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RVA gevraagd om te onderzoeken over hoeveel personen het zou
kunnen gaan. Ik zal onderzoeken of op die vraag kan worden
ingegaan, wat natuurlijk wel een aanpassing van het
werkloosheidsbesluit veronderstelt.
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si des solutions peuvent être
envisagées, mais l’arrêté royal
portant
réglementation
du
chômage doit néanmoins être
adapté.

02.03 Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw
antwoord. Het verheugt mij dat u de problematiek ter harte neemt en
dat u de nodige initiatieven zult nemen om tot een oplossing te
komen. Ik zal u de nodige tijd daarvoor geven en er later nog eens op
terugkomen om te zien wat er uiteindelijk van geworden is.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
De voorzitter: Vraag nr. 3852 van de heer Clarinval is omgezet in een
schriftelijke vraag.

Le président: La question n° 3852
de M. Clarinval est transformée en
question écrite.

03 Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de toekomst van preventiediensten op het
werk" (nr. 3878)
03 Question de Mme Meryame Kitir au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'avenir des services de prévention au
travail" (n° 3878)
03.01 Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de
minister, op maandag 20 april lazen wij in De Standaard dat in de
Groep van Tien werd beslist om het budget voor de externe
preventiediensten op het werk niet meer te laten stijgen. Wij
vernamen echter ook dat het zelfs over een daling van de middelen
zou kunnen gaan. Zo wordt hier en daar alvast beweerd. Het lijkt erop
alsof er pasmunt werd gegeven voor de beperking van de
beschikbaarheid voor de bruggepensioneerden, die onlangs werd
goedgekeurd.
Voor onze fractie is het zeer moeilijk te aanvaarden dat deze twee
basisrechten ten koste van elkaar zouden moeten gaan. In het kader
van werkbaar werk, waarvan u ook voorstander bent, zouden wij toch
niet het signaal mogen geven dat wij arbeidsveiligheid,
gezondheidspreventie en het welzijn op het werk niet meer als
prioriteiten beschouwen.
Op 23 maart publiceerde het Europees Agentschap voor Gezondheid
en Welzijn een onderzoek waarin nog maar eens wordt aangetoond
dat investeren in veiligheid en gezondheid op het werk ervoor zorgt
dat de werknemers gelukkiger zijn en vervolgens ook productiever
zijn. Dat zijn zaken die wij alleen maar kunnen toejuichen. De externe
preventiediensten moeten daarin een grotere rol spelen en geen
kleinere. Vooral in kmo’s is hun rol veelal onontbeerlijk omdat zij niet
de nodige competenties in huis hebben.

03.01 Meryame Kitir (sp.a): Des
menaces d’économies planent sur
les
services
externes
de
prévention de sécurité, de santé et
de bien-être au travail. Elles
auraient
été
négociées
en
échange de la mesure de
disponibilité
adaptée
des
prépensionnés. Il est inadmissible
de marchander ainsi deux droits
fondamentaux.
Le ministre veillera-t-il à ce que les
services externes de prévention
ne soient pas rabotés? Quelles
mesures compte-t-il prendre pour
renforcer la lutte contre les
accidents du travail?

