Het ABVV verdedigt de werknemers in een hele reeks sociaal-economische instellingen, waaronder
op federaal vlak:
Nationale Arbeidsraad (NAR)

Adviesraad voor alle sociale kwesties. Sluit collectieve
arbeidsovereenkomsten.

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
(CRB)

Adviesraad voor alle economische zaken en kwesties i.v.m. het
nationale en internationale bedrijfsleven.

Hoge Raad voor Preventie en
Bescherming op het Werk

Adviesraad voor alle kwesties inzake preventie en bescherming op
het werk.

Paritair Comité (PC)

Overleg- en onderhandelingsorganen waar sectorale
overeenkomsten gesloten worden inzake lonen en
arbeidsvoorwaarden (CAO’s = collectieve
arbeidsovereenkomsten).De paritaire comités treden ook op als
verzoeningsorgaan bij geschillen.

Controlecomité voor Elektriciteit en
Gas (CREG)

Dit comité ziet toe op het algemeen belang inzake gas en
elektriciteit.

Federale Raad voor Duurzame
Ontwikkeling (FRDO)

Adviesraad i.v.m. het door België gevoerde beleid inzake duurzame
ontwikkeling.

Federale Raad voor
Wetenschapsbeleid

Adviesraad i.v.m. het wetenschapsbeleid.

Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)

Parastatale instelling in de sociale zekerheid belast met de controle
van de verzekeraars tegen arbeidsongevallen.

Fonds voor Beroepsziekten

Parastatale instelling in de sociale zekerheid belast met de
verzekering tegen beroepsziekten die ook instaat voor de
schadeloosstelling van de slachtoffers.

Indexcommissie

Commissie belast met de maandelijkse berekening van het
indexcijfer der consumptieprijzen. Dit indexcijfer beïnvloedt het peil
van lonen en sociale uitkeringen.

Onderzoeks- en informatiecentrum van Hier treedt het ABVV op als organisatie die de belangen van de
de Verbruikersorganisaties (OIVO)
consument verdedigt.
Raad voor Gelijke Kansen

Adviesraad voor de gelijke kansen van mannen en vrouwen.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA)

Dienst belast met de toekenning van het recht op
werkloosheidsuitkeringen.

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
(RJV)

Sociale zekerheidsdienst belast met het beheer van de jaarlijkse
vakantie van de arbeiders.

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ)

Organisme belast met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen.

Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeit
(RIZIV)

Sociale zekerheidsinstelling belast met de uitbetaling van de
uitkeringen inzake ziekte en geneeskundige verzorging.

