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Les projets d'arrêtés royaux ont été, en principe, approuvés au

Conseil des ministres du 15 avril 2005. Les arrêtés royaux ont été

promulgués le 15 juillet et publiés au Moniteur belge le 28 juillet.

Toutes les allocations ont été relevées à partir du 1
er

 juillet. Les

nouveaux droits en matière de congé parental et de congé pour soins 

sont d'application depuis la date de publication, c'est-à-dire le 28

juillet. C'était la seule manière d'agir légalement. Il n'y a donc aucun

retard dans la mise en œuvre de la mesure.

sinds 28 juli, de datum van hun

bekendmaking in het Belgisch

Staatsblad.

06.04  Bart Tommelein (VLD): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de

minister, uw oplossing en het nieuwe KB komen vooral tegemoet aan 

het probleem, zoals u hebt voorspeld. Ik ben daar zeer blij mee.

06.04  Bart Tommelein (VLD): Je 

me réjouis de ce que le problème

soit résolu.

06.05  Joseph Arens (cdH): Monsieur le président, si j'ai bien

compris Mme la ministre, l'allocation a effectivement été relevée

depuis le 1
er

 juillet. Donc, cela est acquis. Mais ce qui n'a pas bougé,

ce sont les quatre mois au lieu des trois. Vous n'avez pas agi au

niveau de l'extension de la durée. Cela reste donc 3 mois.

06.05  Joseph Arens (cdH): Het

verlof blijft dus beperkt tot drie

maanden.

06.06  Freya Van den Bossche, ministre: On a demandé l'avis du

CNT. Nous avions un budget assez élevé. Nous avions deux

possibilités. Soit concentrer le budget afin de permettre de recevoir

100 euros de plus à la fin du mois lorsque l'on prend un congé

parental, ce qui allait rendre ces congés plus accessibles pour un plus 

grand nombre de personnes. Soit d'élargir la période mais alors, il n'y

avait plus beaucoup d'argent à donner comme allocation pour ceux

qui prennent un congé parental.

06.06  Minister  Freya Van den

Bossche: Via de verhoging van de 

vergoeding hebben we de

verloven aantrekkelijker willen

maken.

06.07  Joseph Arens (cdH): Donc aucune extension?

06.08  Freya Van den Bossche, ministre: Sauf pour les familles

monoparentales. Il y a des exceptions mais l'extension n'est pas une

règle générale.

06.09  Joseph Arens (cdH): Je suis déçu de voir que la mesure n'est 

pas généralisée. Je pense qu'il serait intéressant de voir ce qui se

passe dans certains pays voisins au niveau des congés parentaux.

06.09  Joseph Arens (cdH): We

zouden een voorbeeld moeten

nemen aan wat er in andere

landen gebeurt.

06.10  Freya Van den Bossche, ministre: Je suis en faveur. Une

prochaine fois, lorsque nous aurons un budget, nous élargirons

encore cela. Mais on avance pas à pas.

06.11  Joseph Arens (cdH): Je pense que c'est fondamental et qu'il

faut tout mettre en œuvre pour permettre, aux hommes et aux

femmes qui le désirent, de prendre des congés parentaux.

06.11  Joseph Arens (cdH): Men

moet alles in het werk stellen

opdat de mannen en vrouwen die

dat wensen, ouderschapsverlof

kunnen nemen.

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

07 Vraag van mevrouw Maggie De Block aan de minister van Werk over "de juridische knelpunten

inzake telewerken" (nr. 8039)

07 Question de Mme Maggie De Block à la ministre de l'Emploi sur "les problèmes juridiques liés au

télétravail" (n° 8039)
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07.01  Maggie De Block (VLD): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de

minister, u merkt dat mijn leven na het reces nog niet is gewijzigd.

Inderdaad, woensdagochtend houd ik nog steeds spreekuur alvorens 

mij naar de Kamer te haasten. Dat is goed voor de adrenaline.

07.02 Minister Freya Van den Bossche: Voor de patiënten of voor

u?

07.03  Maggie De Block (VLD): Voor mij, mevrouw de minister. 

Mevrouw de minister, het verheugt mij dat u reeds een tijdje opnieuw

in volle vorm bent. Wellicht kent u goed de problematiek van de

werkende ouders.

