Perscommuniqué
____________________________________________________________________________________

Bijdrage van de NAR en de CRB aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2022
De Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) hebben op dinsdag
29 maart hun gezamenlijke bijdrage, in de vorm van een advies, aan het Nationaal Hervormingsprogramma 2022 goedgekeurd.
Deze bijdrage wordt aan de regering toegezonden om als bijlage aan het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) te worden gehecht, dat eind april bij de Europese instanties zal worden ingediend. Het
NHP maakt deel uit van het proces van coördinatie van het sociaal-economisch beleid van de lidstaten
van de Europese Unie, ook wel het “Europees semester” genoemd. Het behandelt hoofdzakelijk sociaaleconomische materies, wat overleg met de sociale gesprekspartners rechtvaardigt en onontbeerlijk
maakt.
Wat de dialoog met de beleidsinstanties betreft, werd op het niveau van de secretariaten van de twee
Raden een door de Kanselarij van de eerste minister georganiseerde informatievergadering gehouden.
Die vergadering handelde over het tijdschema en de procedure voor de opstelling van het NHP 2022
en over de prioriteit die wordt gegeven aan de rapportering betreffende het Plan voor Herstel en Veerkracht. Met betrekking tot de evaluatie van de situatie van België door de Europese Commissie vond
een gezamenlijke CRB-NAR-vergadering met deskundigen van de Europese Commissie plaats. De bespreking was gewijd aan de tenuitvoerlegging van het Plan voor Herstel en Veerkracht, en met name
aan de betrokkenheid van de sociale gesprekspartners. De Commissie focuste op de belangrijkste uitdagingen waarover zij zich bij voorrang wil buigen in het kader van de opstelling van het Landverslag
en van haar voorstel aan de Raad m.b.t specifieke aanbevelingen voor België. De secretariaten van de
twee Raden hadden de gelegenheid om de conclusies van de adviezen en werkzaamheden te presenteren, hetzij in antwoord op de elementen die de Commissie naar voren bracht, hetzij in het kader van
andere uitdagingen die ze belangrijk achten. Over de verschillende behandelde punten vond tussen
alle deelnemers en de vertegenwoordigers van de Commissie een gedachtewisseling plaats.
In het eerste deel van het advies wordt verwezen naar het document “Bouwen aan de toekomst” (het
Verslag Werkgelegenheid-Concurrentievermogen 2021, van 10 december 2021), waarin de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn bezorgdheden in het kader van de relance en de strategische
richtsnoeren voor de toekomst uiteenzet.
In het tweede deel van het advies worden de talrijke adviezen en collectieve arbeidsovereenkomsten
vermeld die onlangs door de Nationale Arbeidsraad werden goedgekeurd en die rechtstreeks betrekking
hebben op de thema’s die in het kader van het Europees semester en het NHP worden behandeld:
minimumloon, einde loopbaan, flexibiliteit, aanvullend pensioen, antidiscriminatie, re-integratie van
zieke werknemers, bestrijding van sociale en fiscale fraude, duurzame ontwikkeling, mobiliteit, ecocheques en korte keten, … Met dit deel wordt geïllustreerd dat de sociale partners binnen de NAR bij
hun werkzaamheden de voorkeur geven aan een concrete aanpak die gericht is op maatregelen die
een rechtstreekse impact hebben op het leven van ondernemingen en sectoren.
Daarnaast is de Nationale Arbeidsraad rechtstreeks betrokken bij de omzetting van bepaalde richtlijnen
in België en treedt hij rechtstreeks op bij de tenuitvoerlegging van de kaderovereenkomsten die door
de sociale partners op Europees niveau werden goedgekeurd. In dit gedeelte worden de instrumenten
samengevat die in dit kader werden aangenomen.
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Tot slot wordt er in dit deel op gewezen dat de Nationale Arbeidsraad bijzonder actief is geweest om
de gevolgen van de Covid-19-crisis op de Belgische arbeidsmarkt te verzachten, hetzij door middel van
zijn eigen instrumenten (collectieve arbeidsovereenkomsten), hetzij via adviezen die hij heeft uitgebracht over de wetsontwerpen en ontwerpen van koninklijk besluit die hem door de regering werden
toegezonden.
U kan het advies raadplegen op de websites van de NAR (www.nar-cnt.be) en de CRB
(www.ccecrb.fgov.be).
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