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Onderwerp :

Koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli
1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat - Politiek verlof voor de districtsraadsleden - Wijzigingen

Mevrouw F. Van den Bossche, toenmalig minister van Werk, heeft er bij brief
van 29 september 2005 op aangedrongen dat de Nationale Arbeidsraad zich zou uitspreken
over het voornoemde ontwerp van koninklijk besluit, waarover hij in februari 2003 om advies
werd verzocht.

Mevrouw Onkelinx, toenmalig minister van Werk, wijst er in haar brief van 12
februari 2003 op dat de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening
van een politiek mandaat, voorziet in een politiek verlof voor de werknemers uit de privésector die lid zijn van verschillende overheidsinstellingen die de wet op uitputtende wijze opsomt. De wet van 23 maart 2001 heeft het toepassingsgebied van die wet uitgebreid tot de
voorzitters en de leden van de districtsraden en de leden van de betreffende uitvoerende
colleges.

Ze wijst bovendien op twee problemen in verband met de nadere regels voor
de opname van een politiek verlof :
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- Naar aanleiding van de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 19 juli 1976
door de wet van 23 maart 2001 heeft het koninklijk besluit van 5 april 2001 alleen voorzien
in concrete regels voor de opname van dat verlof voor degenen die voorzitter of lid zijn van
het uitvoerend college, namelijk het bureau van de districtsraad, en niet voor de andere
mandaten, dat wil zeggen de werknemers die lid zijn van die raad, maar niet van het bureau.

Om het recht op politiek verlof voor die werknemers te concretiseren, wijzigt het voornoemde ontwerp van koninklijk besluit het koninklijk besluit van 28 december 1976.

- De concrete regels voor de opname van het verlof van de leden van een provincieraad,
waarin artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 december 1976 voorziet, stemmen niet
meer overeen met de wet van 30 april 1836 betreffende de Provinciewet.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet dan ook in die aanpassing.

De commissie Individuele Arbeidsverhoudingen werd met de bespreking van dat vraagstuk belast.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 31 januari 2006
het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
--------------------------------------------------------------

I. ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Mevrouw F. Van den Bossche, toenmalig minister van Werk, heeft
er bij brief van 29 september 2005 op aangedrongen dat de Nationale Arbeidsraad zich
zou uitspreken over het voornoemde ontwerp van koninklijk besluit, waarover hij in februari 2003 om advies werd verzocht.
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Mevrouw Onkelinx, toenmalig minister van Werk, wijst er in haar
brief van 12 februari 2003 op dat de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor
de uitoefening van een politiek mandaat, voorziet in een politiek verlof voor de werknemers uit de privésector die lid zijn van verschillende overheidsinstellingen die de wet op
uitputtende wijze opsomt. De wet van 23 maart 2001 heeft het toepassingsgebied van die
wet uitgebreid tot de voorzitters en de leden van de districtsraden en de leden van de betreffende uitvoerende colleges.

Ze wijst bovendien op twee problemen in verband met de nadere
regels voor de opname van een politiek verlof, die kunnen worden opgelost door het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976
betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de
wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek
mandaat :

- Naar aanleiding van de uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 19 juli
1976 door de wet van 23 maart 2001 heeft het koninklijk besluit van 5 april 2001 alleen
voorzien in concrete regels voor de opname van dat verlof voor degenen die voorzitter
of lid zijn van het uitvoerend college, namelijk het bureau van de districtsraad, en niet
voor de andere mandaten, dat wil zeggen de werknemers die lid zijn van die raad,
maar niet van het bureau.

Om het recht op politiek verlof voor die werknemers te concretiseren, wijzigt het voornoemde ontwerp van koninklijk besluit het koninklijk besluit van 28
december 1976.

- De concrete regels voor de opname van het verlof van de leden van een provincieraad,
waarin artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 december 1976 voorziet, stemmen niet
meer overeen met de wet van 30 april 1836 betreffende de Provinciewet.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet dan ook in die aanpassing.

II. STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft de bepalingen van het voorgelegde ontwerp van
koninklijk besluit onderzocht.

Hij constateert dat het handelt over twee vraagstukken.
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De Raad wijst erop dat de eerste wijziging tot doel heeft twee vergelijkbare situaties op dezelfde manier te regelen en te zorgen voor een gelijke behandeling van degenen die voorzitter of lid zijn van het uitvoerend college, namelijk het bureau
van de districtsraad, en de andere mandaathouders, dat wil zeggen de werknemers die
lid zijn van de districtsraad maar niet van het bureau.

Met betrekking tot de tweede aanpassing merkt de Raad op dat ze
het mogelijk maakt de concrete regels voor de opname van het politiek verlof van de leden van de provincieraden, waarin artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 december
1976 voorziet, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de wet van 30 april
1836 betreffende de Provinciewet en een grotere samenhang van het wettelijke kader tot
stand brengt.

De Raad staat gunstig tegenover de voorgelegde tekst, gezien het
feit dat hij tot doel heeft de verschillende leden van de districtsraden op gelijke voet te
behandelen en een betere samenhang van de wetgeving betreffende het politiek verlof
van de leden van de provincieraden tot stand brengt. Hij geeft dan ook een gunstig advies over het ontwerp van koninklijk besluit.
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