
Uitbreiding ACTIVA naar brug-
gepensioneerden  

 
Samenwerkingsakkoorden 
om de intensiteit van bege-
leiding werklozen vast te 
leggen 
 
Regionalisering van RSZ-
kortingen voor doelgroepen 
en van de activering werk-
loosheidsuitkeringen 
 

 
Sociale partners worden 
niet vermeld. 

 
Advies nr. 1.705 
over de vereen-
voudiging van de 
banenplannen en 
versterking active-
ring 

 
Akkoord van het COMORI (zie pagina 1) en bijzondere wet van 
06/01/2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming (BS 
31/01/2014). 
 
 

 
Sociale balans 
Verplichte uitsplitsing van de 
gegevens volgens de leeftijd van 
de werknemers 
 

  
Sociale partners worden 
niet vermeld. 

 
Adviezen nrs. 
1.573, 1.786 

 
Verdeeld advies nr. 1.835 van 18/12/2012 

 
 
 E. De kwaliteit van het werk verhogen 

 

1. Deeltijdarbeid 
 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord be-

paalde uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
-  Voorrang in geval van vacante 

betrekking 
 -> artikel 4 cao nr. 35 effectief 

toepassen 
 

 
Federaal 

 
Sociale partners worden niet 
vermeld. 
 

 
- Cao nr. 35 en adviezen 

nrs. 1040, 1.088. 
 
 
 
 

 
Kadernota relancestrategie van 20 juli 2012. Pijler 8 
"Arbeidsmarkt" 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

  
 

 
 
 
 
 

 
-  Zie werkzaamheden 

van de NAR in het 
licht van het IPA 
2007-2008. 

 

 
Zie ook fiche 4 "modernisering van het arbeids-
recht" eind januari 2013, Punt 3, deeltijdarbeid. 
 

 
- regelgeving over de opeenvol-

gende arbeidsovereenkomsten  

 
Federaal 

 
-  In overleg met de Sociale 

partners zal de regel van 
de opeenvolgende ar-
beidsovereenkomsten van 
toepassing worden op de 
bijlagen van de arbeids-
overeenkomsten die een 
wijziging van de arbeids-
duur beogen, en dit vanaf 
4 opeenvolgende bijbla-
den. 

 
Zie IPA 2007-2008 en 
werkzaamheden van de 
Raad. 

 
Kadernota relancestrategie van 20 juli 2012. Pijler 
8 "Arbeidsmarkt" 
 
Fiche 4 "modernisering van het arbeidsrecht" eind 
januari 2013, Punt 3, deeltijdarbeid. 
 

 
 

2.  Tijdelijke werkloosheid  
 
 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord be-

paalde uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Responsabilisering van de werk-
gevers indien er een overbenut-
ting van de tijdelijke werkloosheid 
is  

 
Federaal 

 
-  Vanaf 2012 zal er, in over-

leg met de sociale part-
ners, een responsabilise-
ring van de werkgevers 
worden ingevoerd indien er 
een overbenutting van de 
tijdelijke werkloosheid is, 
volgens nader te bepalen 
regels en rekening hou-
dend met een zekere ge-
leidelijkheid. 

  
Wet van 28/12/2011 houdende diverse bepalin-
gen, artikelen 78 en 84 (BS 30/12/2011) 
 
Advies nr. 1.804 van 27/06/2012 en advies nr. 
1.813 van 25/09/2012. 
 
Wet van 30/07/2013 houdende diverse bepalin-
gen, artikelen 24 en 25 (BS 01/08/2013). 
 
KB in de wacht voor de formule en de parameters 
van de bijdrage. 
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 3.  Opleiding 

 
 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord be-

paalde uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Alternerend leren:  
 
De verschillende leervormen zul-
len op elkaar worden afgestemd, 
in overleg met de gemeenschap-
pen en gewesten en met naleving 
van begrotingsneutraliteit 
 
 

 
 
 
Overheveling industrieel 
leerlingenwezen naar de 
gemeenschappen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Overeenkomstig het advies 
van de NAR 

 
 
 
Advies nr. 1.770 (federa-
le sokkel) in uitvoering 
van advies nr. 1.702 
(evaluatie van de maat-
regelen ter bevordering 
van de inschakeling van 
jongeren) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kadernota relancestrategie van 20 juli 2012. Pijler 
7 "Steun voor de werkgelegenheid". 
 
Adviezen nr. 1.817 en nr. 1.818 van 30/10/2012. 
 
KB van 19/02/2013 tot uitvoering van artikel 42/1 
van de wet van 24 december 1999 ter bevordering 
van de werkgelegenheid (BS 11/03/2013). 
 
KB van 11/02/2013 tot aanvulling van artikel 4 van 
het KB van 28/11/1969 tot uitvoering van de wet 
van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders (BS 18/02/2013). 
 
Advies nr. 1.895 van 25/02/2014 
 
Wet van 15/05/2014 houdende uitvoering van het 
pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en re-
lance (1) (BS 22/05/2014 , Ed. 1) 
 
KB van 01/07/2014 tot wijziging van de artikelen 
27, 30, 36, 37, 42, 42bis, 63, 68, 71, 94, 99, 106, 
114 en 137 van het koninklijk besluit van 25 no-
vember 1991 houdende de werkloosheidsregle-
mentering (BS 25/07/2014, Ed. 1) 
 
KB van 29/06/2014 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-
wet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders (BS 
08/08/2014, Ed. 1) 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord be-

paalde uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

  
 

  
 

 
Rapport 88 van 15/07/2014 Uitvoering door de Belgi-
sche sociale partners van het Europese actiekader 
inzake werkgelegenheid voor jongeren, juni 2013 

  
Overheveling van de start- 
en stagebonus voor de 
stagiaires naar de gewes-
ten 
 
Regionalisering van RSZ-
kortingen voor doelgroepen 
en van de activering werk-
loosheidsuitkeringen 
 
Geen nieuwe federale 
doelgroepen 
 

  
Advies nr. 1.705 over de 
vereenvoudiging van de 
banenplannen en ver-
sterking activering 
 

 
 

 
Werkzoekenden kunnen vrijstel-
lingen krijgen voor studies of be-
roepsopleiding 

 
Gewesten beslissen auto-
noom over lijst opleidingen 
Gewesten bepalen soort 
rechthebbende werkzoe-
kende, na eensluidend 
advies van de federale 
staat 
Financiering via vaste 
federale enveloppe 
 

  
Advies nr. 1.770: gelijke 
toepassing vrijstellingen 
voor studies en alterne-
rend leren verder te on-
derzoeken in RVA 

 

 
Betaald educatief verlof 
 
In afwachting van regionalisering, 
verhoging van het aantal oplei-
dingsuren om de tekorten aan 
arbeidskrachten te lenigen en 
laaggeschoolden kans op eerste 
diploma of attest geven, met nale-
ving begrotingsneutraliteit 

 
 
 
Overheveling naar de 
gewesten. 
Samenwerkingsakkoord 
gewesten en gemeen-
schappen om opleidingen 
te organiseren en te er-
kennen. 

 
 
 
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
 
 
IPA 2007-2008 
Adviezen nrs. 1.608, 
1.660, 1.701, 1.729, 
1.776 
Rapport nr. 77 

 
 
 
Advies nr. 1.795  
 
Programmawet van 29 mars 2012 (I), titel 8, 
hoofdstuk 4 en wet van 29 maart 2012 houdende 
diverse bepalingen, titel 9, hoofdstuk 3. 
 
Advies nr. 1.809 van 17 juli 2012 
 
 

http://www.cnt-nar.be/RAPPORT/rapport-088-N.pdf
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord be-

paalde uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

     
KB van 10/12/2012 tot wijziging van het KB van 
23/07/1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning 
van betaald educatief verlof in het kader van de 
voortdurende vorming van de werknemers - van 
hoofdstuk IV van de herstelwet van 22/01/1985 hou-
dende sociale bepalingen (BS 20/12/2012, Ed. 4) 
 
Advies nr. 1.858 van 16/07/2013 
 
KB van 7/11/2013 tot wijziging van het KB van 23 juli 
1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van 
betaald educatief verlof in het kader van de voortdu-
rende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV 
van de herstelwet van 22/01/1985 houdende sociale 
bepalingen (BS 18/11/2013, Ed. 2) 
 
Advies nr. 1.908 van 15/07/2014. 
 

 
Risicogroepen 
 
Na advies van de NAR zal een KB 
de risicogroepen bepalen waarvoor 
de werkgevers een inspanning van 
minstens 0,05% van de loonmassa 
moeten reserveren 

 
 
 
Samenwerkingsakkoorden 
om de intensiteit van bege-
leiding werklozen vast te 
leggen 
 
Regionalisering van RSZ-
kortingen voor doelgroepen 
en van de activering werk-
loosheidsuitkeringen 
 

 
 
 
Advies van de NAR 

 
 
 
IPA’s 
Werkzaamheden over 
adviesaanvragen Milquet 
18/5/2011 (definitie risico-
groepen) en 11/10/2011 
over sancties  
+adviesaanvraag 
16/11/2009 monitoring 
stagedoelstelling 

 
 
 
Kadernota relancestrategie van 20 juli 2012. Pijler 7 
"Steun voor de werkgelegenheid". 
 
Advies nr. 1.820 van 30/10/2012. 
 
