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1. Inleiding

Bij brief van 21 februari 2000 heeft de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid
en Toerisme, de heer R. Landuyt, de Raad om advies gevraagd over een ont-
werp van Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het Decreet van 13
april 1999 m.b.t. de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest.

Op 9 juni 1999 werd door de Raad – op verzoek van de toenmalig bevoegde
Vlaamse Minister – reeds advies uitgebracht over een ontwerp van Besluit van
de (vorige) Vlaamse regering tot uitvoering van voornoemd Decreet.

Gelet evenwel op het feit dat voorliggend ontwerp van Besluit in diverse bepa-
lingen verschilt van het ontwerp waarover de Raad op 9 juni l.l. advies heeft uit-
gebracht, verzoekt de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme de
Raad advies te willen uitbrengen over dit gewijzigd ontwerp van Besluit en meer
in het bijzonder over deze bepalingen ervan die een wijziging inhouden t.a.v. het
ontwerp waarover de Raad op 9 juni l.l. advies heeft uitgebracht.
De betreffende bepalingen worden vermeld in voorliggende adviesvraag.

In het hiernavolgend advies worden – na enkele meer algemene overwegingen -
de bemerkingen c.q. voorstellen van de Raad per artikel van het gewijzigd ont-
werp van Besluit geformuleerd.

Inleiding



Deze bemerkingen en voorstellen zijn gesteund op de principes zoals door de
Raad reeds geschetst in zijn standpunt van 11 maart 19981 en in zijn advies
van 9 juni 19992.

6

1 Standpunt van de SERV d.d. 11 maart 1998 m.b.t. de inpassing in de Vlaamse regelgeving van
de IAO-Conventie Nr. 181 inzake private werkgelegenheidsbureaus en van de hierbij aansluiten-
de IAO-Aanbeveling.

2 Advies van de SERV d.d. 9 juni 1999 over het Ontwerp van Besluit van de Vlaamse regering tot
uitvoering van het Decreet van 13 april 1999 m.b.t. de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse
Gewest.
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2. Advies

Meer algemeen wenst de Raad er vooraf op te wijzen dat – wat betreft de arbeids-
bemiddeling van betaalde sportbeoefenaars – in voorliggend ontwerp van Besluit
enkel de voorstellen van de Raad (cf. SERV-advies dd. 9 juni 1999) m.b.t. de tarie-
ven (commissielonen) werden opgenomen.
De Raad pleit ervoor om ook de overige voorstellen m.b.t. de arbeidsbemiddeling
van betaalde sportbeoefenaars van dit SERV-advies, in het ontwerp van Besluit op
te nemen.
Het gaat hierbij om specifieke deskundigheidsvereisten (zie ook bemerking m.b.t.
artikel 6 hierna) ; het bepalen van bijkomende erkenningsvoorwaarden (zie ook
bemerking m.b.t. artikel 7 hierna) en het voorzien van specifieke bepalingen in
de gedragscode (zie ook bemerking m.b.t. artikel 15 hierna).

In zijn standpunt van 11 maart 1998 werd door de Raad voorgesteld om ook
de “au-pair”-bureaus in het toepassingsgebied van de nieuwe regelgeving inza-
ke private arbeidsbemiddeling in Vlaanderen, op te nemen.
Dit voorstel werd bevestigd in het advies van de Raad van 9 juni 1999.
De Raad stelt vast dat de “au pair”-bureaus in voorliggend ontwerp van Besluit
niet meer zijn opgenomen. Argumentatie hiervoor is dat er in het “au pair”-sys-
teem geen sprake is van een arbeidsrelatie en dat dit stelsel derhalve ook niet kan
ondergebracht worden in een regeling voor private arbeidsbemiddeling.
De Raad wenst er op aan te dringen dat met de federale overheid verder over-
leg wordt gepleegd over de wijze waarop “au pair”-arbeid wordt gecontro-
leerd, zodat op die basis een erkenningsregeling kan uitgewerkt worden.