Ik kom dan tot mijn vragen, mijnheer de minister. Zult u erop toezien
dat de externe preventiediensten voor veiligheid, gezondheid en
welzijn op het werk niet worden afgebouwd? Wat zult u doen om de
strijd tegen arbeidsongevallen op te voeren? Kunt u daarover een
concrete toelichting geven?
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03.02 Minister Kris Peeters: Mijnheer de voorzitter, collega’s, collega
Kitir, de problematiek rond de financiering van externe diensten is niet
alleen een belangrijk, maar ook een technisch heel ingewikkeld
dossier.
Aan de Groep van Tien werd gevraagd om tegen uiterlijk eind mei
gedetailleerde voorstellen uit te werken, ter verduidelijking van hun
sociaal akkoord. Ik heb de sociale partners ook uitdrukkelijk gevraagd
om hun voorstellen af te toetsen bij de sector van de externe
diensten. Ik ga er ook van uit dat de sociale partners bij het uitwerken
van hun voorstel ten volle rekening zullen houden met hun eigen
bekommernissen, zoals uitgedrukt door de NAR in het plan van
aanpak van de strategie inzake welzijn op het werk 2014-2020. De
sociale partners hebben daarin nadrukkelijk geopteerd voor de
versterking van de toegevoegde waarde van de externe
preventiediensten.
Het betreft niet alleen het uittekenen van een verbeterd kader dat de
externe diensten moet toelaten om doeltreffender te werken, maar
vanzelfsprekend ook hun rol bij het bevorderen van werkbaar werk. Ik
verwacht dan ook concrete voorstellen van de sociale partners inzake
de financiering van de externe preventiediensten die deze diensten
moeten toelaten om die ambities waar te maken in alle kleine en grote
ondernemingen. Het uiteindelijk resultaat moet uiteraard een
kwalitatief hoogstaand niveau van bescherming bieden aan alle
werknemers bij de uitvoering van hun werk.

03.02 Kris Peeters, ministre: Le
financement des services externes
constitue un dossier technique et
très complexe. Il a été demandé
au Groupe des 10 d'élaborer des
propositions détaillées pour la fin
du mois de mai. Les partenaires
sociaux doivent me remettre des
propositions concrètes en matière
de financement des services de
prévention externes. Ces solutions
doivent permettre à ces services
d'accroître leur efficacité dans
toutes les petites et grandes
entreprises.
Une proposition de stratégie
nationale sera soumise sous peu
au Conseil supérieur pour la
prévention et la protection au
travail. Ce dernier proposera
ensuite
des
mesures
en
concertation avec les directions
générales.

Een voorstel van nationale strategie inzake welzijn op het werk voor
2015-2020 zal binnenkort voorgelegd worden aan de Hoge Raad voor
Preventie en Bescherming op het Werk, met de vraag om binnen het
raam van de strategische en operationele doelstellingen van de
nationale strategie een voorstel van acties of acties voor te leggen in
nauwe samenwerking met de algemene directies. Het blijft immers
belangrijk dat alle of de voornaamste stakeholders betrokken worden
bij de vastlegging en bij de uitvoering van de acties opdat zij daardoor
geresponsabiliseerd worden en hun verantwoordelijkheid zouden
opnemen.
Wellicht zult u daar later nog op terugkomen, maar ik kan u zeggen
dat wij de nodige concrete gevolgen zullen geven aan al wat ik zopas
heb overlopen.
03.03 Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de minister, ik zou u toch willen
vragen om dit dossier met aandrang te behandelen. De wet die de
vorige minister had gepubliceerd, trad eigenlijk in werking in 2016. De
reden daarvoor was om de externe preventiediensten ruim de tijd te
geven om zich voor te bereiden op de regels die toen afgesproken
werden. Er is nu de intentie om dit te verminderen of te wijzigen. Wij
zijn ondertussen in de maand mei. Ik hoor in uw antwoord dat u de
partners tot eind mei de tijd hebt gegeven om tot een akkoord te
komen. Ik ga er van uit dat u dat in een koninklijk besluit, in
uitvoeringsbesluiten, moet omzetten. Er is nog heel wat werk.
Nogmaals, de externe preventiediensten weten nu niet goed hoe ze
zich moeten voorbereiden. Ik zou toch met spoed de behandeling van
dit thema vragen.

03.03 Meryame Kitir (sp.a): Il
reste
manifestement
encore
beaucoup de travail à accomplir.
Les services externes n'ont pas
l'occasion de se préparer.

