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COMMISSION DES AFFAIRES
SOCIALES

COMMISSIE VOOR DE SOCIALE
ZAKEN

du

van

MARDI 21 JUIN 2005

DINSDAG 21 JUNI 2005

Matin

Voormiddag

______

______

De vergadering wordt geopend om 10.13 uur door de heer Hans Bonte, voorzitter.
La séance est ouverte à 10.13 heures par M. Hans Bonte, président.
01 Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de minister van Werk over "de juridische knelpunten
inzake telewerken" (nr. 7355)
01 Question de Mme Maggie De Block à la ministre de l'Emploi sur "les problèmes juridiques liés au
télétravail" (n° 7355)
01.01 Maggie De Block (VLD): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de
minister, mijn vraag werd al gedeeltelijk beantwoord. Ik had u
gevraagd de commissieleden een lijst van de juridische knelpunten te
bezorgen en een inventaris van de reglementering inzake welzijn op
het werk.
Ik heb intussen een – weliswaar beknopt – overzicht ontvangen van
uw kabinet. Er ontbreken echter nog enkele zaken. Aangezien u op
vorige vragen hebt geantwoord dat deze kwestie zou geregeld zijn net
vóór of net na het reces, wil ik u vragen hoever de zaken staan. Ik heb
de lijst ontvangen. Heeft de Hoge Raad intussen al een advies
uitgebracht of wordt dat eerstdaags verwacht? Kan dat advies dan
eventueel worden meegedeeld?
Wat is de stand van zaken inzake het ontwerp van koninklijk besluit
met het oog op het remediëren aan die toepassingen van het ARAB
en telewerk? Kunt u dit nog publiceren vóór het parlementair reces?
Indien niet, in welke timing wordt voorzien? Hebt u intussen laten
nagaan welke concrete regeling inzake deze welzijnsreglementering
van toepassing is op de thuisstrijksters? Indien ja, welke regeling is
momenteel van kracht, voorzover er met dit warm weer nog mensen
zijn die thuis willen strijken?
01.02 Minister Freya Van den Bossche: Eind april heb ik
geantwoord op uw mondelinge vraag dat ik ofwel de Hoge Raad zou
aanmanen om een advies te geven ofwel dat ik een eigen ontwerp-KB
zou voorleggen aan de Hoge Raad. We hebben voor de laatste piste
gekozen in de veronderstelling dat die sneller zou zijn. Met andere
woorden, wij vragen een advies aan de Hoge Raad over een ontwerpKB dat moet toelaten dat de welzijnsreglementering flexibeler wordt
toegepast op thuiswerkers terwijl hun nog altijd eenzelfde
beschermingsgraad inzake welzijn op het werk gegarandeerd wordt.
Wij gaan dus niet wachten tot er een spontaan advies komt. Dat
ontwerp-KB is klaar, het moet enkel nog door een of misschien wel
meerdere IKW's, maar dat hoeft niet lang te duren. Meteen daarna
kan en zal het worden voorgelegd voor advies aan de Hoge Raad.

CHAMBRE-3E SESSION DE LA

51E LEGISLATURE

2004

2005

01.01 Maggie De Block (VLD):
Comme je l'avais demandé à la
ministre, j'ai reçu une aperçu des
écueils juridiques et de la
réglementation en matière de
bien-être au travail. Mais il y a
encore des vides à combler. Le
Conseil supérieur a-t-il déjà rendu
son avis? La ministre nous le
communiquera-t-elle? Quel est
l'état d'avancement du projet
d'arrêté royal sur le télétravail?
Quel
calendrier
la
ministre
compte-t-elle
suivre?
A-t-elle
examiné quelles règles concrètes
s'appliquent aux repasseuses à
domicile?

