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Onderwerp:

Zesde staatshervorming – Bevoegdheidsoverdracht – Ervaringsfonds – Ontwerp van besluit van de Waalse regering tot wijziging van het koninklijk besluit
van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van
de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds

Mevrouw E. Tillieux, minister van Werk en Vorming van het Waalse Gewest,
heeft bij brief van 27 juli 2015 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een
ontwerp van besluit van de Waalse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli
2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden
of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds.

Het advies van de Raad wordt ingewonnen krachtens artikel 27, derde lid van
de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de
werknemers, waarin is bepaald dat de Koning, na advies van de Nationale Arbeidsraad, bij
een in ministerraad overlegd besluit bepaalt onder welke voorwaarden en volgens welke nadere regelen de in het eerste lid bedoelde acties in aanmerking komen voor toelage.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 27 oktober 2015 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Mevrouw E. Tillieux, minister van Werk en Vorming van het Waalse Gewest, heeft bij brief van 27 juli 2015 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van besluit van de Waalse regering tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers
in het kader van het Ervaringsfonds.

Het advies van de Raad wordt ingewonnen krachtens artikel 27,
derde lid van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers, waarin is bepaald dat de Koning, na advies van de Nationale Arbeidsraad, bij een in ministerraad overlegd besluit bepaalt onder welke voorwaarden en volgens welke nadere regelen de in het eerste lid bedoelde acties in aanmerking komen voor toelage.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft zich gebogen over de bepalingen van het hem
voorgelegde ontwerp van besluit van de Waalse regering.

Hij heeft eveneens kennisgenomen van twee adviezen die de
Conseil économique et social de Wallonie op 21 september 2015 heeft uitgebracht: advies nr. A.1236 over exact hetzelfde ontwerp van besluit als het besluit waarover zijn advies wordt ingewonnen en advies nr. A.1235 over een voorontwerp van decreet portant
dispositions diverses relatives à la mise en œuvre de la Sixième réforme de l'Etat dans
le cadre de la politique de l'emploi.
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Na afloop van zijn onderzoek keurt de Raad de voorgelegde tekst
goed, met inachtneming van de opmerkingen en beschouwingen die de Conseil économique et social de Wallonie met betrekking tot het Ervaringsfonds heeft gemaakt in die
twee bovengenoemde adviezen, waarnaar verwezen wordt.
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