Wet van 27/12/2012 houdende tewerkstellingsplan 
(BS 31/12/2012, Ed.2) 
 
KB van 19/02/2013 tot uitvoering van artikel 189, 
vierde lid, van de wet van 27/12/2006 houdende 
diverse bepalingen (I) (BS 08/04/2013) 
 
KB van 08/07/2013 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 19/02/2013 tot uitvoering van de artikelen 
189, tweede lid, en 194 van de wet van 27/12/2006 
houdende diverse bepalingen (I) (BS 19.07.2013) 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord be-

paalde uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

     
Goedkeuring in de MR van een KB tot wijziging van 
het KB van 19/02/2013 tot uitvoering van artikel 189, 
vierde lid van de wet van 27/12/2006 houdende diver-
se bepalingen (I) 
 
Advies nr. 1.864 van 24/09/2013 
 
KB van 29/10/2013 tot vaststelling van de datum van 
neerlegging zoals bedoeld in artikel 190, § 2, tweede 
lid, van de wet van 27 december 2006 houdende 
diverse bepalingen (I), van de collectieve arbeids-
overeenkomst bedoeld in artikel 190, § 1, van de 
voornoemde wet voor het jaar 2013 (BS 31/10/2013) 
 
KB van 26/11/2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, 
van de wet van 27/12/2006 houdende diverse bepa-
lingen (BS 03/12/2013, Ed. 2) 
 
Advies nr. 1.884 van 17/12/2013 
 
Programmawet van 26/12/2013, Titel 5 (BS 
31/12/2013) 
 
KB van 19/04/2014 tot wijziging van het KB van 
19/02/2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, 
van de wet van 27 december 2006 houdende diverse 
bepalingen (BS 06/05/2014) 
 

 
Bestaande responsabiliserings-
mechanisme voor 1,9% doelstel-
ling wordt gewijzigd waarbij on-
dernemingen die de doelstelling 
wel respecteren niet zullen wor-
den gesanctioneerd en het sanc-
tieniveau meer in verhouding tot 
de doelstelling wordt gezet 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Advies nr. 1.784 

 
Advies nr. 1.795 
Programmawet van 29 maart 2012 (I), titel 8, 
hoofdstuk 2 (BS 06/04/2012) 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord be-

paalde uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

     
Adviezen nrs. 1.824 en 1.825 van 30/10/2012. 
MB van 17/04/2013 tot vaststelling van de defini-
tieve lijst voor het jaar 2011 van sectoren die on-
voldoende opleidingsinspanningen realiseren in 
uitvoering van artikel 3, § 4, van het KB van 
11/10/2007 tot invoering van een bijkomende 
werkgeversbijdrage ten bate van de financiering 
van het betaald educatief verlof voor de werkge-
vers die behoren tot sectoren die onvoldoende 
opleidingsinspanningen realiseren in uitvoering van 
artikel 30 van de wet van 23/12/2005 betreffende 
het generatiepact (BS 07/05/2013) 
 
Pact voor competitiviteit en werkgelegenheid dat 
voorziet in een nieuw systeem. 
 
Advies nr. 1.895 van 25/02/2014 
 
Adviesaanvraag over de negatieve lijst voor 2012. 
Werkzaamheden zijn hangende.  
 

 
 

4.  Statuut onthaalouders 
 
 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Uitwerken van een volwaardig 
statuut onthaalouders 

   
Advies nr. 1.406 (statuut) 
 
Advies nr. 1.557 (evalua-
tie) 
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5.  Welzijn op het werk 

 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Aandacht veiligheids- en preven-
tiediensten voor deeltijdse werk-
nemers, interimarbeiders of werk-
nemers in onderaanneming. 
 

  
De sociale partners worden 
niet vermeld 
 

 
- Advies nr. 1683 
 

 

 
Nagaan oorsprong van beroeps-
ziekten die uitbreken lang na een 
pensionering. 
 

  
De sociale partners worden 
niet vermeld 
 

  

 
Voorkomen van psychosociale 
risico’s 
 

 
 

 
Programma’s voor het voor-
komen van psychosociale 
risico’s opzetten 
 
Men zal de follow-up van de 
aanbevelingen van de Kamer 
in verband met de wet pesten 
op het werk waarborgen 
 
De sociale partners worden 
niet vermeld 
 

 

- Advies nr. 1683 
 
- CAO nr. 72, rapporten 

nr. 63 en 68 inzake 
werkgerelateerde 
stress 

 
- Advies nr. 1.484 inzake 

de bescherming tegen 
geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel 
gedrag op het werk 

 

Advies nr. 1.808 van 17/07/2012. 
 
Advies nr. 1.851 van 28/05/2013 (opvolging advies 
nr. 1.808) 
 
Wet van 28/02/2014 tot aanvulling van de wet van 
04/08/1996 betreffende het welzijn van de werk-
nemers bij de uitvoering van hun werk wat de pre-
ventie van psychosociale risico's op het werk be-
treft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk (BS 
28/04/2014, Ed. 1) 
 
Wet van 28/03/2014 tot wijziging van het Gerechte-
lijk Wetboek en de wet van 04/08/1996 betreffende 
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft 
(BS 28/04/2014, Ed. 1) 
 
KB van 10/04/2014 betreffende de preventie van 
psychosociale risico's op het werk (BS 28/04/2014, 
Ed. 1) 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
- terugdringen aantal arbeidson-

gevallen  
 
 
 
- aanpak onderaangifte arbeids-

ongevallen 

  
Het beleid dat het aantal ar-
beidsongevallen met 25 % wil 
terugdringen, zal worden 
voortgezet  
 
De strijd tegen fenomenen van 
onderaangifte van arbeidson-
gevallen zal worden ver-
scherpt 
 
De sociale partners worden 
niet vermeld 
 

 
Advies nr. 1683 
Advies nr. 1.494 inzake 
farao 
 
 
Advies nr. 1683 

 

 
 

F.  Het arbeidsrecht moderniseren 

 
 

1.  Statuut arbeider en bediende  
 
 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord be-

paalde uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Eenmaking statuut tegen 
08/07/2013 (arrest Grondwettelijk 
Hof). 

 
Federaal 

 
De kosten voor de sociale 
zekerheid en de fiscus dienen 
maximaal beperkt te worden 
 
De sociale partners worden 
niet vermeld 

 
- Verschillende IPA’s 
 
 
 
- Besprekingen in de 

expertencommissie 
arbeiders -bedienden 
tussen sept. 2005 en 
okt. 2007 

 
- Bijlage II van ont-

werp-IPA 2011-2012  
en de artt. 25 tot 32 
wet 12/4/2011 

 

 
Compromis van de regering op voorstel van de 
minister van Werk van 05/07/2013 
 
 
Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van 
een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedien-
den inzake de opzeggingstermijnen en de carenz-
dag en begeleidende maatregelen (BS 31/12/2013, 
Ed. 3) 
 
Cao nr. 109 en advies nr. 1.891 van 12/02/2014 
over de ontslagmotivering en KB van 09/03/2014 
tot algemeenverbindendverklaring van de cao (BS 
20/03/2014) 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord be-

paalde uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Advies nr. 1.893 van 12/02/2014 over de aanvul-
lende pensioenen 
 
Amendementen van de regering over de aanvul-
lende pensioenen in het kader van het wetsontwerp 
over de pensioenen, dat is geagendeerd op de 
vergadering van de Kamercommissie voor de So-
ciale Zaken van 25/02/2014 
 
Wet van 05/05/2014 tot wijziging van het rustpensi-
oen en het overlevingspensioen en tot invoering 
van de overgangsuitkering in de pensioenregeling 
voor werknemers en houdende geleidelijke ophef-
fing van de verschillen in behandeling die berusten 
op het onderscheid tussen werklieden en bedien-
den inzake aanvullende pensioenen (BS 
09/05/2014, Ed. 2) 
 
Wet van 8 mei 2014 betreffende de aanvullende 
pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen 
toegekend voor de verschillende takken van de 
sociale zekerheid en de bevoegdheid van de ar-
beidsrechtbank (BS 02/06/2014, Ed. 1) 
 
Wet van 15/05/2014 houdende diverse bepalingen 
(1) ) (BS 19/06/2014, Ed. 1) 
 
KB van 13/07/2014 tot uitvoering van artikel 74 van 
de programmawet van 27 december 2012 (BS 
25/07/2014, Ed. 1) 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord be-

paalde uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

     
KB van 24/04/2014 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe 
diensten voor preventie en bescherming op het 
werk wat betreft de tarifering (1) (BS 23/05/2014, 
Ed.1). Het KB treedt in werking op 01/01/2016 
samen met de bijhorende bepaling (art. 96) van de 
wet betreffende de invoering van een eenheidssta-
tuut. KB van 24/04/2014 tot wijziging van het ko-
ninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de 
externe diensten voor preventie en bescherming op 
het werk wat betreft de tarifering. – Erratum, (BS 
05/06/2014, Ed. 2). 
 
KB van 24/04/2014 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslag-
compensatievergoeding (BS 15/05/2014) 

 
Dagen met ontslagcompensatievergoeding be-
schouwd als werkdagen bij wachttijd ziekte-
uitkering (gelijkschakeling met gewone opzeggings-
vergoeding): KB van 22/05/2014 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering 
van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge-
coördineerd op 14 juli 1994 (BS 23/07/2014, Ed. 1) 
 
KB van 13/06/2014  tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 7 december 1992 betreffende de toe-
kenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van 
conventioneel brugpensioen, van het koninklijk 
besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel 
van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het 
koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het 
activerend beleid bij herstructureringen (BS 
07/07/2014, Ed. 1) 
 
Lopende werkzaamheden over de andere delen 
van de harmonisering (jaarlijkse vakantie, gewaar-
borgd loon, collectieve verhoudingen, tijdelijke 
werkloosheid ...) 
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2.  Paritaire comités  
 
 
 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Landschap paritaire comités wordt 
geharmoniseerd en vereenvou-
digd. 

  
Deze vereenvoudiging zal 
onder andere een gelijke be-
handeling tussen de bedrijven 
met een gelijkaardige activiteit 
mogelijk maken 

 
- Advies nr. 1.199 en nr. 

