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Onderwerp : Zondagsarbeid

De heer P. Vanvelthoven, minister van Werk, heeft bij brief van 28 maart 2006
het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk besluit
tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1987 betreffende het tewerkstellen van
werknemers op zondag in de distributiesector.

Het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel het aantal koopzondagen tijdens welke werknemers in de distributiesector mogen worden tewerkgesteld,
van 3 op 9 te brengen, volgens de in het ontwerp bepaalde nadere regels.

De bespreking van dat vraagstuk werd toevertrouwd aan het Dagelijks Bestuur.

Op verslag van het Dagelijks Bestuur heeft de Raad op 2 mei 2006 het volgende advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
---------------------------------------------------------------

I. ONDERWERP VAN HET ADVIES

De heer P. Vanvelthoven, minister van Werk, heeft bij brief van 28
maart 2006 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van
koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1987 betreffende
het tewerkstellen van werknemers op zondag in de distributiesector. Dat ontwerp werd
opgesteld ter uitvoering van de beslissing van de ministerraad van 17 maart 2006.

Het genoemde ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel het
aantal koopzondagen tijdens welke werknemers in de distributiesector mogen worden
tewerkgesteld, van 3 op 9 te brengen. Volgens het ontwerp zullen zes zondagen vrij kunnen worden gekozen en zal de opening op drie bijkomende zondagen enkel mogelijk zijn
na toelating door het college van burgemeester en schepenen.

II. STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft enerzijds kennis genomen van de beslissingen van
de federale regering van 17 maart 2006 over de zondagsarbeid en van de beslissing van
het verzoeningsbureau van de paritaire comités 201, 202, 202.01, 311 en 312 van 30
maart 2006.

Anderzijds herinnert de Raad eraan dat al wat betrekking heeft op
de arbeidswet van 16 maart 1971 deel uitmaakt van de corebusiness van de sociale
partners en het sociaal overleg in de Nationale Arbeidsraad.
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