01.02 Freya Van den Bossche,
ministre: J’ai préparé un projet
d’arrêté royal tendant à assouplir
la réglementation relative au bienêtre des travailleurs à domicile,
tout en leur offrant une protection
suffisante. Ce projet sera soumis
pour avis au Conseil supérieur
après son examen par un groupe
de travail interministériel. Cela ne
devrait plus durer longtemps.
La réglementation relative au bien-
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Qua timing zit dat, denk ik, wel goed.
Op de thuisstrijkster is de welzijnsreglementering volledig van
toepassing. Contractueel moet in de mogelijkheid op thuisarbeid
voorzien zijn via een vermelding in het arbeidscontract. Die
thuisstrijkster geniet dan ook een identieke bescherming als de
gewone werknemer. Misschien is er een klein beetje verwarring
mogelijk op basis van wat ik de vorige keer zei. De
welzijnsreglementering is van toepassing op alle thuiswerkers, dus
ook thuisstrijkers en -strijksters, maar zoals vastgesteld in de
inventaris van het ARAB, zijn sommige bepalingen moeilijk of niet
toepasbaar. Misschien zit daar wel een belangrijke nuance. De
gescheiden toiletten zijn daar een bekend voorbeeld van.
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être est entièrement applicable
aux repasseuses à domicile.
L’application
de
certaines
dispositions, telles que l’obligation
de prévoir des toilettes séparées,
est évidemment difficile, voire
impossible.

01.03 Maggie De Block (VLD): Mevrouw de minister, ik ben blij dat u
voor de snelst mogelijke piste gekozen hebt, maar dat was juist de
vraag. Het gaat mij om de toepassingen die niet uitvoerbaar zijn. Wat
doen we daarmee als daarover ondertussen een conflict ontstaat?

01.03 Maggie De Block (VLD):
Et si un litige survenait à propos
de ces dispositions, justement?

01.04 Minister Freya Van den Bossche: In theorie blijft de werkgever
verantwoordelijk en moet hij die welzijnsreglementering toepassen,
maar in de praktijk gebeurt dat op die punten niet. Ik zou durven te
zeggen dat dat ook terecht is. Werknemers vragen daar niet om en er
zijn daarover geen conflictsituaties momenteel, al vind ik wel dat het
voor de rechtszekerheid noodzakelijk is dat we zo snel mogelijk
uitklaren wat wel en wat niet op hen van toepassing is. We kunnen
dat dan wettelijk verankeren, bijvoorbeeld via een KB. Immers, er zal
maar eens op een dag een probleem opduiken. Ik denk dat we het
enkel op die manier zullen kunnen oplossen. In de tussentijd sluiten
we een beetje de ogen voor wat wel van toepassing maar niet
toepasbaar is.

01.04 Freya Van den Bossche,
ministre:
L’employeur
reste
responsable en théorie mais il n’y
a pas de litiges à ce sujet pour
l’instant. Quoi qu’il en soit, il faut
prévenir les futurs conflits en
définissant dans les plus brefs
délais
quelles
règles
sont
d’application.

01.05 Maggie De Block (VLD): Ik ben blij dat u het gaat opnemen in
uw ontwerp van KB.

01.05 Maggie De Block (VLD):
La
commission
pourra-t-elle
prendre connaissance du texte du
projet une fois que le groupe de
travail intercabinets l’aura finalisé?

Het is juist om de rechtszekerheid dat het te doen is. We zitten in een
grijze schemerzone, die voor beide partijen moeilijk interpreteerbaar
is. We mogen die lacune niet laten bestaan.
Het zou mij toch wel interesseren om de tekst, zodra die goedgekeurd
is in de IKW, ook al is het in de vakantie, te lezen, mocht het mogelijk
zijn.

01.06 Freya Van den Bossche,
ministre: Mais très certainement.

01.06 Minister Freya Van den Bossche: Ja, onmiddellijk.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
02 Vraag van de heer Hans Bonte aan de minister van Werk over "de toepassing van de wetgeving
tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting van de erkende dienstencheque-bedrijven"
(nr. 7450)
02 Question de M. Hans Bonte à la ministre de l'Emploi sur "l'application de la législation relative au
chômage temporaire en cas de fermeture collective des entreprises de titres-services agréées"
(n° 7450)
02.01 Hans Bonte (sp.a-spirit): Mevrouw de minister, ik stel mijn
vraag vanop de voorzittersstoel.
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02.01 Hans Bonte (sp.a-spirit):
Plusieurs
entreprises
qui
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