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ADVIES
-----------

Onderwerp:

Sociale dialoog in België - Akkoord van de groep van Tien - Tenuitvoerlegging

De sociale partners hebben op 23 november 2007 in de groep van Tien een
akkoord gesloten over de sociale dialoog in België (zie tekst als bijlage bij dit advies).

Dat akkoord heeft tot doel de sociale dialoog in België te bevorderen en de
voortzetting te vermijden van de gerechtelijke procedure die de Europese Commissie tegen
België heeft ingesteld wegens niet-omzetting van de richtlijn 2002/14/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap.

Dat akkoord bestaat uit drie delen en vereist enerzijds wetgevende uitvoeringsmaatregelen en anderzijds cao-uitvoeringsmaatregelen.

Dit advies heeft tot doel de cao-bepalingen te verduidelijken die de Nationale
Arbeidsraad tijdens zijn plenaire zitting van 27 februari 2008 heeft aangenomen om het voornoemde akkoord van de groep van Tien ten uitvoer te leggen.
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De Raden hebben dan ook tijdens hun plenaire zitting van 27 februari 2008
het volgende eenparige advies uitgebracht.

x

x

x

ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD EN DE
CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN
---------------------------------

1.

De sociale partners hebben op 23 november 2007 in de groep van Tien een akkoord
gesloten over de sociale dialoog in België (zie tekst als bijlage bij dit advies).

De Raden wijzen erop dat dit akkoord tot doel heeft de sociale dialoog in België te bevorderen en de voortzetting te vermijden van de gerechtelijke procedure die de Europese Commissie tegen België heeft ingesteld wegens niet-omzetting van de richtlijn
2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling
van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap.

Dat akkoord bestaat uit drie delen en vereist enerzijds wetgevende
uitvoeringsmaatregelen en anderzijds cao-uitvoeringsmaatregelen.

Dit advies heeft tot doel de cao-bepalingen te verduidelijken die de
Nationale Arbeidsraad tijdens zijn plenaire zitting van 27 februari 2008 heeft aangenomen om het voornoemde akkoord van de groep van Tien ten uitvoer te leggen.

2.

De Raden merken op dat het eerste deel van het voornoemde akkoord van de groep
van Tien betrekking heeft op de informatie en raadpleging van de werknemers in de ondernemingen tussen 50 en 99 werknemers zonder ondernemingsraad en dat daarvoor
een wetgevend initiatief nodig is.
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3.

De Raden hebben het bovendien nuttig geacht dat artikel 4 van de huidige collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 9 wordt aangevuld.

4.

De Raden wijzen erop dat het tweede deel van het akkoord van de groep van Tien (eerste streepje) de verplichting om de vakbondsafvaardiging in ondernemingen beneden 50
werknemers te informeren en te raadplegen, aanvult met informatie uit de bij de NBB
neergelegde balans die nuttig en relevant wordt geacht voor de werknemers, voor zover
de sectoren akkoorden hebben gemaakt waardoor er een vakbondsafvaardiging kan
bestaan.

Met het oog op de tenuitvoerlegging van dat tweede deel, heeft de
Nationale Arbeidsraad in de huidige collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 een nieuw
hoofdstuk V opgenomen dat de inhoud van de mee te delen informatie precies opsomt.

5.

De Raden vestigen verder de aandacht op het feit dat die twee delen voor eind 2010
zullen worden geëvalueerd.

6.

Bij wijze van slotbeschouwing voegen de Raden eraan toe dat de sociale dialoog in België georganiseerd is rond de drie traditionele overlegorganen, namelijk de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en de vakbondsafvaardiging, die hun eigen specificiteit hebben naar gelang de grootte van de ondernemingen.

Bovendien doen de cao-bepalingen die de Nationale Arbeidsraad
tijdens zijn plenaire zitting van 27 februari 2008 heeft aangenomen, geen afbreuk aan
het bestaande evenwicht en de bevoegdheden die respectievelijk zijn opgenomen in de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 en in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9.
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