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Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001
tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971
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Onderwerp : Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12
december 2001 tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971

Mevrouw M. De Coninck, minister van Werk, heeft bij brief van 10 oktober
2013 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk
besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van artikel
18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op
28 juni 1971.

Dit dossier werd toevertrouwd aan de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen – Sociale Zekerheid, die hierbij kon rekenen op de medewerking van een vertegenwoordiger van de Beleidscel van de minister van Werk.

Op verslag van die commissie, heeft de Raad hierover op 17 december 2013
navolgend unaniem advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
----------------------------------------------------------------

Bij brief van 10 oktober 2013 heeft mevrouw M. De Coninck, minister
van Werk, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van
artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28 juni 1971.

Dat ontwerp voorziet in de storting, aan de RJV, van het batig saldo
van de 56 miljoen euro, die de RVA krijgt voor de financiering van de ontslaguitkering, bedoeld in artikel 39 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het
ontwerp van interprofessioneel akkoord.

De storting van dat batig saldo is bestemd voor de financiering van de
gelijkgestelde dagen in de regeling jaarlijkse vakantie van de arbeiders.

Het ontwerp van koninklijk besluit is opgesteld krachtens artikel 105
van het ontwerp van wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders
en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen. Die bepaling geeft de Koning de mogelijkheid om de nadere regels en het bedrag vast te
stellen van de financiële bijdrage van de RVA aan de financiering van de gelijkgestelde dagen inzake jaarlijkse vakantie van de arbeiders.

De Raad kan met het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit instemmen, maar wijst erop dat de datum van inwerkingtreding die in de tekst is vastgelegd op
1 januari 2014 moet worden verschoven naar 1 januari 2015, omdat het batig saldo maar
vrijkomt in de loop van 2014 en er geopteerd wordt voor de overheveling van een jaarlijks
vast bedrag.

Daarnaast wijst hij erop dat in artikel 104 van het wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen de wettelijke basis wordt
gelegd om bij koninklijk besluit de werkgeversbijdragen voor de financiering van de regeling
jaarlijkse vakantie voor arbeiders te verminderen. Hij herinnert eraan dat de afspraak werd
gemaakt die bijdragen te verminderen in functie van het bedrag dat ter compensatie door de
RVA aan de RJV zou worden gestort.
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Aangezien die compensatie wordt geregeld in het ontwerp van koninklijk besluit dat ter advies voorligt, dringt hij er dan ook op aan dat ook artikel 104 van
voornoemd wetsontwerp zou worden uitgevoerd in de zin dat die vermindering van de werkgeversbijdragen voor jaarlijkse vakantie voor de arbeiders zou worden aangerekend op de
jaarbijdragen in 2015.
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