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Onderwerp:

Regelgeving betaald educatief verlof - Ontwerp van koninklijk besluit - Schooljaar 2019-2020

De heer W. Beke, minister van Werk, heeft bij brief van 17 september 2019 het
advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk besluit tot
wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning
van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de medewerkers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

Op verslag van het dagelijks bestuur heeft de Raad tijdens de zitting van 22oktober 2019 het volgende advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-----------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

De heer W. Beke, minister van Werk, heeft bij brief van 17 september 2019 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van
koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van
afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende
vorming van de medewerkers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985
houdende sociale bepalingen.

Doordat er geen indexering is gebeurd sinds 1 september 2018,
stelt dat ontwerp van koninklijk besluit de bovengrens van de normale bezoldiging van de
werknemer voor de uren betaald educatief verlof vast op 2.928 euro per maand voor het
schooljaar 2019-2020, net als voor het schooljaar 2018-2019.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

A. De Raad heeft het hem voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit aandachtig onderzocht en spreekt er zich positief over uit.

Hij wijst er evenwel op dat hij in zijn advies nr. 2.046 van 18 juli 2017
en vervolgens in zijn advies nr. 2.106 van 13 november 2018 gevraagd heeft dat er,
met het oog op een coherent stelsel van betaald educatief verlof, bijzondere aandacht
wordt geschonken aan de problematiek van de verschillende ontwikkelingen van de
twee refertebedragen, namelijk de loongrens voor werknemers (federale bevoegdheid) en het bedrag van de terugbetaling per uur aan de werkgevers (regionale bevoegdheid).

B. Bovendien betreurt de Raad dat de gefedereerde entiteiten reeds verschillende jaren
hun verantwoordelijkheid niet opnemen wat de indexering van het uurforfait voor de
terugbetaling aan de werkgevers betreft, en dit tegen het advies van de betrokken
sociale gesprekspartners in.
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C. Tot slot herinneren de leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen, aan
hun vraag in het voornoemde advies nr. 2.046 dat de tweede aanpassing aan de
index van de loongrens voor de werknemer die voor het schooljaar 2011-2012 niet
werd toegepast, ingehaald dient te worden. Gegeven het toenemend belang dat gehecht wordt aan opleidingen en het permanent vormen van werknemers, dringen ze
erop aan dat deze uitgebleven aanpassing alsnog doorgevoerd wordt.
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