Ik zal u heel binnenkort hierover ondervragen.
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Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
04 Vraag van mevrouw Meryame Kitir aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, over "de toekomst van de maakindustrie in België"
(nr. 3893)
04 Question de Mme Meryame Kitir au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et
des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "l'avenir des activités manufacturières en
Belgique" (n° 3893)
04.01 Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de minister, op 21 april konden
we in De Ochtend vernemen dat Vlaanderen steeds meer zal inzetten
op verschillende nieuwe hightech initiatieven om de economie en de
export te stimuleren. Er werd echter met geen woord gerept over de
toekomst van de maakindustrie in Vlaanderen. Er werd zelfs gesteld
dat deze haar plaats in Vlaanderen verloren had. Zeer veel mensen in
België en dus ook in Vlaanderen zijn tewerkgesteld in de
maakindustrie. Wanneer ze via de radio moeten vernemen dat hun
sector geen toekomst meer heeft, dan baart dat deze mensen toch
wel grote zorgen.
In datzelfde interview werd gesproken over de onderhandelingen
tussen Amerika en Europa over het vrijhandelsakkoord. Ook hierover
hebben wij onze bezorgdheden. Een intern handelsplatform met
Amerika heeft natuurlijk enorme voordelen maar niet als dit ten koste
gaat van de levensstandaard van onze werknemers.
Verder lees ik in het regeerakkoord dat er werk zal worden gemaakt
van een banenplan in samenspraak met de sociale partners. Hierin
zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de tewerkstelling in
de industriële sectoren.
Wegens deze situatie heb ik enkele vragen. Zit er volgens u toekomst
in onze Belgische maakindustrie? Indien wel, hoe zal deze toekomst
er dan uitzien? Indien niet, hoe zult u deze mensen dan een nieuwe
job garanderen?
Worden al onze sociale rechten gegarandeerd bij zo’n nieuw
vrijhandelsakkoord tussen Europa en Amerika?
Werd er al werk gemaakt van het banenplan met speciale aandacht
voor de industriële sector, zoals vermeld in uw regeerakkoord?
04.02 Minister Kris Peeters: Collega Kitir, net zoals u ben ik ervan
overtuigd dat er toekomst zit in onze Belgische maakindustrie. Die zal
zich natuurlijk wel moeten aanpassen aan de gewijzigde
marktomstandigheden en voldoende moeten innoveren op
economisch en ecologisch vlak, maar ook op sociaal vlak.
De sleutels voor een industrieel beleid liggen natuurlijk in de eerste
plaats bij het gewestelijk niveau. Niettemin beschikt de federale
regering nog over een aantal niet-onbelangrijke elementen inzake
loonkosten, fiscaliteit en dergelijke.
De maakindustrie in België staat voor grote uitdagingen: topkwaliteit
garanderen, kleine reeksen betaalbaar houden, snel grote volumes
halen, efficiënt beheer en duurzaam ondernemen. Ik meen dat ons
industrieel model – produceren met zo weinig mogelijk mensen door
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04.01 Meryame Kitir (sp.a): La
Flandre miserait de plus en plus
sur
les
nouvelles
initiatives
pour
stimuler
son
hightech
économie et ses exportations. Ce
sont les termes qui ont été utilisés
dans l'émission De ochtend du
21 avril pour décrire l'avenir de la
région,
où
il
n'y
aurait
pratiquement plus de place pour
les activités manufacturières. Le
secteur s'inquièterait aussi de
l'accord de libre-échange entre les
États-Unis et l'Europe, parce que
des conséquences négatives pour
le niveau de vie des travailleurs
seraient à craindre.
Le ministre voit-il un avenir pour
nos industries manufacturières?
Comment compensera-t-on de
possibles
pertes
d'emplois?
L'accord de libre-échange entre
l'Europe et les États-Unis garantitil le respect de tous nos droits
sociaux? S'est-on déjà attelé à
l'élaboration
d'une
stratégie
commune pour l'emploi avec une
attention particulière pour le
secteur industriel, comme prévu
dans l'accord de gouvernement?
04.02 Kris Peeters, ministre: Je
suis persuadé que les industries
manufacturières ont un avenir en
Belgique. Elles devront toutefois
se renouveler sur le plan
économique, social et écologique.
Les
leviers
d'une
politique
industrielle se situent évidemment
en premier lieu à l'échelon
régional, mais le gouvernement
fédéral maîtrise certains éléments
en matière de coût salarial, de
fiscalité, etc.
L'industrie manufacturière belge
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