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Onderwerp:

Tijdelijke werkloosheid – Mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA

Bij brief van 21 oktober 2013 heeft mevrouw M. DE CONINCK, minister van
Werk, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een over een ontwerp van
koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2011 tot uitvoering
van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft.

Op verslag van het Bureau, heeft de Raad hierover op 26 november 2013
navolgend unaniem advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
---------------------------------------------------------------

Bij brief van 21 oktober 2013 heeft mevrouw M. DE CONINCK, minister van Werk, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een over een
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2011
tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
betreft.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe dat de mededeling
van de eerste effectieve dag werkloosheid in geval van tijdelijke werkloosheid ingevolge
technische of economische redenen zou kunnen gebeuren vanaf de vijfde werkdag, voorafgaand aan de eerste effectieve werkloosheidsdag, in plaats van op de eerste dag zelf van de
werkelijke schorsing of op de gewone activiteitsdag die erop volgt of eraan voorafgaat. Het
begrip “gewone activiteitsdag” wordt ook vervangen door het begrip “werkdag”.

De Raad stelt vast dat die regeling is genomen op verzoek van het
beheerscomité van de RVA van 7 maart 2013, die enerzijds de wens heeft uitgedrukt dat de
mededeling aan de RVA van de eerste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst in geval van technische stoornis en bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken kan worden verricht op zijn vroegst op de vijfde werkdag die
voorafgaat aan de voormelde eerste dag en anderzijds dat die mededeling kan worden geannuleerd binnen een termijn die zich situeert tussen de vijfde werkdag die voorafgaat aan
de eerste dag van de werkelijke schorsing en de werkdag die op de voormelde eerste dag
volgt. Daarvoor dient het begrip “gewone activiteitsdag” vervangen te worden door het begrip “werkdag”.

De Raad deelt de bezorgdheid van het beheerscomité en constateert dat het hem voorgelegde ontwerp eraan tegemoetkomt. Bijgevolg kan hij akkoord gaan
met de tekst die hem werd voorgelegd.

Wel onderschrijft hij de vraag van het beheerscomité van de RVA,
dat de gewijzigde reglementering na zes maanden zou worden geëvalueerd door de RVA en
dringt erop aan dat die evaluatie aan hem zou worden overgemaakt.
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