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Vooraf
Bij de Raad is door de minister van Economie en Tewerkstelling een adviesaanvraag aanhangig
gemaakt met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie houdende verschillende
procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie.
Het betreft verschillende wijzigingen die voortkomen uit operationele problemen, nieuwe Europese
regels of de uitvoering van de Zesde Staatshervorming. Deze hebben betrekking op de volgende
wetgevingen :
-

Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen :

De indieningstermijn voor de terugbetalingsaanvragen wordt verkort tot één jaar voor opleidingen
gevolgd vanaf het schooljaar 2017-2018 om het financiële en budgettaire beheer van de bevoegdheid
van het betaald educatief verlof te vergemakkelijken, evenals de desbetreffende financiële planning
ervan.
-

Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers :

Het overleg in het kader van de wettelijke wijzigingen inzake de tewerkstelling van buitenlandse
werknemers wordt ondergebracht en gerationaliseerd. De « Adviesraad voor de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers » wordt vervangen door de « Economische en Sociale Raad voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».
-

Gerechtelijk Wetboek :

In de artikelen 4 en 6 worden de Rechtbank van eerste aanleg en de Arbeidsrechtbank aangeduid om
respectievelijk kennis te nemen van de geschillen met betrekking tot opgelegde administratieve
geldboetes in economische aangelegenheden en deze met betrekking tot opgelegde administratieve
geldboetes in werkgelegenheidsaangelegenheden.
Artikel 5 maakt de Arbeidsrechtbanken bevoegd voor de ordonnantie van 4 september 2008
betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van tewerkstelling.
-

Ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake
werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren, en
de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze
reglementeringen :

Artikel 7 voert een machtiging in voor het aanduiden van de bevoegde diensten voor het uitoefenen
van het toezicht op de toepassing van de verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en
de Raad van 13 april 2016 betreffende een Europees netwerk (EURES), de toegang van werknemers
tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten, en tot wijziging van de
Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013. Aangezien deze verordening rechtstreeks van
toepassing is, moeten enkel het toezicht en de controle van deze regelgeving nog in de Brusselse
rechtsorde worden voorzien.
-

Ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de
administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en
economie :

Artikel 8 bouwt vanuit juridisch oogpunt de mogelijkheid uit voor het bestuur om te communiceren
over de genomen beslissingen inzake administratieve geldboetes, alsook over de gerechtelijke
beslissingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan aan verschillende instanties die betrokken kunnen
zijn, zoals het arbeidsauditoraat, het parket, de FOD Werkgelegenheid, de andere gewestelijke
inspectiediensten, …
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-

Ordonnantie van 10 maart 2016 betreffende de stages voor werkzoekenden :

Artikel 9 beoogt de schrapping van de woorden « het leefloon […] als bedoeld in […] de wet van 26 mei
2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of de wet van 2 april 1965 betreffende het
ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn » in
paragraaf 1 van artikel 11 van de ordonnantie op de stages.
-

Ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest :

In artikel 33 van de ordonnantie van 23 juni 2017 worden de woorden « van maximaal 1.000 euro »
geschrapt.

Advies
De Raad brengt een gunstig advies uit over het voorontwerp van ordonnantie houdende verschillende
procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie. Hij herhaalt evenwel zijn opmerking uit zijn
Bijdrage van 20 november 2017, waarbij hij erop aandrong dat de werkmethode, die erin bestaat om
een ordonnantie te nemen teneinde aan verschillende wetteksten wijzigingen aan te brengen, een
uitzondering moet blijven en niet de regel mag worden.
De Raad vraagt om te worden geraadpleegd over de eventuele toekomstige besluiten om het
maximumbedrag te bepalen dat per mentor, die jongeren omkadert die een alternerende opleiding
volgen, wordt toegekend, evenals zoals voorzien in artikel 10 van het voorontwerp van ordonnantie.
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