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Onderwerp : Betaald educatief verlof - Samenstelling van de erkenningscommissie - Ontwerp van koninklijk besluit
______________________________________________________________

Bij brief van 20 april 2004 heeft de heer M. JADOT, Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de
Nationale Arbeidsraad om advies verzocht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen betreffende de samenstelling van de erkenningscommissie voor betaald educatief verlof, vervat in het koninklijk uitvoeringsbesluit van 23 juli 1985 betreffende
het betaald educatief verlof.

Na onderzoek van die adviesaanvraag in zijn Uitvoerend Dagelijks Bestuur,
heeft de Raad op 1 juni 2004 navolgend advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
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De Nationale Arbeidsraad wordt geraadpleegd over een ontwerp van
koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 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 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

Die wijziging houdt in dat in de erkenningscommissie voor het betaald educatief verlof het aantal effectieve en het aantal plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Gemeenschapsministers, die het onderwijs tot hun bevoegdheid hebben, van
twee op drie wordt gebracht (art. 9, 3°).

Ter verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt er in de adviesaanvraag op gewezen dat de minister van de Duitstalige Gemeenschap, die het onderwijs tot zijn bevoegdheid heeft, nog niet in voornoemde commissie is vertegenwoordigd terwijl artikel 110, § 4, tweede alinea van de herstelwet van 22 januari 1985 voorschrijft dat een
vertegenwoordiger van elk van de ministers die het onderwijs onder hun bevoegdheid hebben, in de commissie met raadgevende stem zitting heeft.

Op grond van die motivering kan de Raad zijn instemming betuigen
met het ontwerp van koninklijk besluit dat hem ter advies is overgelegd.
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