Perscommuniqué
____________________________________________________________________________________

De Nationale Arbeidsraad is op 15 december 2020 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder
het voorzitterschap van de heer R. Delarue.
1. Tijdens die zitting brengt de Raad een tussentijds advies nr. 2.188 uit met een aantal algemene
bekommernissen van de sociale partners met betrekking tot de gerechtelijke reorganisatieprocedure. Hij neemt zich voor om de besprekingen over de andere aspecten van de gerechtelijke
reorganisatieprocedure en over de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn in 2021 verder
te zetten teneinde tot een omvattend advies ter zake te komen.
2. De Raad heeft twee collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten, namelijk de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17/40 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46/25.
Rekening houdend met de evolutie van de conventionele lonen beogen beide nieuwe overeenkomsten een aanpassing op 1 januari 2021 van enerzijds het bedrag van de bovengrens die in
aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de aanvullende vergoedingen en
van het bedrag zelf van de aanvullende vergoedingen voor de bruggepensioneerden en, van
anderzijds het bedrag van de aanvullende vergoeding voor de nachtarbeiders.
De herwaarderingscoëfficiënt werd vastgesteld op 1,0032.
3. De Raad heeft een tussentijds advies nr. 2.189 uitgebracht over één van de alternatieve oplossingen waarvan sprake in zijn advies nr. 2.181 betreffende het verenigingswerk. Het wil aangeven aan welke mogelijkheden de Raad de voorkeur geeft voordat hij op korte termijn een meer
gedetailleerde oplossing formuleert die hij samen met de RSZ uitwerkt in verband met artikel
17 van het koninklijk besluit RSZ.
4. In zijn advies nr. 2.190 heeft de Raad zich uitgesproken ten gunste van de door de regering
voorgestelde maatregelen betreffende de bijkomende projecten voor -26-jarigen uit risicogroepen die op 1 januari 2020 van start zijn gegaan (projecten 2020-2021). Die maatregelen zouden
het voor wie er nood aan heeft, mogelijk moeten maken om de termijnen voor de indiening van
het tussentijds verslag en de projectperiode te verlengen teneinde tegemoet te komen aan de
behoeften van de sectoren tegen de achtergrond van de coronacrisis. Wat betreft de nieuwe
voor de periode 2022-2023 in te dienen initiatieven zal de Raad zijn werkzaamheden voortzetten
met het oog op een bijkomend advies ten laatste eind maart 2021 zodat duidelijke perspectieven
geboden kunnen worden aan de toekomstige projectverantwoordelijken.

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