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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 149/2 VAN 7 DECEMBER 2021 BETREFFENDE AANBEVOLEN OF VERPLICHT TELEWERK OMWILLE VAN DE CORONACRISIS
--------------------------

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 en in het bijzonder, Titel I, hoofdstuk II, artikelen 16 tot 25;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 van 9 november 2005 betreffende het telewerk, geregistreerd op 13 december 2005 onder het nummer
77648, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 bis van 27 februari 2008,
geregistreerd op 10 maart 2008 onder het nummer 87289;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari
2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis, geregistreerd
op 17 februari 2021 onder het nummer 163266;

Gelet op de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, Titel 2 - Hoofdstuk 2, afdeling 2, artikelen 22 tot 28;

Gelet op de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van
de economische groei en de sociale cohesie, Titel 2 - Hoofdstuk 2, afdeling 2, artikelen 15 tot
17;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de
nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid
van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, waarin telewerk sterk werd aanbevolen en nadien werd
verplicht in het raam van de door de federale regering genomen maatregelen om de opmars
van het coronavirus tegen te gaan;

Overwegende de uitzonderlijke situatie waarmee België in het algemeen, en de arbeidswereld in het bijzonder, te maken krijgen met het oog op de strijd tegen
de verspreiding van de Covid-19-ziekte sinds 1 maart 2020;
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Overwegende dat die situatie zich doorzet en België geconfronteerd
wordt met een nieuwe besmettingsgolf die wel een tijdje zou kunnen aanslepen;

Overwegende het evolutieve karakter van de situatie in verband met
het Covid-19-coronavirus;

Overwegende dat zowel de gezondheid als de veiligheid van de
werknemers en van de hele bevolking in het algemeen, als de rechtszekerheid voor de werknemers en de ondernemingen, gegarandeerd moeten worden;

Overwegende dat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 voor
een bepaalde duur werd gesloten en afloopt op 31 december 2021;

Hebben de volgende interprofessionele organisaties van werkgevers en werknemers:

- Het Verbond van Belgische Ondernemingen

- De organisaties voorgedragen door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en
Middelgrote Ondernemingen

- De Boerenbond
- "La Fédération wallonne de l’Agriculture"

- De Unie van de socialprofitondernemingen

- Het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

- Het Algemeen Belgisch Vakverbond

- De Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

op 7 december 2021 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.
cao nr. 149/2
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HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst
is hetzelfde als dat van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis, zoals bepaald in hoofdstuk I, artikelen 1 tot 4 van die collectieve arbeidsovereenkomst.

HOOFDSTUK II - VERLENGING VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 149

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst verlengt de geldigheidsduur
van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari 2021 betreffende aanbevolen
of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis, die is bepaald in artikel 17 van die collectieve
arbeidsovereenkomst, met drie maanden, namelijk tot 31 maart 2022.

HOOFDSTUK III - SLOTBEPALINGEN

Artikel 3

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor bepaalde
tijd.

Ze treedt in werking op 1 januari 2022 en treedt buiten werking op
31 maart 2022.
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Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, wat de ondertekening
van deze collectieve arbeidsovereenkomst betreft, worden de handtekeningen van de personen die ze sluiten in naam van de werknemersorganisaties enerzijds en in naam van de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering die zijn goedgekeurd door de leden en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Gedaan te Brussel, op zeven december tweeduizend eenentwintig.

Voor goedkeuring

Voor goedkeuring

J.-P. Delcroix
Secretaris

R. Delarue
Voorzitter

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

M. DE JONGHE

Voor de Unie van Zelfstandige Ondernemers en “l’Union des Classes moyennes”, organisaties
voorgedragen door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
M. DEWEVRE

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

C. BOTTERMAN

Voor de Unie van socialprofitondernemingen

M. DE GOLS

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

M. VERJANS

Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

H. DUROI
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Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

x

x

O. VALENTIN

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 deze collectieve arbeidsovereenkomst bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt
verklaard.
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