Advies
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Hierna volgt de bespreking per artikel van het ontwerp van Besluit :

- m.b.t. artikel 1, 14e : de notie beroepsfederatie

De Raad is van mening dat – voor een bepaalde sector – in de mogelijkheid
moet voorzien worden dat er eventueel meer dan één beroepsfederatie als repre-
sentatief kan gekwalificeerd worden.
Concreet wordt voorgesteld de betreffende tekst in volgende zin aan te 
passen : “beroepsfederatie : de meest representatieve beroepsfederatie(s) in de
door de SERV …”.

- m.b.t. artikel 2, § 1: afzonderlijke erkenning

In zijn advies van 9 juni 1999 heeft de Raad voorgesteld om ook een afzon-
derlijke erkenning te voorzien voor selectieaktiviteiten.
Het argument hiervoor was dat selectie – zoals omschreven in artikel 1, 5e
van het ontwerp van Besluit – de arbeidsbemiddelingactiviteit is die de hoog-
ste eisen stelt wat de specifieke deskundigheid en beroepservaring betreft.
Bovendien moet vastgesteld worden dat in artikel 6 van voorliggend ontwerp
van Besluit specifieke voorwaarden van professionele deskundigheid worden
gesteld voor de uitoefening van selectieaktiviteiten.

Indien er geen afzonderlijke erkenning wordt voorzien voor selectieaktivitei-
ten, zal dit ook impliceren dat indien een bureau – in hoofde van de persoon
die de professionele deskundigheid draagt – wel voldoet aan de voorwaar-
den professionele deskundigheid voor private arbeidsbemiddeling s.s. (cf. o.m.
werving; executive of direct search) zoals bepaald in artikel 6, § 1 van voor-
liggend ontwerp van Besluit maar niet aan de (strengere) voorwaarden voor
selectieaktiviteiten zoals bepaald in artikel 6, § 2, dit bureau ook niet zou 
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kunnen erkend worden voor private arbeidsbemiddeling s.s., tenzij in de
(algemene) erkenning uitdrukkelijk zou worden aangegeven dat deze enkel geldt
voor private arbeidsbemiddeling s.s. en dus niet voor selectieaktiviteiten.
Dit laatste lijkt een weinig consistente werkwijze, die wellicht ook vanuit het oog-
punt toezicht niet aangewezen is.

Vanuit voorgaande overwegingen, wenst de Raad dan ook zijn voorstel uit het
advies van 9 juni l.l. te bevestigen om een afzonderlijke erkenning voor selec-
tieaktiviteiten te voorzien.

- m.b.t. artikel 2, § 2, 2: mededeling rechten van de werkzoekenden bij bekendmaking van werk-
aanbiedingen via de media

De Raad kan zich bij de bepaling van dit artikel aansluiten.

- m.b.t. artikel 2, § 3: overdracht van een erkenning

De Raad kan zich bij de bepaling van dit artikel aansluiten.

- m.b.t. artikel 2, § 3, 8e: verplichtingen t.a.v. Fondsen voor Bestaanszekerheid

De vraag stelt zich hierbij of de overnemer bewijs moet leveren dat voldaan is
aan de verplichtingen t.a.v. alle Fondsen voor Bestaanszekerheid dan wel enkel
t.a.v. de Fondsen opgericht door het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid.

- m.b.t. artikel 2, § 5: aanduiding van een adres in het Vlaams Gewest

De Raad stelt vast dat deze verplichting op vandaag enkel geldt voor uitzend-
bureaus, niet voor andere arbeidsbemiddelingsbureaus.
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Vastgesteld moet worden dat de veralgemening van deze verplichting een bijko-
mende administratieve belasting zal betekenen voor heel wat bureaus, met name
voor selectiebureaus en headhunters die gevestigd zijn in het Brussels Gewest.
Deze bijkomende belasting geldt zowel bij het indienen van een erkenningsaan-
vraag (niet elk bureau beschikt over een adres in Vlaanderen) als indien de bureaus
inderdaad zouden verplicht worden om de quasi-volledige administratie naar een
adres in het Vlaams Gewest over te brengen om toezicht mogelijk te maken.

De Raad beseft dat de bedoelde verplichting is ingegeven vanuit de juridische
moeilijkheid voor de Vlaamse inspectie om in de andere gewesten op te treden.
Hierbij moet evenwel vastgesteld worden dat zich in de praktijk zelden of nooit
moeilijkheden op dit vlak voordoen.
Bovendien is de Raad van mening dat de mogelijkheid voor de Vlaamse inspec-
tiedienst om in Brussel of Wallonië op te treden, beter kan geregeld worden
door hierrond een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten.

