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____________________________________________________________________________________

Verdeling welvaartsenveloppe 2021-2022: de sociale partners spreken zich unaniem uit in
de NAR en de CRB
Op 19 april 2021 hebben de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (hieronder: de Raden) zich in hun advies nr. 2.213 - zoals wordt voorgeschreven in de artikels 72, 73, 73bis
en 73ter van de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact - unaniem uitgesproken
over de vaststelling en de verdeling van de beschikbare welvaartsenveloppe van de socialezekerheidsen socialebijstandsuitkeringen in de werknemersregeling en de bijstandsregeling voor 2021-2022.
In het eerste deel van het advies wordt de beschikbare enveloppe vastgesteld zoals de wet het voorschrijft.
In het tweede deel van het advies nemen de Raden akte van het regeringsvoorstel met het oog op het
verdelen van de enveloppe voor de werknemersregeling van 311.399.999 EUR voor 2021 en
625.200.001 EUR voor 2022. Ze stellen vast dat het voorstel voor de uitkeringen bij ziekte, invaliditeit,
arbeidsongeval of beroepsziekte in het verlengde ligt van de besprekingen onder sociale partners in
januari 2021. Voor de pensioenen, de werklozen en het thematisch verlof wordt voortgebouwd op de
afspraken onder sociale partners voor 2019-2020, met uitzondering van het pensioenplafond en het
minimumpensioen die elk verhoogd worden met 2% conform het akkoord binnen de regering.
De Raden stellen evenwel een aantal aanpassingen voor op het voorstel van de regering voor de werknemersregeling in de tak van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor wat de verhoging van de
vervoegde minimumuitkering voor personen met gezinslast en de inhaalpremie betreft en in de tak van
de werkloosheid doen ze in het kader van het armoedebeleid een alternatief voorstel inzake een verhoging van een aantal uitkeringen voor wat de stelsels voor vermindering of onderbreking van de
loopbaan en de thematische verloven betreft.
Daarnaast doen de Raden voorstellen en geven ze verduidelijkingen in de tak van de werkloosheid met
betrekking tot de vermindering van de tussenkomst van FSO in de tijdelijke werkloosheid, de verhoging
van de berekeningsplafonds en, teneinde geen nieuwe werkloosheidsvallen te creëren, de neutralisering van de verhoging van de forfaits.
Wat de bijstandsregelingen betreft, stellen de Raden voor om in het kader van de voortzetting van de
inspanningen inzake de verhoging van de laagste uitkeringen de volledige enveloppe van 42,5 miljoen
EUR voor 2021 en 87,2 miljoen EUR voor 2022 toe te wijzen door alle bijstandsuitkeringen met 2% te
verhogen op 1 juli 2021.
Het advies is beschikbaar op de website van de CRB (www.ccecrb.fgov.be) en de NAR (www.narcnt.be).
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