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Onderwerp:

Tijdelijke werkloosheid voor bedienden - Financiering door het sluitingsfonds ontwerp van koninklijk besluit

Bij brief van 1 september 2009 heeft mevrouw J. Milquet, minister van Werk,
de Nationale Arbeidsraad om advies verzocht over genoemd onderwerp. De minister vraagt,
gezien de dringendheid, om het advies op korte termijn te kunnen ontvangen.

Het onderzoek van dit ontwerp van koninklijk besluit werd toevertrouwd aan
de Commissie Individuele arbeidsverhoudingen.

Op 26 januari 2010 heeft de Nationale Arbeidsraad navolgend eenparig advies aangenomen.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
--------------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Bij brief van 1 september 2009 heeft mevrouw J. Milquet, minister
van Werk, de Nationale Arbeidsraad om advies verzocht over genoemd onderwerp.

De wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 juni
2009, bevat een aantal tijdelijke crisismaatregelen tot aanpassing van het arbeidsvolume
(Titel 2 van de wet). Deze zijn in werking getreden op 25 juni 2009.

Het artikel 27 van deze wet vult het artikel 53 van de wet van 26
juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen aan met een tweede lid, dat luidt
als volgt : “Het Fonds neemt een deel ten laste van het bedrag van de crisisuitkering
wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden uitbetaald aan de bedienden die in uitvoering van hoofdstuk 3 van titel 2 van de wet van 19 juni 2009 overgaan tot de schorsing van de arbeidsovereenkomst of tot een regeling van gedeeltelijke
arbeid”.

Deze tekst breidt de taak van het sluitingsfonds uit om het toe te
laten tevens een deel ten laste te nemen van de uitkering voor de tijdelijke werkloosheid
van bedienden, ingevoerd door dezelfde wet.

Opdat het sluitingsfonds deze opdracht zou kunnen vervullen heeft
de minister een ontwerp van koninklijk besluit voor advies voorgelegd waarbij het koninklijk besluit wordt aangepast dat tot nu toe zijn opdracht ten aanzien van de tijdelijke
werkloosheid voor arbeiders specifieerde (het sluitingsfonds neemt 33 % ten laste van
het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen die door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening worden uitbetaald aan de arbeiders wiens arbeidsovereenkomst is geschorst
met toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten).
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In het artikel 5 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 2, 3°, b, 28, § 2, en 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende
de sluiting van de ondernemingen wordt daarom een tweede paragraaf ingevoerd die
bepaalt dat het sluitingsfonds tevens 33 % ten laste zal nemen van het bedrag van de
crisisuitkering wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden uitbetaald
aan de bedienden die overgaan tot de schorsing van hun arbeidsovereenkomst of tot
regeling van gedeeltelijke arbeid in toepassing van hoofdstuk 3 van titel 2 van de wet
van 19 juni 2009 (“Tijdelijke collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst”).

Het voor advies voorgelegde koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 23 maart 2007 treedt in werking de dag van zijn publicatie in het
Belgisch Staatsblad.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Nationale Arbeidsraad heeft een onderzoek gewijd aan de tekst van het ontwerp van
koninklijk besluit.

Hij stelt vast dat het deel dat het sluitingsfonds ten laste zal nemen
van de crisisuitkering voor de tijdelijke werkloosheid van bedienden in het ontwerp van
koninklijk besluit op hetzelfde niveau is vastgesteld (33 %) als het deel dat het sluitingsfonds ten laste neemt in de werkloosheidsuitkeringen voor de tijdelijke werkloosheid van
arbeiders.

Hij wijst er evenwel op dat ingevolge artikel 18 § 3 van de wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers en het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van voormeld artikel 18 de RVA 6 % van de werkloosheidsuitkeringen uitbetaald ingevolge tijdelijke werkloosheid voor arbeiders doorstort aan de
RJV, teneinde bij te dragen tot de financiering van het vakantiegeld van de arbeiders
voor de gelijkgestelde dagen bedoeld bij artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten m.a.w. voor de gelijkstelling van de dagen tijdelijke economische werkloosheid.

Aangezien voor bedienden de werkgever zelf instaat voor de betaling van het vakantiegeld voor bedienden, stelt de Raad voor het percentage van 33 %
op 27 % te brengen.
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Hij heeft bovendien kennis genomen van het feit dat in het Beheerscomité van het sluitingsfonds van 17 december 2009 de unanieme beslissing werd
genomen om het percentage in het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering
van het artikel 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen te bepalen op 27 % wat betreft het door het sluitingsfonds ten laste te nemen
deel van het bedrag van de crisisuitkering wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden uitbetaald aan de bedienden die overgaan tot de schorsing van
hun arbeidsovereenkomst of tot regeling van gedeeltelijke arbeid in toepassing van
hoofdstuk 3 van titel 2 van de wet van 19 juni 2009.

In het licht hiervan kan de Raad zijn akkoord betogen met de beslissing van het beheerscomité en vraagt hij dat het ontwerp van koninklijk besluit in die
zin wordt aangepast.
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