Perscommuniqué
____________________________________________________________________________________
De Nationale Arbeidsraad is op 29 januari 2018 om 16.30 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer P. Windey.
1. De Raad brengt het advies nr. 2.068 uit over de vaststelling van de werkgeversbijdragen voor
2018 met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting
van on-derneming ontslagen werknemers (ondernemingen met industriële of handelsfinaliteit en
onderne-mingen zonder industriële of handelsfinaliteit) en over de vaststelling van de werkgeversbijdragen voor 2018 om het deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald
door de RVA, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
geschorst is voor tijdelijke werkloosheid.
2. In het advies nr. 2.069 heeft de Raad zich uitgesproken over een ontwerp van koninklijk besluit
tot afschaffing van het mechanisme voor de aanpassing van de forfaitaire lonen in de sectoren
van de horeca, de landbouw en de tuinbouw, en het forfaitaire uurloon voor de gelegenheidswerknemers in de horeca, aan de evolutie van het GGMMI (indexering inbegrepen), dat gekoppeld is
aan de aanpassing aan de indexeringen van de sectorlonen.
De Raad onderschrijft de doelstelling van die maatregel, maar vindt dat de te volgen techniek zou
zijn om die lonen te koppelen aan de mechanismen voor indexering en evolutie van de conventionele lonen van de sectoren in kwestie en niet aan een interprofessioneel mechanisme dat samenhangt met de evolutie van het GGMMI, zoals voorgesteld in het ontwerp van KB.
3. In zijn advies nr. 2.070 heeft de Raad zich uitgesproken over een ontwerp van koninklijk besluit
om halve dagen ziekte in geval van een werkhervatting met toestemming van de geneesheeradviseur gelijk te stellen met gewerkte dagen voor de jaarlijkse vakantie.
4. Met het oog op een betere afstemming tussen het privé- en beroepsleven van ouders van kinderen met een handicap en om de handicap van het kind in al zijn dimensies in aanmerking te nemen, heeft de Raad zich in zijn advies nr. 2.072 van 29 januari 2018 gunstig uitgesproken over
de uit-breiding van de notie “kind met een handicap” in alle regelgevingen betreffende verlofstelsels waarin die definitie aan bod komt (tijdskrediet, ouderschapsverlof en adoptieverlof). De ouders van de kinderen van wie de handicap erkend is en die minstens 9 punten behaald hebben in
alle drie de pijlers van de medisch-sociale schaal in de zin van de reglementering met betrekking
tot de kinderbijslag, kunnen nu ook gebruikmaken van de verlofregelingen die specifiek voorzien
zijn voor die situaties.
Dat betekent concreet dat de Raad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 tot invoering van
een stelsel van tijdskrediet heeft aangepast teneinde die uitgebreide notie op te nemen in zijn
be-palingen van tijdskrediet voor zorg voor een gehandicapt kind vanaf 1 april 2018. Bovendien
werd de regering om een afstemming van de regelgeving betreffende tijdskrediet verzocht.
Opdat de notie kind met een handicap dezelfde betekenis krijgt, ongeacht het beoogde verlofstelsel, heeft de Raad ook gevraagd dat de regering de nodige maatregelen treft om diezelfde definitie over te brengen naar de andere vormen van verlof, namelijk ouderschapsverlof en adoptieverlof.
Gelet op het belang dat hij hecht aan de kwestie van de handicap van het kind en van de negatieve gevolgen ervan op het gezins- en beroepsleven, heeft de Raad uitzonderlijk beslist om het
overblij-vende saldo van het in het kader van de welvaartsvastheid 2017-2018 vastgelegde
budget aan te wenden voor de invoering van die maatregel.
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Die maatregel vervolledigt twee andere maatregelen die worden voorgesteld om het in reserve gehouden saldo van het in het kader van de welvaartsvastheid 2017-2018 vastgestelde budget aan te
wenden, en de ouders bij hun zorgtaken moeten ondersteunen. Enerzijds wordt voorgesteld dat de
uitkeringen aan alleenstaande werknemers voor de thematische verloven worden verhoogd om de
uitkeringen van de werknemers ouder dan 50 jaar af te stemmen op die van de werknemers jonger
dan 50 jaar. Anderzijds wordt voorgesteld dat de uitkeringen voor thematische verloven voor alleenstaande ouders die zorgen voor een kind, opnieuw worden verhoogd om zo de netto-uitkering in
lijn te brengen met de armoederisicogrens. Beide voorstellen staan in het advies nr. 2.073 dat hij
samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven op diezelfde 29 januari 2018 heeft uitgebracht.
Die teksten zijn beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be).
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