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Onderwerp:

Ontwerp van koninklijk besluit - Gelijkstelling van de afwezigheid van het werk
met het oog op het verstrekken van pleegzorg voor het recht op jaarlijkse vakantie van werknemers van de privésector

Mevrouw J. Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, heeft bij brief van 19 mei 2009 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen
over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart
1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers.

Dat ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel het verlof voor pleegzorg gelijk
te stellen voor de vaststelling van het recht op jaarlijkse vakantie (dagen vakantie en vakantiegeld) van zowel de arbeiders als de bedienden van de privésector.

De bespreking ervan werd toevertrouwd aan de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 14 juli 2009 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Mevrouw J. Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en
Gelijke Kansen, heeft bij brief van 19 mei 2009 het advies van de Nationale Arbeidsraad
ingewonnen over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.

Dat ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel het verlof voor
pleegzorg gelijk te stellen voor de vaststelling van het recht op jaarlijkse vakantie (dagen
vakantie en vakantiegeld) van zowel de arbeiders als de bedienden van de privésector.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft kennis genomen van het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit en
betuigt zijn instemming met die tekst.

In de lijn van zijn eenparige advies nr. 1.689, waarin hij zich uitspreekt voor een ontwerp van koninklijk besluit dat tot doel heeft de werkloosheidsreglementering derwijze aan te vullen dat de dagen afwezigheid van het werk met het oog
op het verstrekken van pleegzorg worden gelijkgesteld met arbeidsdagen, wijst hij er
echter op dat het noodzakelijk is bijzondere bepalingen vast te stellen voor de atypische
arbeidsregelingen, met inbegrip van deeltijdse arbeid.

De Raad dringt er dan ook op aan dat voor de werknemers die in
atypische arbeidsregelingen, met inbegrip van deeltijdse arbeid, zijn tewerkgesteld,
wordt voorzien in specifieke bepalingen - gebaseerd op evenredigheid - met betrekking
tot de gelijkstelling van het verlof voor pleegzorg voor de vaststelling van het recht op
jaarlijkse vakantie (dagen vakantie en vakantiegeld).

Advies nr. 1.694

-3-

In zijn adviezen nr. 1.439 en nr. 1.689 heeft de Raad erop gewezen dat soortgelijke specifieke maatregelen - gebaseerd op evenredigheid - moeten
worden genomen voor werknemers die in atypische arbeidsregelingen zijn tewerkgesteld, in het kader van de gelijkstelling van de zeven gesolidariseerde dagen vaderschapsverlof met effectieve arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie; hij drukt dus bovendien de wens uit dat die maatregelen voor de twee vormen van verlof tegelijk worden
genomen.

De Raad dringt er verder op aan dat het verlof voor pleegzorg
wordt gelijkgesteld voor al de rechten die voortvloeien uit de verschillende socialezekerheidssectoren.
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