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Onderwerp :

Leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van
19 augustus 1998 tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding

Bij brief van 21 juni 2007 heeft de heer P. VANVELTHOVEN, minister van
Werk, de Nationale Arbeidsraad om advies verzocht over een ontwerp van koninklijk besluit
tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van het maximum
van de leervergoeding dat van toepassing is op de leerlingen wier leerovereenkomst geregeld wordt door de wet 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door
werknemers in loondienst.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 17 juli 2007 daaromtrent navolgend advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------

I. Inleiding

De Nationale Arbeidsraad wordt om advies verzocht over een wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van het
maximum van de leervergoeding.

Genoemd artikel stelt in zijn eerste lid dat de maximumbedragen
voor de leervergoedingen die het in zijn artikel 2 en 3 bepaalt niet van toepassing zijn in
de paritaire (sub)comités die een paritair leercomité opgericht hebben vóór de inwerkingtreding van het besluit en dit gedurende een overgangsperiode die verschillende malen
werd verlengd en afloopt op 31 augustus 2007.

Het voor advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit voorziet
2 mogelijke alternatieven :

- ofwel worden de tijdelijke verlengingen voortgezet, door opnieuw de overgangsperiode
met 2 schooljaren te verschuiven;

- ofwel worden de geviseerde sectoren definitief uitgesloten van de toepassing van de
plafonds die door voornoemd koninklijk besluit van 19 augustus 1998 worden opgelegd.

In zijn brief merkt de minister ook op dat een derde mogelijkheid
erin bestaat om de overgangsperiode niet meer te verlengen, zodanig dat de beoogde
sectoren vanaf 1 september 2007 geacht worden de geldende plafonds inzake de leervergoedingen toe te passen.

II. Standpunt van de raad

De Raad wijst erop dat hij zich voorgenomen heeft om binnen afzienbare tijd een globale
bespreking te wijden aan de statuten van de jongeren in inschakeling/opleiding om dienaangaande zo vlug mogelijk tot een duurzame regeling te komen.
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In afwachting van de resultaten van die bespreking acht de Raad
het aangewezen om met betrekking tot de toepassing van de maximumvergoedingen de
bestaande situatie te behouden.

Derhalve stelt de Raad voor de bedoelde overgangsperiode opnieuw met twee schooljaren te verlengen.

Hij drukt ten slotte de wens uit dat het verlengingsbesluit zo vlug
mogelijk wordt genomen om de rechtszekerheid van de betrokken jongeren te garanderen.
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