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Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk XIV van Titel XIII van de wet van
27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende de mededeling aan de
werknemersvertegenwoordigers van de inlichtingen over de voordelen betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling - Sociale balans
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Onderwerp :

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk XIV van Titel XIII
van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende de mededeling aan de werknemersvertegenwoordigers van de inlichtingen over de voordelen betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling - Sociale balans

De heer P. VANVELTHOVEN, minister van Werk, heeft bij brief van 17 april
2007 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het voormelde ontwerp van
koninklijk besluit.

Dat ontwerp heeft tot doel de vorm en de nadere regelen te bepalen van de
transmissie van de inlichtingen bedoeld in hoofdstuk XIV, aan de werkgevers.

De bespreking van die tekst werd toevertrouwd aan de gemengde commissie
Nationale Arbeidsraad - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven "Sociale balans".

Op verslag van die commissie heeft de Nationale Arbeidsraad op 24 april
2007 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
----------------------------------------------------------------

I. DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

De heer P. VANVELTHOVEN, minister van Werk, heeft bij brief
van 17 april 2007 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp
van koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk XIV van Titel XIII van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I).

Dat hoofdstuk heeft betrekking op de mededeling aan de werknemersvertegenwoordigers van de inlichtingen over de voordelen betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling, die na de inwerkingtreding van artikel 28 van de wet
van 23 december 2005 betreffende het generatiepact geen deel meer zullen uitmaken
van de in de sociale balans te vermelden inlichtingen.

Overeenkomstig artikel 221 van de wet van 27 december 2006 bepaalt de Koning, op advies van de Nationale Arbeidsraad, de vorm en de nadere regelen
van de transmissie van de inlichtingen bedoeld in hoofdstuk XIV, aan de werkgevers.
Daarover gaat het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit.

Dat ontwerp van verordenende tekst past in het kader van de vereenvoudiging van de sociale balans, in die zin dat de informatie over de maatregelen ten
gunste van de tewerkstelling uit de sociale balans wordt gehaald en wordt overgenomen
van de DMFA om elektronisch aan de werkgevers te worden bezorgd. De werkgevers
moeten die informatie dan binnen een maand na de ontvangst ervan meedelen aan de
ondernemingsraad of, bij ontstentenis van een ondernemingsraad, aan de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis van een ondernemingsraad en een vakbondsafvaardiging,
aan de werknemers.

Indien er evenwel een ondernemingsraad of een vakbondsafvaardiging is opgericht, moet de verkregen informatie op zijn laatst verstrekt worden op hetzelfde tijdstip als de jaarlijkse inlichtingen bedoeld in artikel 5 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de nationale akkoorden en
collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden.
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II. STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad wijst erop dat hij, gezien de termijn waarbinnen hij zich moet uitspreken, het
ontwerp van koninklijk besluit niet uitvoerig heeft kunnen onderzoeken.

Hij merkt evenwel op dat hij zich in punt 4 van advies nr. 1.534 van
16 november 2005 heeft uitgesproken over de artikelen 28 en 29 van het voorontwerp
van wet betreffende het generatiepact.

In zijn advies nr. 1.536 van 30 november 2005 heeft hij verder uitdrukkelijk aangedrongen op neutraliteit op het vlak van informatieverstrekking, zodat met
de nieuwe werkwijze dezelfde gegevens in dezelfde vorm en binnen dezelfde termijn per
onderneming ter beschikking zouden worden gesteld.

In advies nr. 1.573 (dat hij samen met de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven heeft uitgebracht) heeft de Raad zich uitgesproken over een wetsontwerp
(dat hoofdstuk XIV van titel XIII van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) is geworden) en een ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van het
voormelde advies nr. 1.536.

Na het ontwerp van koninklijk besluit te hebben onderzocht in het
licht van zijn voorgaande adviezen, spreekt de Raad zich positief uit over die tekst.
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