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Onderwerp:

Tijdschema van de onderhandelingen op sectorniveau – Uiterste datum voor
de neerlegging van de cao's over de inspanningen voor risicogroepen

Mevrouw M. De Coninck, minister van Werk, heeft bij brief van 15 juli 2013 de
Raad verzocht een spoedadvies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit tot
wijziging, voor 2013, van de datum van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten houdende concretisering van de inspanningen voor risicogroepen, bedoeld in artikel
190, § 2, tweede lid van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen.

Voor 2013 wordt volgens het ontwerp van koninklijk besluit de uiterste datum
voor de neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten vastgesteld op 1 november
in plaats van 1 oktober (zoals dat overeenkomstig de voornoemde wetsbepalingen het geval
zou moeten zijn).

Dat uitstel houdt rekening met de bijzondere economische en politieke context
alsook met de vertraging in de onderhandelingen op sectorniveau, en heeft dus tot doel de
sociale partners voldoende tijd te geven om de betreffende collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 24 september 2013 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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Mevrouw M. De Coninck, minister van Werk, heeft bij brief van 15 juli
2013 de Raad verzocht een spoedadvies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging, voor 2013, van de datum van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten houdende concretisering van de inspanningen voor risicogroepen.

Ingevolge artikel 190, § 2, tweede lid van de wet van 27 december
2006 houdende diverse bepalingen moet de betreffende collectieve arbeidsovereenkomst
"neergelegd worden op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, uiterlijk op 1
oktober van het jaar waarop ze betrekking heeft of tegen een andere, door de Koning bepaalde datum."

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de uiterste datum
voor de neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomst voor 2013 vast te stellen op 1
november in plaats van 1 oktober.

Dat uitstel is ingegeven door de bijzondere economische en politieke
context in 2013, waardoor de onderhandelingen op sectorniveau vertraging hebben opgelopen. Het ontwerp van koninklijk besluit wil de sociale partners voldoende tijd geven om hun
onderhandelingen in de paritaire (sub)comités af te ronden en de collectieve arbeidsovereenkomsten ter concretisering van de inspanningen voor risicogroepen te sluiten.

Gelet op die bijzondere omstandigheden in 2013 betuigt de Raad zijn
instemming met het hem voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit.
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