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Onderwerp :

Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen
werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2006

De Nationale Arbeidsraad heeft besloten uit eigen beweging een onderzoek te
wijden aan het probleem van de vaststelling van de bijdragen, die voor het jaar 2006 door de
betrokken werkgevers zouden moeten worden gestort voor de financiering van het Fonds tot
vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers.

De Raad heeft daartoe besloten op grond van de navolgende wetsbepalingen :

- artikel 15, eerste lid van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de
werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen;

- artikel 10, eerste lid van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers;
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- artikel 94 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen (tijdelijke
werkloosheid).

De Nationale Arbeidsraad heeft tijdens zijn zitting van 21 december
2005 het navolgend advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
---------------------------------------------------------------

De Nationale Arbeidsraad heeft een onderzoek gewijd aan het probleem van de vaststelling van de bijdragen, die voor het jaar 2006 door de betrokken werkgevers gestort zouden moeten worden voor de financiering van het Fonds tot vergoeding van de
in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers.

In het raam daarvan heeft de Raad in de eerste plaats aandacht besteed aan de financiële situatie van het Fonds en aan de begrotingsramingen voor het jaar
2006.

Voorts heeft de Raad kennis genomen van het advies dat het Beheerscomité van genoemd Fonds op 1 december 2005 aangaande de werkgeversbijdragen
voor het jaar 2006 heeft uitgebracht.

Tot besluit van zijn onderzoek kan de Nationale Arbeidsraad instemmen met het advies van het Beheerscomité van het Fonds waarin voorgesteld wordt om
voor het jaar 2006 dezelfde bijdragevoeten als voor het jaar 2005 toe te passen.

Gelet daarop, formuleert de Raad navolgende voorstellen :
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a.

Op grond van de sluitingswetten van 1966 en 1967

De Raad stelt voor dat voor de vier kwartalen van 2006 de navolgende bijdragevoeten zouden worden toegepast voor de navolgende categorieën van
werkgevers, die bijdragen verschuldigd zijn :

1°

voor de werkgevers die gedurende het kalenderjaar 2005 gemiddeld ten minste 20
werknemers hebben tewerkgesteld, bedraagt de voorgestelde bijdragevoet 0,29 %;

2° voor de werkgevers die gedurende het kalenderjaar 2005 gemiddeld minder dan 20
werknemers hebben tewerkgesteld, bedraagt de voorgestelde bijdragevoet 0,25 %;

3° voor de werkgevers die in onderstaande tabel voorkomen voor wat de werknemers
betreft die in deze tabel opgenomen zijn, zijn de voorgestelde bijdragevoeten de volgende :

Bijdrageplichtige werkgevers

Betrokken werknemers

Bijdragevoet
per werknemer

1° Werkgevers die onder volgende paritaire
comités ressorteren zonder onderscheid
wat het aantal tijdens het kalenderjaar
2005 tewerkgestelde werknemers betreft :

a) Paritair subcomité voor de haven van
Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité
der Haven van Antwerpen" genaamd;

-

de werklieden tewerkgesteld krachtens
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

-

de andere werklieden

nihil

b) Paritair subcomité voor de haven van
Brussel en Vilvoorde;

idem

idem

c) Paritair subcomité voor de haven van
Brugge;

idem

idem

d) Paritair subcomité voor de haven van
Gent;

idem

idem

e) Paritair subcomité voor de havens van
Oostende en Nieuwpoort;

idem

idem
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f) Paritair subcomité voor de haven van
Zeebrugge;

idem

idem

g) Paritair comité voor het scheepsherstellingsbedrijf;

idem

idem

h) Gewestelijk paritair comité voor de haven van Luik;

-

al de werklieden

0,25 %

i) Paritair comité voor de voedingsnijverheid;

-

het seizoenpersoneel dat tewerkgesteld
is in de ondernemingen voor groentenen fruitconserven, evenals in de jamfabrieken

0,25 %

j) Paritair comité voor de zeevisserij.

-

het varend personeel en de vislossers, in
de mate dat deze laatsten tewerkgesteld
zijn in hoofde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor een
duidelijk omschreven werk

0,25 %

-

de uitzendkrachten

2° Werkgevers van uitzendbureaus, zoals
vermeld in artikel 7, 1°, van de wet van 24
juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid,
de uitzendarbeid en het ter beschikking
stellen van werknemers ten behoeve van
gebruikers.

nihil

3° Werkgevers die ressorteren onder het
Paritair subcomité voor de handel in
brandstoffen van Oost-Vlaanderen die gedurende het kalenderjaar 2005 hebben
tewerkgesteld :

a) gemiddeld ten minste twintig werknemers;

-

al de werklieden

0,09 %

b) gemiddeld minder dan twintig werknemers.

-

al de werklieden

nihil

4° Werkgevers die onder het paritair comité
voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren.

-

al de werklieden

nihil
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b.

Op grond van de bepalingen van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse
bepalingen, die betrekking hebben op de tijdelijke werkloosheid

De Raad wijst erop dat de wet van 26 juni 1992 voor de toepassing
van de bijdrageregeling inzake tijdelijke werkloosheid verwijst naar de werkgevers bedoeld bij of krachtens de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

De Raad stelt voor dat voor die werkgevers voor de vier kwartalen
van 2006 de bijdragevoet 0,22 % zou bedragen.
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