De Raad stelt dan ook voor dat hierover snel een samenwerkingsovereenkomst
wordt afgesloten, zodat deze verplichting kan komen te vervallen.
De Raad dringt er op aan om – in afwachting van deze samenwerkingsover-
eenkomst – de bepaling van dit artikel met de nodige soepelheid toe te passen.

- toevoeging van artikel 2, § 6: m.b.t. een juridische woonplaats in België

Voor de buitenlandse bureaus zonder zetel in België, is de Raad van mening
dat ze moeten verplicht worden een “juridische woonplaats” in België te kiezen.
In artikel 9 van het Decreet van 13 april 1999 is de verplichting voor alle bureaus
vervat om de namen mee te delen van de natuurlijke personen met woon- of ver-
blijfplaats in België die gemachtigd zijn het bureau tegenover derden te ver-
binden en het in rechte te vertegenwoordigen.



11

Enkel op grond van deze bepaling zal het moeilijk zijn om deze buitenlandse
bureaus – indien nodig – voor Belgische rechtbanken te dagvaarden (cf. straf-
bepalingen van het Decreet van 13 april 1999) en dit dus in tegenstelling tot
de in België gevestigde bureaus.
Vanuit voorgaande stelt de Raad dan ook voor om in een artikel 2, §6 van voor-
liggend ontwerp van Besluit volgende bepaling op te nemen : “het bureau moet
een woonplaats kiezen in België en verbindt er zich toe zich te onderwerpen
aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken”.

- m.b.t. de artikelen 3, 4 en 5: de erkenningsprocedure

De Raad kan zich bij de bepalingen van deze artikelen aansluiten.

Zoals hiervoor reeds werd opgemerkt t.a.v. artikel 2, §3, 8e, kan in artikel 4,
§2, 2e best verduidelijkt worden of dit bewijs moet geleverd worden voor alle
Fondsen voor Bestaanszekerheid dan wel enkel voor de Fondsen opgericht door
het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid.

- m.b.t. artikel 6: voorwaarden professionele deskundigheid

De Raad stelt voor artikel 6, § 5 van voorliggend ontwerp van Besluit – m.b.t.
persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische testen - in volgende zin aan
te vullen:

“Er mag geen gebruik gemaakt worden van technieken en methodes waarvan
de Adviescommissie – na advies van de deskundigen die zetelen in de Com-
missie – van oordeel is dat ze manifest onvoldoende wetenschappelijk onder-
bouwd zijn”.
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Dit voorstel werd ook reeds geformuleerd in het advies van de Raad van 9 juni
l.l. en is ingegeven vanuit de bekommernis voor een kwaliteitsvolle dienstverle-
ning door de bureaus en voor de bescherming van de rechten van de werk-
zoekenden.

In zijn advies van 9 juni l.l. heeft de Raad ook voorgesteld om bijkomend vol-
gende specifieke voorwaarde van professionele deskundigheid te voorzien voor
arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars : “Elke persoon (zowel werk-
nemers als zelfstandige consulenten) die in opdracht van en/of tegen betaling
door een bureau voor arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars
arbeidsbemiddelingsaktiviteiten uitoefent, moet blijk geven van voldoende ver-
trouwdheid met de regelgeving die de betaalde sportbeoefenaar beheerst en
in het bijzonder de eigen regelgeving van de diverse sporttakken waarvoor hij
bemiddelt en de burgerrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten van de relatie
tussen sportclub en sportbeoefenaar”.

De Raad stelt voor bovenstaande bepaling – gelet o.m. op het feit dat bemid-
delaars van betaalde sportbeoefenaars ook vaak tussenkomen in de contract-
onderhandelingen zelf – op te nemen in artikel 6 van voorliggend ontwerp
van Besluit.

