Perscommuniqué

De Nationale Arbeidsraad is op 23 mei 2017 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer P.
Windey.

1.

Ecocheques - Follow-up van advies nr. 2.029
De Raad heeft de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 quinquies gesloten. Die collectieve arbeidsovereenkomst moet het
stelsel van de ecocheques verbeteren en vereenvoudigen via een grondige herziening van de lijst van de producten en diensten
die met ecocheques aangekocht kunnen worden.
Ingevolge het advies nr. 2.029 van de Raad van 24 maart 2017 werd in zijn midden een taskforce opgericht, die een beduidend
makkelijkere toepasbare en ruimere lijst heeft moeten uitwerken die louter uit drie generieke categorieën bestaat en op 1 juni
2017 in werking treedt.
De Raad heeft de lijst geëvalueerd, rekening houdend met een geheel van doelstellingen, algemene principes en criteria die tot
de goedkeuring van een nieuwe lijst in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 quinquies hebben geleid. Hij heeft besloten de
zeven bestaande categorieën onder te brengen in drie nieuwe categorieën: “Ecologische producten en diensten”, “Duurzame
mobiliteit en vrije tijd” en “Hergebruik, recyclage en afvalpreventie”. Elk van die categorieën bestaat uit een beperkt aantal
rubrieken, waarbij het geheel, met het oog op een betere leesbaarheid voor zowel de werknemer-consument als de handelaar, in
een tabel is gegoten, die makkelijk kan worden meegenomen en geraadpleegd.
Het advies nr. 2.033 bij de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, geeft enkele verduidelijkingen over de inhoud van de lijst.
Dat advies bevat ook een aantal maatregelen om de lijst te omkaderen en begeleiden, waaronder een noodzakelijke
gemeenschappelijke communicatie van de uitgevers met uitleg over wat al dan niet met ecocheques gekocht kan worden, en de
mogelijke vlottere bepaling van de producten en diensten op de lijst dankzij innovatieve digitale oplossingen. Tot slot legt de
Raad in zijn advies het kader vast voor zijn toekomstige evaluaties van de lijst en verduidelijkt hij dat hij alvast van plan is om
de lopende ecologische ontwikkelingen te onderzoeken, maar dat de bevoegde overheden eerst relevante, geloofwaardige en
betrouwbare ecologische criteria moeten uitwerken.
Tegelijkertijd hebben de sociale gesprekspartners verbeteringen willen aanbrengen aan de procedure voor de evaluatie van de
lijst, zoals bepaald in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98: voortaan zal die evaluatie om de twee jaar, in de
even jaren, gebeuren. Met de eventueel aangepaste lijst zal zo rekening kunnen worden gehouden tijdens de tweejaarlijkse
sectorale onderhandelingscycli.

2.

De Raad heeft zich in zijn advies nr. 2.034 ook uitgesproken over een wetsvoorstel betreffende de samenlevingsdienst, in zijn
advies nr. 2.036 over het activerend beleid bij herstructureringen en in het bijzonder een wijziging van twee koninklijke
besluiten, en in zijn advies nr. 2.037 over de kwestie van het mandaat in een managementfunctie in de organisaties van openbaar
nut die geen openbare socialezekerheidsinstellingen zijn.

3.

De Raad heeft ook het advies nr. 2.038 uitgebracht om de lopende procedures in het kader van de ratificatie van IAO-verdragen
te ondersteunen.

Die teksten zijn beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be).
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