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Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bis van 19 december 2001 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001
tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de
arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking;
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Gelet op de adviesaanvraag van de minister van Werk van 18 september 2009 waarin wordt gevraagd de overstap vanuit het crisistijdskrediet naar het gewone
stelsel van tijdskrediet mogelijk te maken;

Gelet op het akkoord tussen de sociale partners van 29 januari
2010 met betrekking tot de correcties op de crisispremie van arbeiders en de neutralisering
van de crisismaatregelen, waarin werd overeengekomen de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bis aan te passen met het oog op de gelijkstelling van crisiswerkloosheid voor
bedienden en de neutralisering van crisistijdskrediet en deeltijdse tewerkstelling in het kader
van het stelsel van de overbruggingspremies, voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarden;

Overwegende dat het geboden is hiervoor de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bis aan te passen;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en werknemers:

- het Verbond van Belgische Ondernemingen

- de nationale middenstandorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de
organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979

- de Boerenbond
- “la Fédération wallonne de l’Agriculture”

- de Unie van Socialprofitondernemingen

- het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

- het Algemeen Belgisch Vakverbond

- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België
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op 2 juni 2010 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten.

Artikel 1

Artikel 11, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bis
van 19 december 2001 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14
februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, wordt als volgt vervangen:

"§ 1. Voor de berekening van de 12 maanden als bedoeld in de artikelen 3, 7, 2° en 10, § 1,
worden met een tewerkstelling gelijkgesteld:

- de perioden van schorsing van de arbeidsovereenkomst als bepaald in de artikelen
26, 27, 28, 29, 30, 30 bis, 31, 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.

De periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst als bepaald in artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, is evenwel beperkt tot de door het gewaarborgd loon gedekte perioden.

- de perioden van schorsing van de arbeidsovereenkomst als bepaald in artikel 23, §
1 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in
tijden van crisis.

- de dagen verlof die toegekend worden ter uitvoering van een collectief akkoord."

Artikel 2

Artikel 11, § 2, 4° van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77
bis van 19 december 2001 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van
14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en
vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, wordt als volgt aangevuld:

"Daarnaast worden voor de berekening van de 12 maanden als
bedoeld in de artikelen 3, 7, 2° en 10, § 1, niet in aanmerking genomen:
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a)

de perioden van vermindering van de arbeidsprestaties in toepassing van artikel 15 en
artikel 20, § 1 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis.

b)

de perioden van vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van een herstructureringsplan zoals bedoeld in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse regering van 1
maart 2002 houdende de hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremie in de
privé-sector onder de voorwaarden van het besluit van de Vlaamse regering van 20
maart 2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende de hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremie in de privé-sector.”

Artikel 3

Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 25 juni 2009
met uitzondering van artikel 2, tweede lid, b) dat uitwerking heeft met ingang van 20 maart
2009.

Zij is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan op verzoek van de
meest gerede ondertekenende partij herzien of opgezegd worden, met inachtneming van
een opzeggingstermijn van drie maanden.

Gedaan te Brussel, op twee juni tweeduizend en tien.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

P. TIMMERMANS

Voor de Middenstandsorganisaties

Ch. ISTASSE

Cao nr.77 septies

-5-

Voor de Boerenbond, "la Fédération wallonne de l'Agriculture"

C. BOTTERMAN

Voor de Unie van Socialprofitondernemingen

S. SLANGEN

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

M. LEEMANS

Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

E. CEULEMANS

Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

S. SLEGERS

x

x

x

Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, vraagt de Nationale Arbeidsraad dat de overeenkomst door de Koning algemeen verbindend zou worden verklaard.
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WIJZIGING VAN DE COMMENTAAR VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING VAN DE
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 VAN 14 FEBRUARI
2001 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET,
LOOPBAANVERMINDERING EN VERMINDERING
VAN DE ARBEIDSPRESTATIES TOT EEN
HALFTIJDSE BETREKKING
-----------

Op 2 juni 2010 hebben de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werknemers- en werkgeversorganisaties de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
77 septies gesloten tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bis van 19
december 2001 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering
van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

De werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers hebben het
nuttig geacht de commentaar van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst als volgt te
vervangen:

Met betrekking tot artikel 11

De commentaar bij artikel 11 wordt als volgt vervangen:

“Paragraaf 1 van deze bepaling regelt voor de berekening van de
voorwaarde van tewerkstelling van 12 maanden, als bedoeld in de artikelen 3, 7, 2° en 10, §
1, de perioden van schorsing van de arbeidsovereenkomst die worden gelijkgesteld met een
tewerkstelling en dus in deze berekening worden meegeteld. Naar analogie met de perioden
van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders, zijn de perioden van tijdelijke crisiswerkloosheid
voor bedienden ingevolge de wet van 19 juni 2009 voor de periode tijdens dewelke deze
regeling van toepassing is aan deze lijst toegevoegd.
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Paragraaf 2 1ste, 2de en 3de lid van deze bepaling regelt eveneens
voor de berekening van de voorwaarde van tewerkstelling van 12 maanden, als bedoeld in
de artikelen 3, 7, 2° en 10, § 1, de perioden van schorsing die geneutraliseerd worden en die
dus in deze berekening niet worden meegeteld. Met andere woorden, deze perioden van
schorsing of vermindering van de arbeidsprestaties verlengen voor dezelfde duur de periode
die in aanmerking wordt genomen om te bepalen of de werknemer recht heeft op tijdskrediet,
loopbaanvermindering of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking,
als bedoeld in de artikelen 3,6 en 9. Hetzelfde geldt voor werknemers die na een langdurige
ziekteperiode of na een progressieve werkhervatting wensen over te stappen naar een stelsel van tijdskrediet of loopbaanvermindering.

