Perscommuniqué
____________________________________________________________________________________
De Nationale Arbeidsraad is op 27 februari 2018 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder het
voorzitterschap van de heer P. Windey.
1.

In advies nr. 2.078 evalueert de Raad de lijst van producten en diensten die met ecocheques
aangekocht kunnen worden, die grondig werd aangepast door de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
98 quinquies van 23 mei 2017. De Raad besluit daaruit dat die nieuwe lijst veel duidelijker is dan de
vorige en bijgevolg veel minder vragen doet rijzen. Wat de procedure voor evaluatie van de lijst
betreft, bevestigt de Raad dat de nieuwe periodiciteit van twee jaar gerechtvaardigd is gelet op de
ecologische beleidsontwikkelingen en nieuwe ecologische inzichten.
De Raad onderzoekt vervolgens of de voornoemde lijst in het veld wordt nageleefd. Hij stelt vast dat
de uitgevers zijn overgegaan tot informatiecampagnes voor de klanten, handelaars en begunstigden
en dat van begin maart 2018 tot begin juni 2018 in het veld een aangepaste
sensibiliseringscampagne voor de handelaars gevoerd zal worden, waarna rechtstreeks een rapport
zal worden verstuurd naar de Raad.
Tot slot spreekt de Raad zich uit over de volledige en definitieve overgang naar elektronische
ecocheques. Nadat hij de voorwaarden voorafgaand aan die overgang in herinnering heeft gebracht,
gaat hij over tot de eigenlijke evaluatie van het stelsel van elektronische ecocheques. Hij maakt meer
bepaald een stand van zaken op van de vastgestelde ontwikkelingen en doet vaststellingen
betreffende de naleving van de voorwaarden voor de volledige en definitieve overgang naar
elektronische ecocheques. Ingevolge zijn evaluatie spreekt de Raad zich uit voor een overgang naar
elektronische ecocheques tegen 1 januari 2019 en vraagt hij om een oplossing voor de laatste
werkgevers die niet zouden zijn omgeschakeld. Bovendien zou die overgang voor een
kostenbesparing moeten zorgen. Aangezien ecocheques twee jaar geldig zijn en om te vermijden dat
de papieren en elektronische stelsels al te lang naast elkaar bestaan, vraagt de Raad om de uiterste
geldigheidsdatum van de laatste uitgifte van papieren ecocheques te beperken tot 18 maanden (en
dus tot uiterlijk 30 juni 2020). De Raad herinnert eraan dat de regelgeving daarvoor moet worden
aangepast.

2.

In zijn advies nr. 2.079 betreffende de sociale Maribel spreekt de Raad zich gunstig uit over een
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende
maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector. Dat ontwerp
van koninklijk besluit moet het Maribel-stelsel, ingevolge de invoering van de taxshift,
vereenvoudigen en bevat technische aanpassingen. Dankzij deze vereenvoudiging van de regelgeving
wordt die volgens de Raad begrijpelijker waardoor alle betrokken actoren ze makkelijker kunnen
toepassen (schrapping van het loonplafond, behoud van de sectorale autonomie, veralgemening van
de financiering tegen 100 % voor jobcreatie).

3.

In uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2017-2018, wensen de sociale partners actie te
ondernemen voor de primaire preventie van burn-out.
In zijn advies nr. 2.080 vraagt de Raad om in een aantal ondernemingen pilootprojecten inzake de
primaire preventie van burn-out te kunnen opzetten.
De sociale partners hebben een aan de arbeidswereld aangepaste, brede operationele aanpak voor
primaire preventie van burn-out ontwikkeld. Zij wensen deze in een aantal ondernemingen uit te
testen en deze aanpak vervolgens in functie van het verloop van de pilootprojecten en de evaluatie
ervan, verder op punt te stellen.
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In zijn advies geeft de Raad aan wie een aanvraag voor een pilootproject kan doen, welke
ondersteuning er zal gegeven worden en wie kan optreden als projectbegeleider.
Een commissie binnen de Raad, bijgestaan door experten, zal instaan voor de selectie van de
projecten en de opvolging en evaluatie ervan.
De sociale partners vragen dat een wettelijk kader en een uitvoerings-KB worden voorzien om de
pilootprojecten mogelijk te maken.
Eens er een reglementair kader is, zal de aankondiging van de projectoproep en alle informatie over
de projectoproep beschikbaar zijn via een link op de website van de Raad en op de website van de
FOD WASO.
4.

De Raad heeft zich in zijn advies nr. 2.082 ook uitgesproken over een kwestie in verband met de
jaarlijkse vakantie en heeft de mededeling nr. 13 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
103 ter uitgebracht.
Die teksten zijn beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be).
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