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Onderwerp:

Nationaal rapport inzake de toepassing van richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd

Bij brieven van 8 augustus en 16 oktober 2014 heeft de heer J. Van Damme
van de afdeling van de Juridische Studiën, de Documentatie en de Geschillen van de FOD
WASO aan de Raad de tekst bezorgd van een ontwerp van gecoördineerd rapport voor België over het genoemde onderwerp.

Overeenkomstig artikel 24.2 van richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003
betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd brengen de lidstaten
om de vijf jaar verslag uit aan de Europese Commissie over de praktische tenuitvoerlegging
van de bepalingen van de richtlijn, onder vermelding van de standpunten van de sociale
partners.

De bespreking van dat vraagstuk werd toevertrouwd aan de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen.

Op verslag van die commissie heeft de Nationale Arbeidsraad op 5 november
2014 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
--------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Bij brieven van 8 augustus en 16 oktober 2014 heeft de heer J.
Van Damme van de afdeling van de Juridische Studiën, de Documentatie en de Geschillen van de FOD WASO aan de Raad de tekst bezorgd van een ontwerp van gecoördineerd rapport voor België over het genoemde onderwerp.

Overeenkomstig artikel 24.2 van richtlijn 2003/88/EG van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd
brengen de lidstaten om de vijf jaar verslag uit aan de Europese Commissie over de
praktische tenuitvoerlegging van de bepalingen van de richtlijn, onder vermelding van de
standpunten van de sociale partners.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft kennisgenomen van het ontwerp van rapport zoals het door de FOD
WASO is gecoördineerd en waarin de bijdragen van de verschillende directies van de
FOD WASO en van de betrokken instellingen zijn opgenomen. Hij bedankt de vertegenwoordigers van de FOD WASO voor hun medewerking.

De Raad betuigt zijn instemming met dat rapport en wenst bovendien de aandacht te vestigen op de verschillende werkzaamheden van de sociale partners om op hun niveau bij te dragen aan de uitvoering van de genoemde richtlijn
2003/88/EG van 4 november 2003.

1. Stelsel "plus minus conto"

De Raad wijst op het advies nr. 1.584 dat hij op 6 december 2006 heeft uitgebracht
over een voorontwerp van wet dat tot doel heeft een stelsel "plus minus conto", d.w.z.
een flexibel stelsel, in te voeren voor de berekening van de in de onderneming van
toepassing zijnde arbeidsduur wanneer de onderneming behoort tot een sector die
gekenmerkt wordt door een sterke internationale concurrentie. In hun advies stellen
de sociale partners met betrekking tot de invoering van dat systeem een aantal beginselen en krijtlijnen vast, die zijn opgenomen in de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen.
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In zijn adviezen nr. 1.614 en nr. 1.615 van 31 mei 2007 heeft de
Raad zich uitgesproken over een aantal uitvoeringsmaatregelen wat de invoering van
het stelsel "plus minus conto" betreft. Verder heeft de Raad de adviezen nr. 1.703
van 7 oktober 2009, nr. 1.738 van 15 september 2010 en nr. 1.743 van 13 oktober
2010 uitgebracht, waarin hij nagaat of de door een onderneming aangevoerde motieven om een stelsel "plus minus conto" in te voeren voldoen aan de gestelde voorwaarden.

2. Aanvullende vakantie aan het begin of bij de hervatting van de activiteit
In zijn adviezen nr. 1.791 en nr. 1.797 heeft de Raad de grote lijnen en de concrete uitvoeringsregels vastgesteld met betrekking tot de nieuwe regeling van aanvullende vakantie, om te voldoen aan artikel 7 van de genoemde richtlijn
2003/88/EG, zodat de werknemers vanaf 2012 hun recht op "vakantie" kunnen laten
gelden.

In zijn advies nr. 1.853 heeft de Raad uitvoering gegeven aan de
gemeenschappelijke verklaring van de sociale partners in aansluiting op advies nr.
1.797 van 4 april 2012 over de Europese aanvullende vakantie, waarin de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werknemers- en werkgeversorganisaties zich
ertoe verbinden na te gaan in hoeverre de nieuwe regeling inzake Europese aanvullende vakantie een oplossing kan bieden voor werknemers die van een deeltijdse
naar een voltijdse arbeidsregeling overgaan. In datzelfde advies heeft de Raad zich
ook gebogen over de verruiming van de regeling van de aanvullende vakantie na een
deeltijds ouderschapsverlof.

In dat advies nr. 1.853 heeft de Raad ook akte genomen van de
rechtspraak van het Hof van Justitie wanneer zich een periode van ongeschiktheid
voordoet tijdens de jaarlijkse betaalde vakantie van de werknemer; hij onderzoekt in
hoeverre de regelgeving inzake jaarlijkse vakantie moet worden aangepast. Daartoe
heeft hij zich ertoe verbonden na te gaan wat de mogelijke denksporen zijn voor een
aanpassing van de huidige wetgeving. In de Raad zijn daarover nog werkzaamheden
aan de gang.
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