1.731 inzake de socia-
le economie 

 
De werkzaamheden moeten worden voortgezet 
in de commissie op 24 september 2014. 

  De sociale partners worden 
niet vermeld 

- Adviezen nrs. 592 en 
1.269 inzake de be-
voegdheidsomschrij-
ving van een PC en in-
zake de procedure tot 
aanwijzing van een be-
voegd PC 

 
- Lopende besprekingen 

inzake de uitvoering 
van het advies nr. 
1.269. In dit kader in-
formatie betreffende de 
uitwerking van een 
nieuwe procedure voor 
de aanduiding van een 
bevoegd paritair comité 
in overleg tussen FOD 
WASO en RSZ 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Versterking proactieve rol van 
paritaire comités en sociale be-
middelaars betreffende de analy-
se van de economische toestand 
van de sectoren. 

  
De sociale partners worden 
niet vermeld 
 

 
Indirect gelinkt : 
- Advies nr. 1.779 en 

cao nr. 102 over de 
wet 31/1/2009 betref-
fende de continuïteit 
van de ondernemingen 

 
-  Lopende besprekingen 

inzake de uitvoering 
van het advies nr. 
1.779 

 

 
Wet van 27/05/2013 tot wijziging van verschil-
lende wetgevingen betreffende de continuïteit 
van de ondernemingen (BS 22/07/2013). 

 
 3.  Uitzendarbeid 
 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Overheveling van bevoegdheden 
naar de deelstaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Alle arbeidsrechtelijke 

bepalingen die de uit-
zendarbeid regelen blij-
ven federaal 

 
- de Gemeenschappen 

en de Gewesten worden 
bevoegd om uitzendar-
beid in hun respectieve-
lijke overheidsdiensten 
en lokale besturen toe 
te staan.  

 
-  de Gewesten worden 

bevoegd om in het ka-
der van tewerkstel-
lingstrajecten op uit-
zendarbeid beroep te 
doen. 

 
De sociale partners worden 
niet vermeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cao nr. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akkoord van het COMORI (zie pagina 1) en bij-
zondere wet van 06/01/2014 met betrekking tot de 
zesde staatshervorming (BS 31/01/2014) 
 
Cao nr. 108 van 16/07/2013 betreffende de tijdelij-
ke arbeid en de uitzendarbeid en advies nr. 1.807 
(KB van 26/01/2014 tot algemeenverbindendver-
klaring van de cao (BS 10/02/2014) 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Omzetting van de Europese richt-
lijn 2008/104/EG betreffende 
uitzendarbeid 
 

  
In overleg met de sociale part-
ners  
 

 
Adviesaanvraag van 
19/03/2009 van 
J. Milquet betreffende de 
omzetting in nationaal 
recht van de richtlijn 
2008/104/EG : 
De werkzaamheden zijn 
hangende. 
 
 

 
-  Wet van 09/07/2012 tot omzetting van de Richt-

lijn 2008/104/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 19/11/2008 betreffende uit-
zendarbeid (BS 26/07/2012). 

 
- Wet van 26/06/2013 tot wijziging van de wet van 

24/07/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de 
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers, wat 
de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid be-
treft (BS 16/07/2013). 

 
- Advies nr. 1.807 en cao nr. 108 van 16/07/2013. 
 

   Adviesaanvraag van 
19/03/2009 van J. Mil-
quet betreffende de her-
overweging van verbods-
bepalingen en beperkin-
gen op de inzet van uit-
zendkrachten (Artikel 4 
van de richtlijn) : Brief en 
rapport aan de minister 
van 1 december 2011 
 

 

 
Maatregelen nemen om de kwali-
teit en de jobkansen in de uit-
zendsector te verbeteren. 
 
maatregelen nemen om de regel-
geving inzake tijdelijk werk (…) te 
vereenvoudigen en te modernise-
ren 
 

  
In overleg met de sociale part-
ners 
 
 
 
In overleg met de sociale part-
ners 

 
Adviesaanvraag van 
12/02/2009 van de voor-
zitter van de Kamer (P. 
Dewael) over 2 wets-
voorstellen en 2 voorstel-
len van resoluties. 
 
 
Eigen onderzoek NAR 
omtrent actualisering 
uitzendarbeid. 
 

 
Advies nr. 1.807 over de modernisering van het 
reglementaire en het conventioneel kader inzake 
uitzendarbeid.  
 
Wet van 26/06/2013 + cao nr. 108 van 16/07/2013 
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 4.  Nieuwe arbeidsvormen 

 

 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Arbeidsvormen zoals thuiswerk, 
telewerk, schoolbelcontracten enz 
worden aangemoedigd en verge-
makkelijkt 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld  

 
Rapport nr. 66  
cao nr. 85  
Adviezen nrs. 1.528, 
1.631 
Advies nr. 1.192 (huisar-
beiders) 
 

 
Kadernota relancestrategie van 20 juli 2012. Pijler 
8 "Arbeidsmarkt". 
 
 

 
Regelgeving inzake tijdelijk werk, 
deeltijds werk en overuren wordt 
vereenvoudigd en gemoderni-
seerd 

  
Na overleg met sociale part-
ners 

 
Cao nr. 36 sexies 
Advies nr. 1.293 (werk-
loosheidsvallen) 
Adviezen nrs. 1.302, 
1.317 (deeltijdarbeid) 
Besprekingen modernise-
ring uitzendarbeid 
 

 
Kadernota relancestrategie van 20 juli 2012. Pijler 
8 "Arbeidsmarkt". 
 
Zie ook fiche 4 "modernisering van het arbeids-
recht" eind januari 2013.  
 
Advies nr. 1.859 van 16/07/2013 (overuren) 
 
 
Wet van 17/08/2013 betreffende de modernisering 
van het arbeidsrecht en houdende diverse bepa-
lingen (BS 29/08/2013) 
 
Koninklijk besluit van 11/09/2013 tot vaststelling 
van de onderhandelingsprocedures voor het ver-
hogen van de interne grens van de arbeidsduur 
die in de loop van een referteperiode moet worden 
nageleefd en van het quotum overuren waarvoor 
de werknemer kan afzien van de inhaalrust in 
toepassing van artikel 26 bis, § 1 bis en § 2 bis, 
van de arbeidswet van 16 maart 1971 (BS 
19.09.2013) 
 
Lopende werkzaamheden over cao glijdende 
werktijden en begin van de werkzaamheden over 
de deeltijdarbeid in mei 2014   
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
38-urenweek wordt versoepeld 
voor een nog vast te leggen peri-
ode en over max. 1 jaar, met 
eerbied voor de te bepalen ar-
beidsomstandigheden en zonder 
de algemene arbeidsduur te ver-
lengen 
 

  
In overleg met sociale partners 

 
Cao nr. 42 
Cao nr. 29 
Advies nr. 1.584 (Plus 
minus conto) 

 
Kadernota relancestrategie van 20 juli 2012. Pijler 
8 "Arbeidsmarkt". 

 
 

5. Verlof en verlofstelsels 
 

 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Aanpassing jaarlijks vakantiesys-
teem aan opmerkingen Europese 
commissie 

  
Na overleg sociale partners 

 
1

ste
 fase: advies nr. 1.791 

van 20/12/2011 
 
2

de
 fase: technisch uit-

werken van de principes 
vervat in genoemd advies 
 

 
Advies nr. 1.795, advies nr. 1.797 en mededeling 
nr. 10 van 04/04/2012 
 
Wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepa-
lingen, titel 9, hoofdstuk 2 en KB van 19/06/2012 
tot uitvoering van artikel 17 bis van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werkne-
mers gecoördineerd op 28 juni 1971. 
 
Advies nr. 1.853 van 28/05/2013 (deeltijdse werk-
nemers, ouderschapsverlof en decemberafreke-
ning). 
 
Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 houdende 
sommige bepalingen inzake jaarlijkse vakantie 
van de werknemers. 
(BS 17.09.2013) 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

     
Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot wijzi-
ging van artikel 3 bis van het koninklijk besluit van 
30 maart 1967 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende 
de jaarlijkse vakantie van de werknemers, wat het 
stelsel van de aanvullende vakantie betreft. 
(BS 13.09.2013) 
 
Koninklijk besluit van 30 augustus 2013  houden-
de wijziging van artikel 3 bis van het koninklijk 
besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werkne-
mers, wat het ouderschapsverlof betreft. 
(BS 17.09.2013) 
 
KB van 07/11/2013 tot wijziging van artikel 46, § 3, 
van het KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten 
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werkne-
mers (BS 21/11/2013) 
 

 
Strengere toegangsvoorwaarden 
voor tijdskrediet  
 
Eventuele afschaffing van de 
uitbreidingsmogelijkheden tijds-
krediet zonder motivering en uit-
kering 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regionalisering (voorwaar-
den en financiering) van 
loopbaanonderbreking 
openbare sector (lokale, 
provinciale, communautai-
re en regionale openbaar 
ambt en onderwijs, met 
uitsluiting van contractuele 
personeelsleden die onder 
tijdskrediet vallen 

 
 
 
 
 
 
Beslissing sociale partners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cao nr. 77 bis 
Adviezen nrs. 1.339, 
1.345, 1.599, 1.674, 
1.691 
Rapport nr. 76 + werk-
zaamheden op eigen 
initiatief in uitvoering 
hiervan 
 
Advies nr. 1.690, 1.715 
(verzorging of bijstand 
zwaar ziek kind) 
 
 
 

 
KB van 28/12/2011 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van 
hoofdstuk IV van de wet van 10/08/2001 betref-
fende verzoening van werkgelegenheid en kwali-
teit van het leven betreffende het stelsel van tijds-
krediet, loopbaanvermindering en vermindering 
van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrek-
king (BS 30/12/2011) 
 
Cao nr. 103 en advies nr. 1.800. 
Mededeling nr. 11 van 30/10/2012 betreffende de 
interpretatie van de cao nr. 103. 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Voorzieningen treffen dat recht-
hebbenden op tijdskrediet de 
arbeidsmarkt niet voortijdig verla-
ten 

  
In overleg met de sociale part-
ners 
 

  
KB van 25/08/2012 tot wijziging van het KB van 
12/12/2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de 
wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening 
van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven 
betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaan-
vermindering en vermindering van de arbeidspres-
taties tot een halftijdse betrekking. 
 
