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Onderwerp :

Aanpassing van de plafonds voor tegemoetkoming door het Sluitingsfonds

De Nationale Arbeidsraad heeft besloten uit eigen beweging een onderzoek te
wijden aan het vraagstuk van de aanpassing van de plafonds voor tegemoetkoming door het
Sluitingsfonds.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 30 januari 2007 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------------

I.

INLEIDING

De Raad heeft besloten uit eigen beweging een onderzoek te wijden aan het vraagstuk
van de aanpassing van de plafonds voor tegemoetkoming door het Sluitingsfonds.

Hij herinnert eraan dat de sociale partners, in het kader van het
ontwerp van centraal akkoord voor de periode van 1 januari 2005 tot 31 december
2006, hebben aangegeven bereid te zijn de maand- en jaarplafonds aan te passen, rekening houdend met de volgende elementen :

-

de bijdragevoeten worden in 2006 op het niveau van 2005 behouden;

-

de imputatie van de eventuele verwachte meerkost van de inwerkingtreding van de
wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen.

De Raad constateert dat de bijdragevoeten voor 2006 werden
vastgesteld rekening houdend met de verbintenis die in het ontwerp van centraal akkoord werd aangegaan en met het feit dat de wet van 26 juni 2002 een beperkte budgettaire impact zou moeten hebben. Hij is dan ook van mening dat is voldaan aan de
vooraf gestelde voorwaarden voor een aanpassing van de plafonds.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad constateert dat het Beheerscomité van het Sluitingsfonds op 21 december
2006 een advies over de werkgeversbijdragen voor 2007 heeft uitgebracht.

De Raad heeft zich over dat vraagstuk gunstig uitgesproken in zijn
advies nr. 1.592 van 30 januari 2007.

De Raad wijst er ook op dat die beslissing van het Beheerscomité
van het Sluitingsfonds deel uitmaakt van een globale en ondeelbare beslissing, die
eveneens betrekking heeft op de volgende punten :
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A. Voor de sluitingen vanaf 1 januari 2007 wordt de berekening van de contractuele
vergoedingen vereenvoudigd en worden de plafonds als volgt herzien :

- een eerste plafond van 6.750 euro voor achterstallige lonen en alle vergoedingen
behalve opzeg- en verbrekingsvergoedingen ;
- een tweede plafond van 4.500 euro voor vakantiegelden ;
- een derde, variabel bedrag voor de opzeg- of overbruggingsvergoeding, begrensd tot een globaal plafond.

Voor de sluitingen van 2007 zal dit globaal plafond 23.000 euro
bedragen. Er is voorzien in een verhoging tot 24.000 euro voor de sluitingen van
2008, met een evaluatie in de tweede helft van dat jaar om na te gaan of met het
behoud van de bijdragevoeten zoals bepaald in 2007 (en ook in 2008) het Sluitingsfonds voldoende middelen heeft om voor de sluitingen vanaf 2009 het globale plafond te verhogen tot 25.000 euro.

B. Voor de sluitingen vanaf 1 januari 2007 betaalt het Sluitingsfonds ook de sluitingsvergoedingen aan de werknemers van ondernemingen met 5 tot 9 werknemers, die
het slachtoffer worden van een faillissement. Deze tegemoetkoming wordt geraamd
(op jaarbasis) op 1,95 miljoen euro. Voor de betaling ervan wordt een alternatieve
financiering gevraagd aan de regering.

De Raad heeft de voorstellen van het Sluitingsfonds aandachtig
onderzocht.

Tot besluit gaat de Raad akkoord met het advies dat het Sluitingsfonds over het vraagstuk van de plafonds heeft uitgebracht. Met betrekking tot het punt
van de schadeloosstelling van de werknemers van ondernemingen met 5 tot 9 werknemers, die het slachtoffer worden van een faillissement, herinnert hij eraan dat hij zich
daarover reeds heeft uitgesproken in zijn advies nr. 1.575 van 21 november 2006.
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