- m.b.t. artikel 7: specifieke voorwaarden

In zijn advies van 9 juni 1999 heeft de Raad m.b.t. de arbeidsbemiddeling van
betaalde sportbeoefenaars, een aantal bijkomende voorwaarden voorgesteld.
Zoals hiervoor reeds gesteld werd hiervan enkel het voorstel m.b.t. de maximum
tarieven in voorliggend ontwerp van Besluit overgenomen.
De Raad stelt voor ook de overige voorgestelde bijkomende voorwaarden (cf.
advies van het Paritair Comité voor de betaalde sportbeoefenaars ; de profes-
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sioneel verantwoordelijke van een bureau mag geen functie uitoefenen in een
sportclub of nationale sportvereniging ; geen contracten van meer dan één jaar
die niet jaarlijks kunnen worden opgezegd ; geen belemmeringen stellen voor
het al dan niet aangaan van een arbeidsovereenkomst), op te nemen.

- m.b.t. artikel 8: klachtenprocedure

De Raad kan zich bij de bepaling van dit artikel aansluiten.

- m.b.t. artikel 9: aktiviteitenverslagen

De Raad wenst hierbij het voorstel te bevestigen uit zijn advies van 9 juni 1999
om afzonderlijke aktiviteitenverslagen te voorzien voor uitzendaktiviteiten, out-
placementaktiviteiten en voor de overige arbeidsbemiddelingsaktiviteiten, met
in dit laatste wel specifieke gegevens op te vragen voor de bemiddeling van de
betaalde sportbeoefenaars resp. van de schouwspelartiesten.
Dit voorstel impliceert dat er geen “gemeenschappelijk luik” meer zou zijn voor
alle bureaus zoals voorzien in artikel 9, §2 van voorliggend ontwerp van Besluit.
Uiteraard zullen ook de §§ 3, 4 en 5 van dit artikel in functie van dit voorstel
moeten aangepast worden.

De Raad kan de optie onderschrijven van het ontwerp van Besluit om de moge-
lijkheid te voorzien dat de in het aktiviteitenverslag gevraagde gegevens door
beroepsfederaties op geaggregeerde wijze ter beschikking worden gesteld en
dus niet noodzakelijk door elk individueel bureau afzonderlijk.
De Raad is ook akkoord met het voorstel dat – indien er via een protocolak-
koord met de betrokken beroepsfederaties beleidsrelevante informatie m.b.t. de
bemiddelingsaktiviteiten wordt verstrekt – bureaus geheel of gedeeltelijk van de
verplichting tot het leveren van een aktiviteitenverslag, kunnen vrijgesteld worden.
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Dit beginsel zit vervat in artikel 9, §6 van het ontwerp van Besluit.
De Raad stelt wel voor dat – omwille van de duidelijkheid – de twee voorziene
mogelijkheden (cf. geaggregeerd indienen van de gevraagde gegevens door
de beroepsfederatie resp. vrijstelling van de verplichting tot het leveren van een
aktiviteitenverslag indien er een protocol wordt afgesloten met de beroepsfe-
deratie), duidelijk van elkaar onderscheiden worden (cf. in aparte paragrafen
van het artikel).
De Raad is ook van mening dat – wat de vrijstelling voor het leveren van een
aktiviteitenverslag betreft – in het ontwerp van Besluit best een concrete proce-
dure wordt voorzien.

Concreet stelt de Raad voor volgende bepaling aan het betreffend artikel toe
te voegen : “de Minister bepaalt – na advies van de Adviescommissie – welke
bureaus van de verplichting tot het leveren van een aktiviteitenverslag zijn vrij-
gesteld en voor welk gedeelte van het aktiviteitenverslag deze vrijstelling geldt”.

Wat de gegevens betreft die – bij gebrek aan een protocolakkoord met de beroeps-
federatie – in het aktiviteitenverslag (individueel of geaggregeerd) moeten wor-
den meegedeeld door de bureaus, blijft voor de Raad wat werd voorgesteld in
het SERV-advies van 9 juni 1999 het uitgangspunt en dus niet wat wordt voor-
gesteld in voorliggend ontwerp van Besluit (cf. art. 9, §§ 2, 3, 4 en 5).
Met betrekking tot de inhoud van de aktiviteitenverslagen zoals voorgesteld in
het SERV-advies van 9 juni 1999, stelt de Raad voor – met het oog op de beper-
king van de administratieve belasting van bureaus – dat gegevens die reeds
elders door de bureaus moeten ingediend worden en die vrij kunnen geraad-
pleegd worden (dit is met name het geval voor de jaarrekeningen en de socia-
le balans) niet meer opnieuw moeten worden opgevraagd via het aktiviteitenverslag.