KB van 27/02/2013 tot uitvoering van artikel 122 
van de wet van 28/12/2011 houdende diverse 
bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen 
betreffende de gelijkgestelde perioden (BS 
08/03/2013). 
 

 
Op termijn nagaan hoe tijdskre-
diet, loopbaanonderbreking en 
andere thematische verlofregelin-
gen in een individuele loopbaan-
rekening kunnen worden geïnte-
greerd 
 

  
In overleg met de sociale part-
ners 

 
Infonota Tijdsspaarreke-
ning 

 
Advies nr. 1.862 van 16/07/2013. 

 
Omzetting Europese richtlijn ou-
derschapsverlof 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Cao nr. 64 
Adviesaanvraag Milquet 
over omzetting richtlijn 
2010/18/EU 
 

 
KB van 31/05/2012 tot omzetting van Richtlijn 
2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot 
uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UE-
APME, het CEEP en het EVV gesloten herziene 
raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en 
tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG. 
 
Advies nr. 1.862 van 16/07/2013 waarin wordt 
aangekondigd dat de cao nr. 64 opnieuw zal wor-
den besproken. 
 
Lopende werkzaamheden 
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G.  Sociale Fraude 

 

1. Terbeschikkingstelling van werknemers 
 
 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Evaluatie en eventuele aanpas-
sing van de wetgeving op terbe-
schikkingstelling 
 
 

  
In overleg met de sociale part-
ners, om de misbruiken mbt de 
toepassing van de wetgeving 
op terbeschikkingstelling aan 
te pakken 

 
Dossier 1.986 op de 
agenda van het Bureau 
bij de punten in beraad 
sinds 7/1/2004 (advies-
aanvraag van 
29/10/2002) 

 
Advies nr. 1.823 van 30/10/2012. 
Programmawet van 27/12/012, titel 3, hoofdstuk 1 
(BS, 31/12/2012, Ed.2). 
 

 
Hervorming systeem van de 
werkgeversgroepering 
 
 
 
 

  
Na advies van de NAR, in het 
bijzonder om het eventueel 
voor alle beroepen toeganke-
lijk te maken (en niet meer 
uitsluitend voor de knelpuntbe-
roepen en de werknemers die 
moeilijk kunnen worden te-
werkgesteld) 
 

 
Advies nr. 1.309 (ver-
deeld) 

 
Adviesaanvraag van de minister van Werk van 
10/04/2012 – Herinnering aan adviesaanvraag bij 
brief van 01/07/2013 en nieuwe adviesaanvraag 
over een wetsontwerp tot wijziging van de wet van  
12/08/2000 (artt. 188 en 189) 
 
Brief aan de minister met de bezorgdheden van 
de Raad 
 
MR van 20/12 heeft een aangepast wetsontwerp 
goedgekeurd.  
 
Advies nr. 1.890 van 28/01/2014 
 
Goedkeuring (in tweede lezing) van het desbetref-
fende voorontwerp van wet door MR op 
07/02/2014 
 
MR van 25/04/2014: goedkeuring in tweede lezing 
van het ontwerp van KB tot uitvoering van de 
artikelen 186 en 190/1 van de wet van 12 augus-
tus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere 
bepalingen 
 
Advies nr. 1.905 van 29/04/2014 over dat ontwerp 
van koninklijk besluit  
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

     
Wet van 25/04/2014 houdende diverse bepalingen 
inzake sociale zekerheid (BS 06/06/2014, Ed. 1). 
 
KB van 08/07/2014 tot uitvoering van artikel 186 
van de wet van 12 augustus 2000 houdende soci-
ale, budgettaire en andere bepalingen en tot be-
paling van de datum van inwerkingtreding van 
hoofdstuk 15 van de wet van 25 april 2014 hou-
dende diverse bepalingen inzake sociale zeker-
heid (1) (BS 18/07/2014, Ed. 2). 
 

 
 

2. Ondernemingen in moeilijkheden : collectief ontslag 
 

 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Wet Renault van 13/2/1998 
 
 

  
De wet Renault zal worden 
geëvalueerd 
 
De sociale partners worden 
niet vermeld 

 
Advies nr. 1.567 (ver-
deeld) 
 

 

 
Collectief ontslag 

  
De wetgeving zal worden 
aangepast opdat de onderne-
mingen die tot een collectief 
ontslag overgaan de leeftijds-
piramide in het bedrijf zouden 
naleven 
 
De sociale partners worden 
niet vermeld 
 

 
Cao nr. 10 en 24 

 
Advies nr. 1.795: vraag om in de wet een machti-
ging te geven aan de sociale partners om tegen 
30 juni 2012 een alternatieve regeling voor de 
bepalingen van het voorontwerp van programma-
wet uit te werken 
 
Wet van 29/03/2012 houdende diverse bepalin-
gen, titel 9, hoofdstuk 4 
 
Advies nr. 1.803 van 27/06/2012 + ontwerp van 
cao bij het advies. 
 

 



- 35 - 
 
 

 
 3. Versterking controlemechanismen 

 
 

  Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord bepaalde 
uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de rege-
ring en/of de sociale partners 

 
Strijd tegen sociale fraude voortzet-
ten en versterken. 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Besprekingen strijd sociale 
en fiscale fraude in de 
Europese Unie 

 
Advies nr. 1.795 
 
Programmawet van 29 maart 2012 (I), titel 7. 
 
Zie ook de werkzaamheden in de dossiers: 
-  onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen 

(advies nr. 1.821) 
-  horeca ( advies nr. 1.861) 
-  terbeschikkingstelling en outplacement 
 

    Adviezen nrs. 1.866 en 1.871 - Aanwezigheidsregi-
stratie 
 
Wet van 08/12/2013 tot wijziging van artikel 30 bis 
van de wet van 27/06/1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot 
aanpassing van de bepalingen van de wet van 
04/08/1996 betreffende het welzijn van de werkne-
mers bij de uitvoering van hun werk die betrekking 
hebben op de voorafgaande aangifte en op de regi-
stratie van aanwezigheden voor wat de tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen betreft (BS 20/12/2013, Ed. 4) 
 
KB van 21/12/2013 tot wijziging van het KB van 
27/12/2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 
404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992 en van de artikelen 12, 30 bis en 30 ter 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders (BS 
27/12/2013, Ed. 2) 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord bepaalde 
uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de rege-
ring en/of de sociale partners 

     
KB van 11/02/2014 tot uitvoering van de artikelen 31 
ter, § 1, tweede lid en § 3, eerste lid, 31 quinquies, 
vierde lid, 31 sexies, § 2, derde en vierde lid en 31 
septies, derde lid van de wet van 04/08/1996 betref-
fende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk en van artikel 13 van de wet van 
27/12/2012 tot invoering van de elektronische regi-
stratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen (BS 21/02/2014, Ed. 2) 
 
MR 28/11/2013 - Actieplan "Sociale Dumping"  
 
Wet van 25/04/2014 houdende diverse bepalingen 
betreffende Justitie (BS 14/05/2014 Ed. 2). 

 
Omzendbrief overheidsopdrachten van 22/07/2014 - 
Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden 
van een opdrachtnemer of onderaannemer - Hoofde-
lijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een 
opdrachtnemer of onderaannemer die illegaal verblij-
vende onderdanen van derde landen tewerkstelt - 
Uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor 
de fiscale en sociale schulden naar bepaalde fraude-
gevoelige dienstensectoren (BS 04/08/2014 Ed. 1). 
 

 
SIGEDIS-inlichtingen kruisen met 
RSZ-gegevens zodat pensioenfond-
sen verplichting naleven SIGEDIS 
hun gegevens te bezorgen  
 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Advies nr. 1.771 (groeps-
verzekering) 

 
Programmawet van 27/12/2012, titel 6, hoofdstuk 3 
(BS 31/12/2012, Ed.2). 

 
Toepassen van de voorstellen van 
het College ter bestrijding van de 
fraude, van de OISZ en de FOD’s 
en van ABC RSVZ 
Versterking van de coördinatie van 
de instellingen en diensten 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Monitoring door de ge-
mengde commissie NAR-
CRB 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord bepaalde 
uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de rege-
ring en/of de sociale partners 

 
Meer middelen voor de inspectie-
diensten  

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Afspraken werkgelegen-
heidsconferentie 2003  
Advies nr. 1.562 
 

 

 
Versterking van de strijd tegen de 
schijnzelfstandigen en de schijn-
werknemers, voornamelijk door het 
invoeren van een weerlegbaar ver-
moeden van het bestaan van een 
band van ondergeschiktheid indien 
meerdere, bij wet bepaalde criteria 
betreffende de economische afhan-
kelijkheid vervuld zijn.  

  
Na overleg met de betrokken 
sectoren 
 
 
Afhankelijk van hun specificiteit 
zullen de sectoren hiervan kun-
nen afwijken  
 

 
Besprekingen in het kader 
van de dossiers 1.803 en 
1.971 over de schijnzelf-
standigen.  
+ Advies nr. 1.657 (IAO) 
en advies nr. 1.658 (instel-
ling van de Commissie ter 
regeling van de arbeidsre-
latie) 

 
Advies nr. 1.805 van 27/06/2012. 
 
