Perscommuniqué
____________________________________________________________________________________

De Nationale Arbeidsraad is op 7 oktober 2020 om 9 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap
van de heer R. Delarue.

Tijdens die zitting heeft de Raad, ter uitvoering van het akkoord dat op 11 september jl. door de sociale partners
werd gesloten, een pakket van vier maatregelen goedgekeurd om de werknemers en werkgevers in het raam van de
huidige gezondheidscrisis te ondersteunen.


De Raad heeft zo een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 148 gesloten die een algemene versoepelde regeling
vaststelt van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden van wie de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst volledig wordt geschorst of die een regeling van gedeeltelijke arbeid hebben ten gevolge
van de coronaviruscrisis op grond van hoofdstuk II van Titel III van de wet van 3 juli 1978.
Die strekt er met name toe de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 te verlengen, die op 30 juni 2020 buiten
werking is getreden. Ze bevat ook de overgangsregeling die is vastgesteld door het koninklijk besluit nr. 46 zodat
ondernemingen die geen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer kunnen inroepen, een beroep kunnen
doen op de tijdelijke werkloosheid om economische redenen volgens een vereenvoudigde procedure.
Dat betekent dat de onderneming die een beroep doet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 148 het type
regeling van tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden die ze toepast, kan kiezen. De
toepassingsvoorwaarden voor beide regelingen, algemene regeling en overgangsregeling, verschillen op bepaalde punten.
Voor de overgangsregeling gaat het zo om de toekenning van een bijkomend krediet van 8 weken tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, de opheffing van de procedure voor de goedkeuring van de ondernemingsplannen door de commissie “Ondernemingsplannen”, het bewijs van een substantiële daling van de omzet
of productie van minstens 10% in de loop van het kwartaal voorafgaand aan de invoering van die regeling ten
opzichte van het corresponderende kwartaal in 2019. Verder moet de onderneming 2 vormingsdagen per maand
aanbieden aan de bedienden die in tijdelijke werkloosheid geplaatst werden.
Die collectieve arbeidsovereenkomst is suppletief en wordt gesloten voor een bepaalde duur. Ze treedt met
terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2020 en geldt tot en met 31 december 2021.
De overeenkomst nr. 148 heeft ook het bedrag opgetrokken van de toeslag die de bediende die is onderworpen
aan een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van
gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, ontvangt ten laste van de werkgever
per dag werkloosheid, en op 5,63 euro per dag werkloosheid gebracht.



De corona-ouderschapsverloven, het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbanen maakten het mogelijk de
economische relance af te stemmen op de beperkingen die er door de gezondheidscrisis nog zijn. Maar die hebben voor moeilijkheden gezorgd bij de overgang van één van die schorsingen of verminderingen van arbeidstijd
naar een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen dat is ingevoerd door de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012.
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Om de werknemer de toegang tot tijdskrediet volgens de klassieke regeling niet te verhinderen als gevolg van
die specifieke corona-verloven, heeft de Raad dan ook de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 betreffende
het tijdskrediet aangepast.
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/5 heeft zo de periodes van corona-loopbaanonderbreking geneutraliseerd. Die aanpassing leidt ertoe dat enkel de situatie van vóór de opname van dat corona-verlof in aanmerking wordt genomen om te bepalen of de voorwaarde van 12 of 24 maanden tewerkstelling voorafgaand aan de
opname van dat klassieke tijdskrediet vervuld is.


Het advies nr. 2.179 ondersteunt daarnaast ook de twee andere maatregelen uit het akkoord van de sociale
partners van 11 september 2020:
- Zo roept de Raad de Regering en het Parlement op om de nodige maatregelen te nemen voor de financiering
van de kost van de werkgevers veroorzaakt door de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens
overmacht corona tot en met 31 december 2020 voor de jaarlijkse vakantie.
Het advies licht de berekeningswijze van deze financiering toe waarvan de verdere technische aspecten nog
voorwerp zijn van overleg tussen de sociale partners en de bevoegde instanties en moeten nog in reglementaire teksten worden vertaald. Voor de financiering van de kostprijs van de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona in het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders wordt
een identieke financieringsenveloppe voorzien.
- De Raad doet eveneens een oproep dat de nodige maatregelen worden genomen om de bevriezing van de
degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en de neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen te verlengen tot en met 31 december 2020.
De Raad benadrukt dat de 4 maatregelen uit het akkoord van 11 september 2020 een één en ondeelbaar geheel
zijn en ook op deze wijze dienen te worden uitgevoerd.

De teksten zijn beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be).
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