Verder stelt de Raad voor om artikel 9, §7 van het ontwerp van Besluit – waar-
in bepaald wordt dat bureaus hun eerste aktiviteitenverslag individueel moeten
leveren – te schrappen.
Vanuit de verwachting dat er op korte termijn protocollen met de beroepsfede-
raties zullen kunnen gesloten worden, lijkt deze bepaling overbodig.

De Raad wenst hierbij nog het voorstel in zijn advies van 9 juni 1999 te her-
halen om uitdrukkelijk in het ontwerp van Besluit te bepalen dat de aktiviteiten-
verslagen door de bevoegde Vlaamse Minister zullen overgemaakt worden aan
de Adviescommissie. 

Op grond van voorgaande voorstellen en overwegingen, stelt de Raad voor arti-
kel 9 van het ontwerp van Besluit in volgende zin aan te passen :

“§1. Het aktiviteitenverslag bestaat uit periodieke informatie van het voorbije
jaar die jaarlijks voor 1 juni moet worden meegedeeld aan de Minister. Het
doet opgave over alle door het bureau uitgevoerde bemiddelingsopdrach-
ten in het voorgaande kalenderjaar in het Vlaamse Gewest.
De Minister maakt de aktiviteitenverslagen over aan de Commissie.

§2. Volgende gegevens dienen door de bureaus die outplacementaktiviteiten
verrichten te worden meegedeeld :

- m.b.t. het bureau :
1e het organigram van de onderneming ;
2e het aantal en de kwalificatie van het eigen personeel.

- m.b.t. de begeleidingsaktiviteiten :
1e het aantal outplacementbegeleidingen, opgesplitst naar sector en naar

15
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kwalificatie, geslacht en leeftijd van de begeleide personen ;
2e het aantal individuele resp. collectieve outplacementbegeleidingen ;
3e het aantal outplacementbegeleidingen van werknemers die werkloos

zijn gesteld ingevolge een faillissement van een onderneming of een
gerechtelijke ontbinding van een VZW wegens kennelijke staat van
onvermogen ;

4e de gemiddelde duur van de outplacementbegeleiding, met onderscheid
naar individueel en collectief outplacement ;

5e het aantal personen dat volgend op de outplacementbegeleiding een
nieuwe job heeft gevonden, opgesplitst naar sector en naar kwalifica-
tie, geslacht en leeftijd van de begeleide personen en met onderscheid
naar individueel en collectief outplacement.

§3. Volgende gegevens dienen door de bureaus die uitzendaktiviteiten verrichten
te worden meegedeeld :

- De economische en financiële banden die het uitzendbureau onderhoudt 
met andere juridische en economische entiteiten.
- de eventuele wijzigingen die zich in het loop van het jaar hebben voor-

gedaan in de kapitaalstructuur en in de beheersstructuur van het uit-
zendbureau ;

- de aanduiding van de juridische, economische of financiële entiteit waar-
van het uitzendbureau deel uitmaakt ;

- de vermelding van de gebruikers waarmee het uitzendbureau een belang-
rijke commerciële relatie heeft, uitgedrukt in % van de gerealiseerde omzet.
Concreet wordt gesteld dat indien een gebruiker 33% of meer van de
totale omzet van het uitzendbureau uitmaakt, deze relatie verder moet
worden geëxpliciteerd.



- Het organigram van de onderneming.
Het betreft de naam en de functie van het leidinggevend personeel d.w.z.
de personeelsleden belast met het dagelijks beheer die gemachtigd zijn om
de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden, alsmede de perso-
neelsleden onmiddellijk ondergeschikt aan die personen.
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het in België en in het
buitenland tewerkgesteld leidinggevend personeel.

- De structuur van het eigen personeel van het uitzendbureau.
• het aantal werknemers

Het totaal aantal werknemers : globaal (binnen- en buitenland) ; opge-
splitst naar België en naar het Vlaams Gewest.

• de kwalificatie van de werknemers tewerkgesteld in het Vlaams Gewest
cf. universitair ; hoger niet-universitair ; secundair onderwijs ; lager onder-
wijs ; andere getuigschriften.