Wet van 25/08/2012 tot wijziging van Titel XIII van de 
programmawet (I) van 27/12/2006, wat de aard van 
de arbeidsrelaties betreft (BS 11/09/2012) 
 
Advies nr. 1.821 – Follow-up van advies nr. 1.805 en 
aanbeveling nr. 23 van 30/10/2012. 
 
Onroerende werkzaamheden: KB van 07/06/2013 
(BS 25/06/2013) 
 
Landbouw/Tuinbouwbedrijf: KB van 20/06/2013 (BS 
28/06/2013) 
 
Autobussen/autocars: KB van 29/10/2013 (BS 
26/11/2013) 
 
Vervoer en logistiek voor rekening van derden  
 
Het vervoer en de logistiek voor de activiteiten van 
verhuur van voertuigen met chauffeur en van collec-
tieve taxidiensten 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord be-

paalde uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Specifieke maatregelen voor risi-
cosectoren zoals de bouw, vlees-
handel, schoonmaak en diensten-
cheques: aanwezigheidsregistra-
tie, hoofdelijke aansprakelijkheid 
en andere sectorale akkoorden 
 
 

  
In overleg met de sectoren  
 

 
Adviezen nrs. 1.780, 
1.685 en 1.753  
 
 
Hoofdelijke aansprake-
lijkheid in de bewakings-
diensten 

 
Advies nr. 1.795 
 
Programmawet van 29 maart 2012 (I), titel 7. 
 
KB van 17/07/2013 hoofdelijke aansprakelijkheid 
in de bewakingsdiensten (BS 01/08/2013) 
9 KB's van 17/08/2013 (BS 28/08/2013) 

 
Voor risicosectoren geleidelijk 
hoofdelijke aansprakelijkheid 
invoeren 

  
 
 
 
 
In overleg met de sectoren, 
eventueel met specifieke mo-
daliteiten per sector 

  
KB van 11/09/2013 hoofdelijke aansprakelijkheid 
in de voedingsnijverheid en in de handel in voe-
dingswaren (BS 19/09/2013) 
 
KB van 22/10/2013, hoofdelijke aansprakelijkheid 
in de vleessector (BS 29/10/2013) 
 
Advies nr. 1.866 van 24/09/2013 + wetsontwerpen 
+ adviesaanvraag over 2 ontwerpen van KB 
goedgekeurd in eerste lezing in de MR van 
18/10/2013 - Lopende werkzaamheden 
 
Advies nr. 1.795 
Programmawet van 29 maart 2012 (I), titel 7. 
Advies nr. 1.833 van 18/12/2012. 
 
KB van 23/05/2013 tot uitvoering van artikel 78 
van de programmawet (I) van 29 maart 2012 (BS 
31/05/2013). 

 
Strijd tegen niet-naleven verplich-
tingen deeltijds werken volgens 
modaliteiten voorzien door de 
regering 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
IPA 2007-2008 
 

 
Advies nr. 1.795 
Programmawet van 29 mars 2012 (I), titel 7, afde-
ling 5. 
Zie ook fiche 4 "modernisering van het arbeids-
recht" eind januari 2013, Punt 3, deeltijdse arbeid. 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord be-

paalde uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Nagaan of het mogelijk is om een 
specifiek statuut voor gelegen-
heidsarbeiders met een ander 
hoofdberoep in te voeren (voor 
een beperkt aantal specifieke 
gevallen) 
 

  
In overleg met horecasector 
en NAR 

 
Advies nr. 1.505 (horeca) 
Advies nr. 1.594 (witloof-
teelt) 
Advies nr. 1. 774 (land-
bouw- en tuinbouwsec-
tor)  
Adviezen nrs. 1.773, 
1.652, 1.726 en 1.740 
(witloofteelt) 
 

 
Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van 
een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedien-
den inzake de opzeggingstermijnen en de carenz-
dag en begeleidende maatregelen, artikel 104 
(champignonteelt) (BS 31/12/2013, Ed. 3) 
 

 
Stuiting verjaringstermijn vorde-
ring inzake verschuldigde RSZ-
bijdragen door onderzoek of ver-
volging 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
IPA 2005-2006 
Advies nr. 1.249, 1.459 

 
Advies nr. 1.795 

 
Uitvoeren van de maatregelen 
overeengekomen in de NAR in de 
strijd tegen de sociale fraude in de 
landbouw- en tuinbouwsector 
 

  
Uitvoering adviezen NAR  

 
Advies nr. 1.774 cham-
pignonteelt 
Adviezen nrs. 1.773, 
1.652, 1.726 en 1.740 
(witloofteelt) 
 

 

 
Periode vastleggen tijdens dewel-
ke werkgever niet langer bepaalde 
voordelen zoals de volledige of 
gedeeltelijke vrijstelling van socia-
le bijdragen kan genieten (niet 
naleven Dimona, dmfa, beroeps-
verbod, mensenhandel, tewerk-
stelling zonder arbeidskaart) 
 
 
 
 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Advies nr. 1.550 over 
verlies van socialezeker-
heidsbijdrageverminde-
ring 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Controle verscherpen op uitke-
ringsfraude en verantwoordelijk-
heid van verzekeringsinstellingen 
verhogen 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

  

 
Strijd tegen fictieve adressen die 
recht geven op uitkeringen of 
verhoogde vergoedingen 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

  
Advies nr. 1.795 
Programmawet van 29 maart 2012 (I), titel 7, 
afdeling 9. 

 
Strijd tegen grensoverschrijdende 
fraude (task force, bilaterale over-
eenkomsten met risicolanden om 
tot correcte toepassing detache-
ringsrichtlijn te komen) 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

  

 
Regeling van bepaalde aspecten 
van de elektronische informatie-
uitwisseling tussen de actoren van 
de strijd tegen illegale arbeid en 
sociale fraude (uitvoering van de 
tweede fase van het e-PV) 
 

    
Advies nr. 1.795. 
 
Programmawet van 29 maart 2012 (I), titel 7, 
afdeling 8. 
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 H. Hervorming pensioenen  

 

 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling 
In het regeerakkoord be-

paalde uitvoering 
Werkzaamheden 

Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Verhoging van de effectieve leef-
tijd om op vervroegd pensioen te 
gaan tot in 2013 met 6 maanden, 
daarna met 6 maanden per jaar 
om in 2016 op 62 jaar te komen. 
 

 
Federaal 

 
Sociale partners worden niet 
vermeld 
 

 
Adviezen nrs. 858, 872, 

1.069 en 1.173  Veral-
gemening van de pensi-
oenleeftijd op 65 jaar met 
berekening van het pen-
sioen in 45e en gelijktijdi-
ge invoering van een 
flexibele pensioenleeftijd 
tussen 60 en 65 jaar op 
basis van de loopbaanja-
ren. 

 

- Wet van 28/12/2011 houdende diverse bepalin-
gen, Titel 8 (BS 30/12/2011). 

 
- KB van 26/04/2012 tot uitvoering, inzake het 

pensioen van de werknemers, van de wet van 
28/12/2011 houdende diverse bepalingen (BS 
30/04/2012). 

 
- Wet van 20/07/2012 tot wijziging van de wet van 

28/12/2011 houdende diverse bepalingen, wat 
betreft het pensioen van de werknemers en 
houdende nieuwe overgangsmaatregelen inza-
ke het vervroegd rustpensioen van de werkne-
mers (BS 14/08/2012). 

 
- KB van 20/12/2012 tot wijziging van het ko-

ninklijk besluit van 26/04/2012 tot uitvoering, in-
zake het pensioen van de werknemers, van de 
wet van 28/12/2011 houdende diverse bepalin-
gen (BS 31/12/2012, Ed. 2). 

 

 
Verhoging van de minimale loop-
baanvoorwaarde tot 40 jaar tegen 
2015 + 2 uitzonderingen in geval 
van lange loopbaan (pensioen op 
60 jaar en 42 loopbaanjaren en op 
61 met 41 loopbaanjaren). 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld. 

 
Adviezen nrs. 858, 872, 
1.069 en 1.173 - Veral-
gemening van de pensi-
oenleeftijd op 65 jaar met 
berekening van het pen-
sioen in 45e en gelijktijdi-
ge invoering van een 
flexibele pensioenleeftijd 
tussen 60 en 65 jaar op 
basis van de loopbaanja-
ren. 
 

 
Wet van 28/12/2011 houdende diverse bepalin-
gen, Titel 8 (BS 30/12/2011). 
 
Wet van 24/06/2013 houdende diverse bepalingen 
inzake pensioenen (BS 04/07/2013). 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Pensioenbonus wordt voor 1 de-
cember 2012 geëvalueerd, met 
bedoeling zijn aansporend karak-
ter te versterken 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Advies nr. 1.566 (wel-
vaartsvastheid 
+pensioenbonus) 

 
Programmawet van 28/06/2013 (BS 01.07.2013) – 

artikelen 65 tot 70  Pensioenbonus voor zelf-

standigen  versterking. 
 