Deze perioden zijn:

- de perioden tijdens dewelke de werknemer gebruik heeft gemaakt van:


het recht op palliatief verlof;



het recht op verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid;



het recht op ouderschapsverlof;

- de perioden van schorsing van de arbeidsovereenkomsten die het gevolg zijn van verlof
zonder wedde en staking en lock out.

- de perioden die overeenstemmen met de perioden van schorsing als bepaald in artikel 31
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (ziekte en ongeval),
maar ten belope van 5 maanden die niet gedekt zijn door het gewaarborgd loon.

Die periode wordt verlengd met 6 maanden in geval van tijdelijke
volledige arbeidsongeschiktheid tengevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte.

In geval de werknemer langer dan zes maanden afwezig is wegens
ziekte, wordt de periode als bepaald in voornoemd artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet volledig geneutraliseerd voor zover de werkgever geen schriftelijke bezwaren
heeft gemaakt om reden van organisatorische behoeften één maand na de aanvraag van
het tijdskrediet of de loopbaanvermindering, als bedoeld in de artikelen 3, 6 en 9.

De periode van progressieve werkhervatting in het kader van artikel
100, § 2 van de gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994 evenals de ziekteperiode die eraan
voorafgaat, wordt eveneens volledig geneutraliseerd.
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Hiermee wordt vanuit een optiek van reïntegratie van langdurige
zieken op de arbeidsmarkt de kans geboden aan werknemers die langer dan zes maanden ziek zijn om hun werk gedeeltelijk te hervatten, voor zover de arbeidsorganisatie dit
toelaat.

Daarnaast wordt aan werknemers die zich reeds in een stelsel van
progressieve werkhervatting bevinden, de mogelijkheid geboden om hun deeltijds regime
verder te zetten in het kader van een stelsel van tijdskrediet of loopbaanvermindering.

Het is de bedoeling dat personen die het werk geleidelijk deeltijds
hebben hervat na een zware ziekte, zoals kanker, niet worden benadeeld.
Paragraaf 2, 4de lid van deze bepaling regelt voor de berekening
van de voorwaarde van tewerkstelling van 12 maanden als bedoeld in de artikelen 3, § 1, 2°,
7, 2° en 10, § 1, de perioden van voltijds tijdskrediet of halftijdse loopbaanvermindering die
geneutraliseerd worden en die dus in deze berekening niet worden meegeteld.

Doordat die periodes worden geneutraliseerd, kunnen werknemers
in voltijds of halftijds tijdskrediet, zowel beneden als boven de 50 jaar, overstappen naar een
halftijds of een 1/5de loopbaanvermindering, in onderling akkoord met hun werkgever.

Ook de perioden van loopbaanvermindering in het kader van het
crisistijdskrediet of in het kader van het stelsel van de Vlaamse overbruggingspremies worden gedurende de periode tijdens welke deze regimes van toepassing zijn geneutraliseerd
zodat werknemers vanuit die tijdelijke crisisregimes kunnen overstappen naar een gewoon
stelsel van tijdskrediet of loopbaanvermindering. De periodes van tijdskrediet die reeds in de
zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet van 19 juni 2009 werden opgenomen en daarna ingevolge artikel 20 van genoemde wet werden omgezet in een crisistijdskrediet, worden eveneens geneutraliseerd.

Paragraaf 3 van deze bepaling heeft betrekking op de verzoeken
om verlenging van de uitoefening van één van de rechten als bedoeld in deze overeenkomst
alsook op de vraag wanneer de werknemer moet voldoen aan de gestelde voorwaarde van
tewerkstelling. Bij een geneutraliseerde periode moet de betrokken werknemer voldoen aan
de voorwaarden die gelden voor het betrokken stelsel op het ogenblik van de initiële aanvraag van de eerste van opeenvolgende perioden van tijdskrediet of loopbaanvermindering.
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Zo is bepaald dat, wanneer de werknemer het recht op tijdskrediet,
loopbaanvermindering of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking,
als bedoeld in de artikelen 3, 6 en 9, uitoefent en deze uitoefening wenst te verlengen of
wenst over te stappen naar een ander stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering of vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, het ogenblik waarop wordt
nagegaan of de werknemer de gestelde voorwaarden vervult, het ogenblik is van de eerste
schriftelijke kennisgeving als verricht overeenkomstig artikel 12. Hetzelfde geldt voor werknemers die na een tijdelijk crisisregime van loopbaanvermindering wensen over te stappen
naar een stelsel van tijdskrediet of loopbaanvermindering."

---------------------------
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