07.04 Minister Freya Van den Bossche: Absoluut.

07.05  Maggie De Block (VLD): Ik wil niet seksistisch zijn. Ik kom

nog eens terug, mevrouw de minister, op de nog steeds bestaande

juridische knelpunten inzake telewerken.

Vlak voor uw bevalling antwoordde u op een van mijn vragen dat het

ontwerp van koninklijk besluit dat de praktische

toepassingsproblemen van het ARAB bij telewerken uit de wereld

moest helpen, bijna klaar was. Het moest nog door een aantal

werkgroepen worden besproken, maar dat zou niet lang meer duren.

U kondigde aan het ontwerp van KB voor te leggen aan de Hoge

Raad voor Preventie en Bescherming om het nadien voor te leggen

aan de Ministerraad. U sprak van voor of na het reces. Door uw iets

vroegere bevalling had ik begrepen dat de indiening zou worden

uitgesteld. U beloofde ons de tekst van het ontwerp van KB te

bezorgen.

Mevrouw de minister, van mijn kant had ik u beloofd op deze

problematiek terug te komen in september. We zijn begin oktober.

07.05  Maggie De Block (VLD):

Avant les vacances, la ministre

avait annoncé que le projet

d’arrêté royal destiné à résoudre

les problèmes relatifs à la mise en

oeuvre pratique du RGPT en

matière de télétravail, était

presque au point. Et elle nous en

avait promis le texte.

07.06 Minister Freya Van den Bossche: U hebt geen woord

gehouden.

07.07  Maggie De Block (VLD): Dat was onmogelijk, mevrouw de

minister. Ik heb mijn vraag drie weken geleden ingediend.

Intussen kregen de sociale partners tot juli 2005 de tijd om het

raamakkoord dat de Europese sociale partners drie jaar geleden

hebben gesloten, om te zetten in een CAO. Op 26 mei bereikten zij

een akkoord over een voorontwerp van CAO.

Ik heb een aantal vragen opnieuw schriftelijk geformuleerd. U kent de 

knelpunten.

Mevrouw de minister, wat is de stand van zalen met betrekking tot het 

KB? Is het klaar? Zult u het indienen? Wat is, behoudens ongevallen, 

de timing? Kunt u een overzicht geven van het aantal concrete punten 

dat u in het ontwerp van KB kunt regelen? Wanneer zal het KB

gepubliceerd kunnen worden en geïmplementeerd op de werkvloer?

Mijn vraag heeft een actueel aspect, mevrouw de minister. Voor

vrijdag is een staking aangekondigd.

07.07  Maggie De Block (VLD):

Entre temps, les partenaires

sociaux ont obtenu jusqu’en juillet

2005 pour transposer sous la

forme d’une CCT l’accord cadre

conclu à ce propos il y a trois ans

entre les partenaires sociaux

européens. Isl ont conclu un

accord sur l’avant-projet le 26 mai.

L’arrêté royal est prêt? Quel

échéancier la ministre a-t-elle

arrêté? Ma question est du reste

très actuelle puisque les syndicats

ont annoncé une grève pour

vendredi.
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07.08 Minister Freya Van den Bossche: (…)

07.09  Maggie De Block (VLD): Weliswaar niet, mevrouw de

minister, maar het zou een oplossing zijn voor een aantal mensen,

mochten zij een of meer dagen per week thuis kunnen werken, in

plaats van uren op het perron te slijten, hopend op een trein, of het

verkeer in de knoei te rijden. Voor een aantal mensen kan een paar

dagen per week telewerken een oplossing zijn.

07.09  Maggie De Block (VLD):

Non, mais le télétravail permettrait

aux travailleurs de gagner

beaucoup de temps.

07.10 Minister Freya Van den Bossche: (…)

07.11  Maggie De Block (VLD): Dat niet, mevrouw de minister maar

het is een opmerking terzake.