KB van 24/10/2013 tot uitvoering, inzake de pen-
sioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis 
van de wet betreffende het generatiepact van 23 
december 2005 (BS 06/11/2013, Ed. 2) 
 
KB van 15/12/2013 tot uitvoering van artikel 3/1 
van de wet van 23/12/2005 betreffende het gene-
ratiepact (BS 23/12/2013, Ed. 2) 
 

 
Beginsel van eenheid van loop-
baan wordt geleidelijk afgeschaft, 
gewerkte jaren na 45 loopbaanja-
ren geven recht op verhoogd 
pensioen voor zover niet meer 
dan 30 gelijkgestelde dagen per 
loopbaanjaar 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

  
Wet van 19/04/2014 tot wijziging van diverse 
bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor 
werknemers rekening houdend met het principe 
van de eenheid van loopbaan (BS 07/05/2014) 
 
KB van 29/06/2014 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van 
het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers en het 
koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoe-
ring van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 
50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers (BS 
10/07/2014, Ed. 2) 
 
KB van 29/06/2014 tot wijziging van artikel 23 van 
het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot 
vaststelling van het algemeen reglement betref-
fende het rust- en overlevingspensioen voor werk-
nemers (BS 10/07/2014, Ed. 2) 
 
KB van 10/06/2014 houdende regeling van de 
cumul van onderbrekingsuitkeringen in het kader 
van een tijdskrediet met een overlevingspensioen 
(BS 20/06/2014, Ed. 4) 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
KB van 03/07/2014 tot uitvoering van de hervor-
ming van het overlevingspensioen en van de 
overgangsuitkering in de pensioenregeling voor 
werknemers en tot wijziging van diverse koninklij-
ke besluiten (BS 10/07/2014, Ed. 2) 
 
KB van 08/07/2014 tot wijziging van de artikelen 
29, 38, 65 en 100 van het koninklijk besluit van 25 
november 1991 houdende de werkloosheidsre-
glementering in het kader van de overgangsuitke-
ring toegekend in geval van een overlevingspen-
sioen (BS 01/08/2014 Ed. 1) 
 
MB van 08/07/2014 tot wijziging van de artikelen 
70 en 71 van het ministerieel besluit van 26 no-
vember 1991 houdende de toepassingsregelen 
van de werkloosheidsreglementering in het kader 
van de overgangsuitkering toegekend in geval van 
een overlevingspensioen (BS 01/08/2014 Ed. 1) 
 

 
Bijzondere stelsels van de privé-
sector worden op het algemene 
afgestemd 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

  

 
Toegelaten arbeid:  
 
Voor 65 jaar blijft huidige stelsel 
maar sanctie in overeenstemming 
met de overschrijding  
 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Adviezen nrs. 1.304, 
1.323, 1.352, 1.408, 
1.453, 1.583, 1.649 

 
Advies nr. 1.841 van 28/03/2013. 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Vanaf 65 jaar: beroepsinkomens-
grens wordt afgeschaft voor per-
sonen die in 2013 42 beroeps-
loopbaanjaren kennen, evaluatie 
in 2014 
 
Indien men niet voldoet aan loop-
baanvoorwaarde: huidig stelsel 
maar sanctie in overeen-
stemming met overschrijding 
 
Geen opbouw bijkomende pensi-
oenrechten mogelijk wanneer men 
al een pensioen krijgt 
 

    
KB van 28/08/2013 tot wijziging van diverse re-
glementaire bepalingen betreffende de cumulatie 
van een pensioen in de werknemersregeling met 
beroepsinkomsten of met sociale vergoedingen 
(BS 20/06/2013). 

 
Gelijkgestelde periodes voor alle 
pensioenstelsels op elkaar af-
stemmen vanaf 2012:  
- werkloosheid 3

de
 periode en 

brugpensioen voor 60 worden 
meegeteld als minimumrecht per 
loopbaanjaar, met uitzondering 
van brugpensioen bedrijf in 
moeilijkheden of herstructurering 
of in toepassing CAO nr. 96 

-  vrijwillige werkonderbreking, 
buiten gemotiveerde tijdskrediet 
en de thematische verloven, 
worden voor max. 1 jaar gevalo-
riseerd 

 
 
 
 
 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Advies nr. 1.627 (brug-
pensioen) 
Advies nr. 1.601 
Adviezen nrs 1.694 en 
1.736 (pleegzorg) 

 
Wet van 28/12/2011 houdende diverse bepalin-
gen, Titel 8, hoofdstuk 5 (BS 30/12/2011). 
 
KB van 24/09/2012 tot uitvoering van artikel 123 
van de wet van 28/12/2011 houdende diverse 
bepalingen (BS 27/09/2012, Ed. 2) 
 
KB van 27/03/2013 tot uitvoering van artikel 122 
van de wet van 28/12/2011 houdende diverse 
bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen 
betreffende de gelijkgestelde perioden (BS 
08/03/2013). 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Beperking van het recht op over-
levingspensioen afhankelijk van 
leeftijd, aantal kinderen en aantal 
jaren wettelijk samenwonen of 
huwelijk 
Na afloop, onmiddellijk recht op 
werkloosheidsuitkering 
Overgangsperiode voor rustpen-
sioen voor mensen die op 
1.1.2012 30 jaar zijn in geval hun 
partner overlijdt 
Regels om pensioen en beroeps-
inkomen te cumuleren worden 
versoepeld 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Advies nr. 1.293 
Discussie in het kader 
van de welvaartsvastheid 
2010-2011 

 

 
1

ste
 pijler consolideren en  

overwegen veralgemening van de 
2

de
 pijler of 1

ste
 pijler bis 

Herziening fiscale aftrekbaarheid 
2

de
 pijler en belastingsvoeten 2

de
 

pijler 
 

  
IPA 

 
Advies nr. 1.096 

 

 
Opportuniteit nagaan fusie Zilver-
fonds en Fonds voor de toekomst 
 

  
In overleg met de sociale part-
ners  

  

 
Alle werkenden ontvangen een 
raming van hun toekomstige pen-
sioenrechten ontvangen + oprich-
ting databank 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Adviezen nrs. 1.621 en 
1.767 
 
Nieuwe evaluatie uiterlijk 
eind 2013 
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 I. Sociale zekerheid 

 

 

  1. Welvaartsvastheid  

 

 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Welvaartsvastheid 
Deel van de welvaartsenveloppe 
kan worden toegewezen aan de 
enveloppe kinderbijslagen 
 
 
 
 
 

 
 
Kinderbijslag wordt overge-
heveld naar de gemeen-
schappen 
 
 
Voor overheveling wordt 
verschil kinderbijslag loon-
trekkenden – zelfstandigen 
weggewerkt 

 
 
Op voorstel van de sociale part-
ners en met de voorwaarde dat 
de sociale partners een beteke-
nisvolle stijging vaststellen van 
de scholingsgraad van jongeren 
in het hoger onderwijs tussen 
2012 en het lopende jaar 
 
 

 
 
Adviezen nrs. 1.566 en 
1.673 
 
Rapport nr. 71 
 
Discussie in het kader van 
welvaartsvastheid 2011-
2012 
 
Advies nr. 1.702 over 
vroegtijdige schoolverla-
ters 

 
 
Kadernota relancestrategie van 20 juli 2012. Punt 3.1 
Dialoog met de sociale partners en pijlers 9-10 "On-
dersteuning van de koopkracht via de fiscaliteit, de 
parafiscaliteit of andere instrumenten". 
 
Advies nr. 1.840 van 28/03/2013 
 
Advies nr. 1.895 van 25/02/2014 
 
 

 
Opheffing Fonds voor Collectieve 
Uitrustingen en Diensten 
 
Vermindering met 40% enveloppe 
welvaartsvastheid 2013-2014 
 
 
 
 
 

 
Middelen worden over de 
gemeenschappen verdeeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In overleg met de sociale part-
ners  
 
Sociale partners worden niet 
vermeld 
 
 
 
 
 

 
Adviezen nrs. 1.566 en 
1.673 Rapport nr. 71 
 
Adviezen nrs. 1.566 en 
1.673 Rapport nr. 71 
 
 
 
 
 

 
Akkoord van het COMORI (zie pagina 1) en bijzonde-
re wet van 06/01/2014 met betrekking tot de zesde 
staatshervorming (BS 31/01/2014) 
 
Advies nr. 1.840 van 28/03/2013 
 
KB van 21/03/2013 tot wijziging van het KB van 
3/07/1996 tot uitvoering van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 
(BS 24/06/2013). 
 
KB van 10/04/2013 tot wijziging van de artikelen 111 
en 131 ter van het KB van 25/11/1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, tot wijziging van artikel 
8 van het KB van 7/12/1992 betreffende de toeken-
ning van werkloosheidsuitkeringen in geval van con-
ventioneel brugpensioen en van artikel 12 van het KB 
van 3/05/2007 tot regeling van het SWT in het kader 
van de welvaartvastheid (BS 22/04/2013). 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

     
MB van 16/04/2013 tot wijziging van artikel 69 van 
het MB van 26/11/1991 houdende de toepassings-
regelen van de werkloosheidsreglementering (BS 
23/04/2013). 
 
KB van 24/06/2013 tot aanpassing aan de wel-
vaart van bepaalde pensioenen in de regeling 
voor werknemers (BS 03/07/2013). 
 
KB van 27/06/2013 tot wijziging van artikel 7 van 
het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging 
van sommige pensioenen en tot toekenning van 
een welvaartsbonus aan sommige pensioen-
gerechtigden (BS 03/07/2013). 
 
KB van 19/07/2013 tot wijziging van het KB van 
10/12/1987 betreffende de bijlagen verleend in het 
kader van de arbeidsongevallenwet van 
10/04/1971 (BS 01/08/2013) 
 

 
Laagste socialezekerheids- en 
bijstandsuitkeringen worden ge-
leidelijk opgetrokken 
 

 
Tegemoetkoming hulp aan 
bejaarden wordt overgehe-
veld aan de gemeen-
schappen 
 
 
Homogenisering beleid 
hulp aan personen met een 
handicap 
 
 
 

 
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Adviezen nrs. 1.570 en 
1.672  
Rapport nr. 71 

 
Advies nr. 1.840 van 28/03/2013 
 
Goedkeuring van twee ontwerpen van KB in de 
MR van 26/04/2013 (inhaalpremie voor invaliden 
en forfaitaire tegemoetkomingen voor hulp van 
derden). 