- Gegevens m.b.t. de uitzendkrachten en de gebruikers :
• aantal uitzendkrachten waarmee een overeenkomst voor uitzendarbeid

werd gesloten in het Vlaams Gewest (en België), opgesplitst naar oplei-
dingsniveau, statuut (arbeider/bediende), geslacht en leeftijd van de uit-
zendkrachten, met afzonderlijke vermelding van de bemiddelingen van
werknemers die onder de toepassing vallen van de reglementering m.b.t.
de buitenlandse arbeidskrachten ;

• aantal gebruikers gevestigd in het Vlaams Gewest (en België) waarmee
in het betreffende jaar een overeenkomst werd afgesloten ;

• aantal in het Vlaams Gewest gepresteerde uren in het betreffende jaar ;
• de opsomming van de belangrijkste vijf sectoren waaraan het bureau uit-

zendkrachten ter beschikking stelt.
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- De gerealiseerde omzet.

- Het aantal en de plaats van de uitzendkantoren en filialen.
Opgave van alle kantoren en filialen van het uitzendbureau (inclusief kan-
toren in het Waalse en Brusselse Gewest en eventuele kantoren of filialen
in het buitenland).

- Afleveren van een fiscaal attest waaruit blijkt dat het bureau voldoet aan
de reglementering m.b.t. de vennootschapsbelasting.

- Afleveren van een RSZ-attest en een attest van het Sociaal Fonds voor de
Uitzendkrachten.

- Voor buitenlandse bureaus die vrijgesteld zijn van de waarborg bij het Soci-
aal Fonds voor de Uitzendkrachten (cf. CAO Nr. 36bis van 27 november
1981), afleveren van een attest van de betrokken buitenlandse instelling
dat de waarborg en/of de bankgarantie nog steeds bestaat.

§4. Volgende gegevens dienen door de bureaus die andere private arbeids-
bemiddelingsaktiviteiten uitoefenen dan deze bedoeld in §2 en §3 van dit
besluit, te worden meegedeeld :

- m.b.t. het bureau :
1e het organigram van de onderneming ;
2e het aantal en de kwalificatie van het eigen personeel.

- m.b.t. de bemiddelingsactiviteiten :
1e het aantal bemiddelingen, opgesplitst naar sector en naar kwalifi-

catie, geslacht en leeftijd van de geplaatste.
18



Met afzonderlijke vermelding van de bemiddelingen van werknemers
die onder de toepassing vallen van de reglementering m.b.t. de 
buitenlandse arbeidskrachten ;

2e het aantal opdrachtgevers ;
3e het aantal en de plaats van kantoren en filialen.

Bureaus die aan arbeidsbemiddeling doen van schouwspelartiesten, die-
nen bijkomend volgende gegevens mee te delen :
- m.b.t. de bemiddelingsactiviteiten : vermelding van de in het kader van

de arbeidsbemiddelingsactiviteiten toegepaste tarieven.

Bureaus die aan arbeidsbemiddeling doen van betaalde sportbeoefenaars,
dienen bijkomend volgende gegevens mee te delen :
- m.b.t. het bureau : gegevens m.b.t. de individuele medewerkers en even-

tuele wijzigingen terzake.
- m.b.t. de bemiddelingsactiviteiten :

• gegevens m.b.t. het aantal arbeidsbemiddelingen buiten Europa ;
• gegevens m.b.t. het aantal betaalde sportbeoefenaars dat het bureau

onder contract heeft ;
• vermelding van de in het kader van de arbeidsbemiddelingsactivitei-

ten toegepaste tarieven.

§5. De betrokken beroepsfederatie kan het aktiviteitenverslag namens haar
leden indienen in geaggregeerde vorm.

§6. Bureaus die lid zijn van een beroepsfederatie kunnen geheel of gedeel-
telijk worden vrijgesteld van de verplichting van een jaarlijks aktiviteiten
verslag, wanneer binnen de betrokken sector een protocolakkoord wordt
afgesloten en nageleefd.
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De Minister bepaalt – na advies van de Adviescommissie – welke bureaus
van de verplichting zijn vrijgesteld en voor welk gedeelte van het aktivi-
teitenverslag deze vrijstelling geldt.” 