Er zijn – zoals we weten – nog tal van mogelijkheden om het op de

werkvloer te implementeren. Naar mijn aanvoelen gaat het een beetje 

te traag. Iedereen zegt dat het in een aantal gevallen gebruikt zou

kunnen worden, maar het gaat vrij traag. Dat is bij omwentelingen

natuurlijk dikwijls zo, zeker op de arbeidsvloer en zeker indien er

rekening dient te worden gehouden met meerdere actoren op het

veld. Ik geef dat toe, maar wil u door het uiten van mijn ongenoegen

een extra adrenalinestoot geven om aan het KB te werken.

07.11  Maggie De Block (VLD):

Je considère que nous ne

progressons pas assez vite sur le

plan du télétravail et c’est la raison 

pour laquelle je vous fais part, une 

fois de plus, de mon insatisfaction.

07.12 Minister Freya Van den Bossche: Mijnheer de voorzitter,

welke oplossingen proberen wij naar voren te schuiven in het ontwerp 

van KB? Er zijn vier oplossingen. Ten eerste een regeling voor

verplichte risicoanalyse. Ten tweede een regeling waarbij de

toepassing van het ARAB wordt versoepeld en waarbij rechten en

plichten van de werkgever en werknemer duidelijk worden bepaald.

Ten derde een betrokkenheid van het Comité voor Preventie en

Bescherming, voorzien in ondernemingen waar telewerk wordt

toegepast. Ten vierde het regelen van het gebruik van

arbeidsmiddelen bij telewerk. Dat zijn de vier aspecten die geregeld

dienden te worden en die terug te vinden zijn in het ontwerp van KB.

Mijn bedoeling is mijn planning op 14 oktober voor te leggen aan de

Ministerraad en om dan parallel andere organen te consulteren, zoals 

de commissie, de Hoge Raad, enzovoort. De sociale partners in de

NAR hebben een ontwerp van CAO opgesteld ter omzetting van het

Europese raamakkoord. Zij hebben er de laatste keer over vergaderd 

op 3 oktober. Eind oktober zal het ontwerp van CAO ter goedkeuring

voorliggen aan de Raad.

Als die CAO er komt, moeten er ook een aantal wettelijke bepalingen

tot stand komen, onder andere in de arbeidsovereenkomstenwet. De

NAR zal daarover nog een officieel advies formuleren, samen met de

CAO. We zullen niet wachten op het officiële advies om alvast aan de 

slag te gaan en na te gaan welke wetswijzigingen nodig zijn en

hoeveel tijd die in beslag zullen nemen. Een dringende regeling is

immers noodzakelijk, u heeft gelijk. De situatie vandaag is absurd:

vele mensen die thuiswerken doen dat in omstandigheden die niet

stroken met de wettelijke bepalingen. Er moet dus snel een antwoord

worden gegeven.

07.12  Freya Van den Bossche,

ministre: L’arrêté royal comporte

quatre éléments importants: une

analyse des risques obligatoire, un 

assouplissement  de l’application

du RGPT, la participation du

Comité de prévention et de

protection et l’utilisation d’outils de

travail dans le cadre du télétravail.

Je soumettrai le projet d’arrêté

royal au Conseil des Ministres le

14 octobre et je consulterai dans

le même temps les organes

concernés.

Les partenaires sociaux ont rédigé

un projet de CCT en vue de la

transposition de l’accord-cadre

européen. Ce projet sera soumis

pour approbation au Conseil

National du Travail fin octobre. Si

la CCT voit le jour, il en résultera

automatiquement une série de

modifications légales. Nous

n’attendrons pas l’approbation de

la CCT pour envisager les

démarches légales à accomplir.

07.13  Maggie De Block (VLD): Ik ben blij dat u het op 14 oktober zal 

voorleggen aan de Ministerraad. U deelt mede parallel advies te

zullen vragen aan andere organen, maar voor het parlementair reces 

meende ik begrepen te hebben dat u dat al gedaan zou hebben

07.13  Maggie De Block (VLD):

La ministre ne consulterait-elle pas 

les organes concernés avant de

soumettre le projet au Conseil des 
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alvorens u naar de Ministerraad zou gaan. ministres?