  
 
  
  



- 48 - 
 
 

 
 2. Gezondheidszorg  

 
 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Wettelijke groeinorm gezond-
heidszorg in 2013 is 2% +40 mil-
joen euro voor nieuwe banen 
socialprofit, in 2014 3% + eventu-
eel bijkomend bedrag jobs in 
socialprofit 
 
Vanaf 2015 wordt de norm bij wet 
bepaald, indien niet blijft de norm 
voor 2014 van toepassing 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Advies nr. 1.559 (finan-
ciering gezondheidszorg) 
Rapport nr. 66 

 

 
Vereenvoudiging van OMNIO-
statuut + veralgemening derdebe-
talerssysteem voor meest kwets-
bare groepen. 
 
 
 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 
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 3.  Financiering 

 
 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Indexering loongrens “hoge lonen” 
in kader van structurele verminde-
ring RSZ-bijdragen  
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Advies nr. 1.705 over de 
vereenvoudiging van de 
banenplannen en ver-
sterking activering 

 
Advies nr. 1.794 van 31 januari 2012. 
 
KB van 28/03/2012 en KB van 26/05/2012 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 
2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel 
IV van de programmawet van 24 december 2002 
(I), betreffende de harmonisering en vereenvoudi-
ging van de regelingen inzake verminderingen van 
de socialezekerheidsbijdragen. 

 
Financiële evenwicht sociale 
zekerheid :  
Tijdelijke en aanvullende dotatie 
bovenop de bestaande financie-
ring , die jaarlijks wordt berekend, 
zodat de ESR-rekeningen van de 
sociale zekerheid noch tekorten, 
noch overschotten vertonen 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Rapport nr. 66  
Advies nr. 1.559 financie-
ring gezondheidszorg 

 

 
 

4. Sociale integratie 
 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Inclusieve arbeidsmarkt:  
Voorrang geven aan activering via 
overleg met de gewesten, ge-
meenschappen en ism de lokale 
besturen 

 
Samenwerkingsakkoorden 
om de intensiteit van bege-
leiding werklozen vast te 
leggen 

 
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Aanbeveling nr. 22 
Adviezen nrs. 1.561, 
1.488, 1.493, 1.515 en  
1.755 
 

 
Rapport nr. 81 van 23/05/2012. 
 
Rapport nr.83 van 28/05/2013. 
 
Rapport 87 van 15/07/2014 - Europese kader-
overeenkomst betreffende inclusieve arbeidsmark-
ten – Eindevaluatie van de Belgische sociale 
partners 

http://www.cnt-nar.be/RAPPORT/rapport-087-N.pdf
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

  
Regionalisering van RSZ-
kortingen voor doelgroepen 
en van de activering werk-
loosheidsuitkeringen 
 
Programma’s arbeids-
marktbegeleiding van leef-
loners (art.60-61) wordt 
overgeheveld naar de 
gewesten 
 
PWA-bevoegdheid wordt 
overgeheveld naar de 
gewesten – federale over-
heid zal financiering van de 
werkloosheidsuitkeringen 
voortzetten op basis van 
aantal huidige gerechtig-
den per gewest (langdurig 
werklozen en zij die ver 
van de arbeidsmarkt staan) 
 

  
Advies nr. 1.394 over 
hervorming PWA 

 

 
Uitvoering van het plan “Back to 
Work” in invaliditeitssector 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 
 
 
 

  
De NAR stuurt het platform (beslissing van het 
Bureau). 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Integratie van personen met een 
handicap:  
Ondersteuning van een transver-
saal gehandicaptenbeleid over-
eenkomstig de voorschriften van 
het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap  
Doelstellingen bepalen zodat 
overheidsbedrijven voldoende 
personen met een handicap in 
dienst nemen 
Een gelijkaardig systeem voorstel-
len bij privé-ondernemingen  

 
Samenwerkingsakkoorden 
om de intensiteit van bege-
leiding werklozen vast te 
leggen 
 
Regionalisering van RSZ-
kortingen voor doelgroepen 
en van de activering werk-
loosheidsuitkeringen 

 
Sociale partners worden niet 
vermeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan worden aangepast via 
sociaal overleg  
 

 
Cao nr. 99 
Advies nr. 1.094 
Bespreking adviesaan-
vragen risicogroepen  

 

 
 
 J. Gelijkheid op het werk, diversiteit, non-discriminatie 

 
 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
De diversiteit zowel in de bedrij-
ven als bij de overheid verbeteren 

 
Initiatieven van de federale 
regering 

 
Sociale partners worden niet 
vermeld. 

 
Gezamenlijke verklaring 
van de sociale partners 
van 27/03/2006, 
IPA 2007-2008, anker-
punt 4  
 
 
 
 

 
Kadernota relancestratiegie van 20 juli 2012. 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Bestrijding van discriminaties bij 
aanwerving door preventieacties, 
onder andere via vertrouwensper-
sonen en door een beroep te 
doen op het Centrum voor gelijk-
heid van kansen en op het Insti-
tuut van de gelijkheid van vrou-
wen en mannen om slachtoffers 
tot rechtsvorderingen te leiden.  
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld. 

 
Cao nr. 38, 
IPA 2007-2008, anker-
punt 4,  
Cao nr. 95 en gedrags-
code voor ondernemin-
gen en adviezen nrs. 
1.654 en 1.656 

 

 
Uitbreiding van het gebruik van 
anonieme CV's in de openbare 
sector en die praktijk aanmoedi-
gen in de privésector in de eerste 
selectiefase 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld. 

 
IPA 2007-2008, anker-
punt  4, 
Cao nr. 95 en gedrags-
code voor ondernemin-
gen 

 
Adviesaanvraag van 26/11/2012. 
Lopende werkzaamheden in samenwerking met 
het Centrum voor gelijkheid van kansen. 

 
Toezien op de toepassing van de 
antidiscriminatiewet, de evaluatie 
ervan en op het efficiënte gebruik 
van de instrumenten waarin de 
wet voorziet, met name inzake de 
bewijslast. 
 

 
Bevoegdheid van de fede-
rale regering 

 
Sociale partners worden niet 
vermeld. 

 
IPA 2007-2008, anker-
punt 4, 
Cao's nr. 95, nr. 99 en 
advies nr. 1.654 

 

 
Opstelling van een specifieke wet 
over de loongelijkheid tussen M 
en V. Die wet zal onder andere 
bepalen dat elke collectieve ar-
beidsovereenkomst een hoofdstuk 
moet bevatten over de verminde-
ring van de loonkloof en het toe-
passen van een analytisch func-
tieclassificatiesysteem in het ka-
der van de bezoldigingsbereke-
ning. 
 

 
Bevoegdheid van de fede-
rale regering, op basis van 
de parlementaire werk-
zaamheden van de Kamer 

 
In overleg met de sociale part-
ners. 
"De bedrijven zullen jaarlijks 
rekenschap moeten geven van 
hun genderneutrale loonbe-
leid." 

 
Cao's nrs 25 en 99 en 
regelmatige opvolgings-
rapporten van de sociale 
partners in het kader van 
acties voor gendergelijk-
heid 
 

 
Wet van 22/04/2012 ter bestrijding van de loon-
kloof tussen mannen en vrouwen (BS 
28/08/2012). 
 
Kadernota relancestratiegie van 20 juli 2012.  
 
Wet van 12/07/2013 tot wijziging van de wetge-
ving met betrekking tot de bestrijding van de loon-
kloof tussen mannen en vrouwen (BS 
26/07/2013). 
 
Advies nr 1.850 van 28/05/2013. 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering ment 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

     
Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 houdende 
uitvoering van hoofdstuk 4, afdeling 2, van de wet 
van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen (BS 02.09.2013). 
 
KB van 25/04/2014 betreffende het analysever-
slag van de bezoldigingsstructuur van de werk-
nemers (BS 15/05/2014, Ed. 2). 
 
MB van 25/04/2014 tot vaststelling van de model-
formulieren die als basis moeten dienen voor het 
analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van 
de werknemers (BS 15/05/2014, Ed. 2). 
 
KB van 25/04/2014 betreffende de bemiddelaar in 
het kader van de bestrijding van de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen (BS 21/05/2014, Ed. 
1). 
 

 
Maatregelen met het oog op de 
vermindering van de loonkloof 

 
Bevoegdheid van de fede-
rale regering 

 
In overleg met de sociale part-
ners en vasthouden aan die 
doelstelling tijdens de onder-
handelingen over het IPA en 
cao's.  
 

 
IPA 2007-2008, anker-
punt 4, cao nr. 25 
 

 
Wet van 22/04/2012 ter bestrijding van de loon-
kloof tussen mannen en vrouwen (BS 
28/08/2012). 
 
Wet van 12/07/2013 tot wijziging van de wetge-
ving met betrekking tot de bestrijding van de loon-
kloof tussen mannen en vrouwen (BS 
26/07/2013). 
 
Advies nr 1.850 van 28/05/2013. 
 
Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 houdende 
uitvoering van hoofdstuk 4, afdeling 2, van de wet 
van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen (BS 02.09.2013). 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering ment 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

     
KB van 25/04/2014 betreffende het analysever-
slag van de bezoldigingsstructuur van de werk-
nemers (BS 15/05/2014, Ed. 2). 
 
MB van 25/04/2014 tot vaststelling van de model-
formulieren die als basis moeten dienen voor het 
analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van 
de werknemers (BS 15/05/2014, Ed. 2). 
 
KB van 25/04/2014 betreffende de bemiddelaar in 
het kader van de bestrijding van de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen (BS 21/05/2014, Ed. 
1). 
 

 
Bevordering, evaluatie en eventu-
eel aanpassing van het federaal 
label Gelijkheid-Diversiteit opdat 
zowel de privé- als de overheids-
bedrijven beter met de diversiteit 
rekening zouden houden. 
 