- m.b.t. artikel 10: samenwerking private en publieke arbeidsbemiddelingsbureaus

De Raad stelt voor om in dit artikel duidelijk aan te geven – zoals overigens ook
blijkt uit de voorziene samenstelling – dat het de bedoeling is om in het Over-
legplatform Vlaamse Arbeidsbemiddelingsbureaus overleg te organiseren tus-
sen de publieke- en private bureaus en met de sociale partners.
Concreet wordt voorgesteld om in artikel 10, §1 de eerste alinea aan te vullen
met “en met de sociale partners”.

Wat de samenstelling van dit Overlegplatform betreft (cf. artikel 10, §2), stelt
de Raad voor om het laatste streepje (cf. vertegenwoordiging administratie) te
schrappen.

In het kader van dit advies wenst de Raad nog aan te dringen op een snelle
operationalisering van het in dit artikel voorziene “Overlegplatform Vlaamse
Arbeidsbemiddelingsbureaus”.

- m.b.t. artikel 15: gedragscodes

De Raad stelt voor om in artikel 15, §2 dezelfde formulering te hanteren als in
artikel 8, §2 m.b.t. de klachtenprocedure.
Concreet impliceert dit dat in artikel 15, §2 aan de eerste zin wordt toegevoegd:
“of door het paritair overlegorgaan van de betrokken sector”.
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Ten aanzien van de in bijlage van voorliggend ontwerp van Besluit gevoegde
gedragscodes, wenst de Raad nog het volgende voor te stellen :

• wat de algemene gedragscode betreft moet vastgesteld worden dat – bij
samenlezing met CAO Nr. 38 van de NAR van 6 december 1993 betreffen-
de de werving en selectie van werknemers – nog volgende bepalingen ont-
breken :
- verbod op discriminatie op basis van burgerlijke stand, ziekteverleden en

persoonlijke of politieke overtuiging (cf. art. 2bis van CAO Nr. 38).
Deze bepaling kan aangevuld worden met wat nu is opgenomen in punt 5
van de gemeenschappelijke bepalingen van deze algemene gedragscode.

- de artikelen 5 (cf. binnen redelijke termijn ter beschikking houden van stuk-
ken die aan de sollicitatie zijn toegevoegd ingeval een sollicitant wordt
afgewezen) en 6 (overmaken van gezegelde en eensluidend verklaarde
bescheiden).

De Raad stelt voor deze bepalingen in de algemene gedragscode op te nemen.

• de Raad stelt tevens voor om in de specifieke bepalingen m.b.t. het uitoefe-
nen van selectieaktiviteiten volgende bepaling toe te voegen : “het bureau
mag geen methodes en technieken gebruiken waarvan de Adviescommissie
meent dat ze een inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer of een te
hoog risico inhouden voor directe of indirecte discriminatie”.

• verder wenst de Raad hierbij ook zijn voorstel uit het advies van 9 juni 1999
te bevestigen om in de specifieke bepalingen van de gedragscode m.b.t. de
arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars, volgende bepaling toe
te voegen : “het bureau handelt uitsluitend in functie van een opdracht van
hetzij de opdrachtgever, hetzij de betaalde sportbeoefenaar”.
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Dit voorstel is ingegeven vanuit de realiteit van het arbeidsbemiddelingsge-
beuren binnen dit marktsegment (cf. ook opdrachten die uitgaan van betaal-
de sportbeoefenaars).

• de Raad stelt tevens voor om punt 7 van de gedragscode voor outplace-
mentbureaus in volgende zin aan te passen : “het bureau verbindt er zich
toe de verbintenissen, zoals voorzien in artikel 4 van de CAO Nr. 51, na te
leven”.
Dit voorstel is gesteund op het gegeven dat de bepalingen van CAO 
Nr. 51 de bureaus zelf niet binden.

De Raad wenst tenslotte nog eens het voorstel uit zijn advies van 9 juni 1999 te
herhalen om – m.b.t. de snelle operationalisering van een aan de nieuwe IAO-
Conventie Nr. 181 aangepaste regelgeving inzake private arbeidsbemiddeling
in Vlaanderen – bij de IAO advies te vragen over de hierbij te volgen werkwij-
ze.
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