Perscommuniqué
____________________________________________________________________________________

De Nationale Arbeidsraad is op 26 januari 2021 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder het
voorzitterschap van de heer R. Delarue.
1.

De Raad heeft de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 aangenomen betreffende het telewerk dat
de overheidsinstanties verplicht gemaakt of aanbevolen hebben in het raam van de maatregelen om
de opmars van het coronavirus tegen te gaan. Die collectieve arbeidsovereenkomst moet voorzien in
principes en een referentiekader, alsook een beleid voor welzijn op het werk specifiek in verband met
telewerk. Samen met het sluiten van die collectieve arbeidsovereenkomst heeft de Raad het advies
nr. 2195 uitgebracht waarin hij o.a. bijzondere opmerkingen maakt over de dekking van de arbeidsongevallen die gebeuren in het raam van het telewerk dat omwille van de coronacrisis aanbevolen is
of verplicht is gemaakt, en over de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst.

2.

De Raad heeft het advies nr. 2.196 uitgevaardigd betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot
wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV
van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging
van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen.
Het betreft de uitvoering van de taxshift door de toegekende enveloppe te besteden aan de verhoging
van het forfait van de structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers
van categorie 2 en 3 en aan de verhoging van de loongrens van de structurele vermindering van de
sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers van categorie 3 vanaf 1 januari 2021.

Die teksten zijn beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be).
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