 
Bevoegdheid van de fede-
rale regering 

 
Sociale partners worden niet 
vermeld. 

 
gedragscode voor de 
ondernemingen en ad-
vies nr. 1.654 

 
Evaluatie van het eerste rapport socio-
economische monitoring van het Centrum voor 
gelijkheid van kansen. Lopende werkzaamheden. 

 
Een diversiteitsbarometer zal alle 
beschikbare gegevens samen-
voegen en jaarlijks een verslag 
uitbrengen over de deelname van 
risicogroepen aan de economi-
sche activiteit.  
 

 
Bevoegdheid van de fede-
rale regering 

 
Sociale partners worden niet 
vermeld. 

 
gedragscode voor de 
ondernemingen en ad-
vies nr. 1.654 

 
Evaluatie van het eerste rapport socio-
economische monitoring van het Centrum voor 
gelijkheid van kansen. Lopende werkzaamheden. 

 
Tenuitvoerlegging van een trans-
versaal gehandicaptenbeleid en 
de jobkansen van personen met 
een handicap verhogen 
 

 
Bepaling van doelstellingen 
door de federale regering 

 
"De regering zal voor de privé-
ondernemingen een gelijkaar-
dig systeem voorstellen, dat 
via het sociaal overleg zal 
kunnen worden aangepast." 
 

 
Cao nr. 99 

 
Werkzaamheden van het platform return to work. 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering ment 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Bij bij toekomstige hervormingen 
bijzondere aandacht schenken 
aan de versterking van het man-
vrouwgelijkheidsbeleid inzake 
socio-economische kwesties en 
aan de positie van éénouder-
gezinnen en alleenstaanden 
 

 
Bevoegdheid van de fede-
rale regering 

   

 
Structurele maatregelen om dis-
criminaties op de arbeidsmarkt 
tussen vrouwen en mannen die 
gevolgen hebben voor de sociale 
zekerheid te verminderen 
 

 
Bevoegdheid van de fede-
rale regering 

   
Cfr supra (maatregelen om de loonkloof te ver-
minderen). 

 
 
 
 K. Steun voor bedrijven en voor het opzetten van activiteiten 

 

 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering ment 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Modernisering van elektronische 
procedures bv geïnformatiseerd 
gebruik van maaltijd- en ecoche-
ques 
 

  
Sociale partners worden niet 
vermeld 

 
Adviezen nrs 1.602, 
1.680 en 1712 
Bespreking gevolggeving 
voornoemde adviezen 

 
Lopende werkzaamheden. 
 
Advies nr. 1.896 van 25/02/2014 
 
KB van 29/06/2014 tot wijziging van artikel 19bis, 
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders (BS 24/07/2014, Ed. 1). 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering ment 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

     
KB van 29/06/2014 tot wijziging van artikel 19bis, 
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet van 28 december 
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders – Addendum (BS 19/08/2014) 
 

 
 
 
 L. Justitiehervorming 
 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
- Institutioneel akkoord over het 

gerechtelijk arrondissement 
Brussel 

- Vermindering van het aantal 
gerechtelijke arrondissemen-
ten 

- Eengemaakte organisatie voor 
het beheer van de rechtban-
ken (incl. mobiliteit) 

 
De gerechtelijke organisa-
tie blijft een federale be-
voegdheid, maar ze zal 
sterk gedecentraliseerd 
worden en de deelstaten 
zullen erbij betrokken wor-
den 
 
 
 
 
 
 

Om de samenhang van het 
strafbeleid te verbeteren 
zullen de deelstaten voor 
de materies waarvoor zij 
bevoegd zijn voortaan veel 
nauwer betrokken worden 

 
De regering zal - zich inspire-
rend op de voorstellen van 
Themis en Atomium - werk 
maken van een eengemaakte 
organisatie voor het beheer 
van de rechtbanken, per ar-
rondissement of rechtsgebied, 
en met respect voor de onaf-
hankelijkheid van de recht-
spraak en rekening houdende 
met de specificiteit van de 
arbeidsrechtbanken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Advies nr. 1.716 en 
nr. 1.741 

 
Akkoord van het COMORI van 9 juli 2013 (zie 
pagina 1) en bijzondere wet van 06/01/2014 met 
betrekking tot de zesde staatshervorming (BS 
31/01/2014) 
 
Wet van 25/04/2014 houdende diverse bepalingen 
betreffende Justitie (BS 14/05/2014 Ed. 2). 
 
Wet van 08/05/2014 houdende wijziging en coör-
dinatie van diverse wetten inzake Justitie (I) (BS 
14/05/2014 Ed. 2). 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

   
Er zal mutatis mutandis een-
zelfde regeling komen voor het 
beheer van de parketten en de 
hoven van beroep, met be-
houd van de specificiteit van 
de arbeidsauditoraten en ar-
beidshoven 
 

  

 
 
  
 M. Milieu 

 

 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Drastische vermindering van het 
grondstoffen- en energieverbruik 
(vooral fossiele brandstoffen) is 
essentieel, niet alleen voor de 
bescherming van het leefmilieu, 
maar tevens om de competitiviteit 
van de ondernemingen en de 
jobcreatie te versterken 
 
 
 
 

  
Initiatieven om de overgang 
naar een milieuvriendelijke 
economie te bevorderen en 
groene jobs te creëren. 
 
De sociale partners worden 
niet vermeld 
 

 

- Gemeenschappelijke 
adviezen NAR-CRB 
nr. 1.693 en nr. 1.727 
betreffende de the-
matiek van de groene 
jobs 

 
- Cao nr. 98 en advie-

zen inzake ecoche-
ques : nrs.  1.675, 
1.728, 1.758 en 1.787 

 
-  Cao nr. 39 betreffen-

de de voorlichting en 
het overleg inzake de 
sociale gevolgen van 
de invoering van 
nieuwe technologie-
ën 

 

 
Kadernota relancestrategie van 20 juli 2012. Punt 
3.4 "Energie" 
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 N. Diversen 

 

Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

 
Ervaringsfonds 

 
Overheveling naar de 
gewesten 

  
Adviezen nrs. 1.548, 
1.639, 1667 en 1.732 

 
Advies nr. 1.793 van 31/01/2012 
 
Advies nr. 1.831 van 18/12/2012 
 
Adviezen nr. 1.898 en nr. 1.899 van 25/02/2014 
 

    Akkoord van het COMORI van 9 juli 2013 (zie 
pagina 1) en bijzondere wet van 06/01/2014 met 
betrekking tot de zesde staatshervorming (BS 
31/01/2014)  

Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord bepaalde uitvoering Werkzaamheden 
Maatregelen die werden uitgevoerd door de 

regering en/of de sociale partners 

 
Federale programma's sociale 
economie 
 

 
Overheveling naar de 
gewesten 

   
Akkoord van het COMORI van 9 juli 2013 (zie 
pagina 1) en bijzondere wet van 06/01/2014 met 
betrekking tot de zesde staatshervorming (BS 
31/01/2014) 

 
Huisarbeid 

  
Om de misbruiken ter zake te 
bestrijden, zal het verdrag nr. 
100 van de IAO betreffende de 
huisarbeid geratificeerd wor-
den 

 
Advies nr. 1.700 en 1.761  
 
Advies nr. 1.730 over de 
ratificering van IAO-
verdragen door België 
 

 
Advies nr. 1.828 van 18/12/2012 en advies nr. 
1.897 van 25/02/2014 
  
Advies nr. 1.857 van 16/07/2013. 
 
Wet van 15/05/2014 tot wijziging van de wet van 4 
augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat 
de dienstboden en het huispersoneel betreft (1) 
(BS 18/06/2014, Ed. 1). 
 
KB van 13/07/2014 tot opheffing van de artikelen 
5 en 18 en tot wijziging van artikel 16 van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoe-
ring van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders (BS 28/07/2014, Ed. 1). 
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Beschrijving Bevoegdheidsverdeling In het regeerakkoord be-
paalde uitvoering 

Werkzaamheden Maatregelen die werden uitgevoerd door de 
regering en/of de sociale partners 

     
KB van 13/07/2014 tot opheffing van de artikelen 
5 en 18 en tot wijziging van artikel 16 van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoe-
ring van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke zekerheid der arbei-
ders – Addendum (BS 19/08/2014) 
 

 
Outplacement 

 
Het arbeidsrecht blijft fede-
raal (inzonderheid cao nr. 
51 en 82)  
 
De gewesten worden be-
voegd voor : 
- de inhoudelijke vereisten 

die niet in de cao nr. 51 
en 82 vastliggen, 

- de terugbetaling van 
outplacementkosten aan 
de bedrijven, 

- het opleggen van sanc-
ties aan werkgevers bij 
gebrek aan outplace-
ment 

 

  
Cao nr. 51 en 82 

 

Dossier arbeiders-bedienden  Wet van 

26/12/2013  Uitbreiding van het recht op outpla-
cement vanaf het 7e jaar anciënniteit. 
 
Lopende werkzaamheden inzake de impact op de 
cao nr. 82. 
 
 

 
Dienstencheques : indexering prijs 
dienstencheques + van 7,5 naar 
8,5 euro in 2013 en beperkt tot 
max. 1.000 per huishouden of 500 
per persoon 

 
Regionalisering van dien-
stencheques, met behoud 
op federaal vlak de aspec-
ten van het arbeidsrecht, 
zoals de arbeidsvoorwaar-
den in de sector – fiscale 
uitgaven worden overge-
heveld 
 

  
Advies nr. 1.318 over 
buurtdiensten 
Advies nr. 1.394 over 
hervorming PWA 
Advies nr. 1.456 over 
dienstencheques 

 
Wet van 28/12/2011 houdende diverse bepalin-
gen, Titel 7 (BS 30/12/2011). 
 
Advies nr. 1.795 

 