07.14 Minister Freya Van den Bossche: Het zijn verschillende

zaken. Enerzijds kan je hier en daar polsen om te bekijken waar we

best kunnen uitkomen en anderzijds is er het aanvragen van het

officiële advies, en dat doe je op het moment dat het in de

Ministerraad wordt goedgekeurd. Dat was beter eind juni nog

gebeurd.

07.14  Freya Van den Bossche,

ministre: Il est préférable de

demander un avis officiel au

moment où le Conseil des

ministres se prononce sur le

projet.

07.15  Maggie De Block (VLD): Maar nu is iedereen toch aan het

werk. Wat de aanpassing van het ontwerp van CAO betreft, ben ik blij 

dat u zegt dat dat met de nodige spoed zal gebeuren. Het advies van 

de NAR zal nuttig zijn, er kan dan nog bijgestuurd worden. Door onze 

ervaring met adviezen van de NAR weten we echter dat zij nogal wat

adviezen te geven hebben en dat er enkele maanden kunnen

verstrijken. Ik herinner me dat de vrijwilligers en ikzelf steeds zaten te 

wachten op die NAR-adviezen. Dat is geen kritiek op de NAR, er

liggen daar immers vele dossiers die grondig worden onderzocht. Ik

ben blij dat u er niet op zult wachten – u kan achteraf immers nog

bijsturen – en dat u er de nodige vaart achter zult zetten.

07.15  Maggie De Block (VLD):

Je me félicite d’entendre que la

ministre compte prendre

rapidement les mesures

nécessaires en vue de la

transposition de la CCT sur le plan 

légal.

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

08 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Maggie De Block aan de minister van Werk over "de aanpassing van de anti-

pestwetgeving" (nr. 8086)

- de heer Guy D'haeseleer aan de minister van Werk over "de efficiëntie van de anti-pestwet" (nr. 8327)

08 Questions jointes de

- Mme Maggie De Block à la ministre de l'Emploi sur "l'adaptation de la législation anti-harcèlement"

(n° 8086)

- M. Guy D'haeseleer à la ministre de l'Emploi sur "l'efficacité de la loi contre le harcèlement au travail" 

(n° 8327)

08.01  Maggie De Block (VLD): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de

minister, dit is een wetgeving die geërfd werd door uw voorganger en 

u erfde ze ook. Drie weken geleden had ik nogmaals de inspiratie om 

daarop terug te komen. Ik ben eigenlijk blij, want dit weekend heb ik in 

de kranten een aantal artikels gelezen naar aanleiding van het

afstuderen in Leuven van ongeveer dertien preventieadviseurs.

Daarin werd door iemand aan de bel getrokken in verband met het feit 

dat de nadruk bij de anti-pestwetgeving zou moeten liggen op de

preventie tegen pesten in de bedrijven, op een goede sfeer, een

collegiale sfeer, zoals hier in het Parlement zou ik bijna zeggen. Dat

zou het pesten preventief verhinderen. 

De VLD heeft met het preventieve deel nooit problemen gehad. Het is 

echter wel spijtig dat dit zo slecht geïmplementeerd wordt in de

bedrijven.

Wij hadden een aantal concrete vragen geuit. De prioritaire punten

daarin waren de volgende. 

Ten eerste was er het omkeren van de omgekeerde bewijslast en het 

vervangen daarvan door een gedeelde bewijslast. U zegt steeds dat u 

daaraan een andere interpretatie geeft. De wet is echter de wet. 

Ten tweede was er het onmogelijk maken van een te grote

08.01  Maggie De Block (VLD): A 

l’occasion de la remise de leur

diplôme à treize conseillers en

prévention, les auteurs de

différents articles de presse

soulignaient qu'en ce qui concerne 

la législation sur le harcèlement,

l’accent devrait être mis sur la

création d'une bonne ambiance au 

sein des entreprises, ce qui

permettrait de lutter

préventivement contre le fléau du

harcèlement. Le volet prévention

ne nous a jamais posé problème

mais sa mise en oeuvre dans les

entreprises laisse à désirer. Nous

avons posé des questions

concrètes à ce sujet mais du fait

des remaniements ministériels, la

situation a peu évolué. Nous

avons aussi déposé des

propositions de loi. Le ministre

voulait envisager une évaluation

mais celle-ci a une nouvelle fois


