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Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

De Nationale Arbeidsraad is op 21 december 2020 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder 

het voorzitterschap van de heer R. Delarue. 
 

 
1. De Raad brengt het advies nr. 2.192 uit over de vaststelling van de werkgeversbijdragen voor 2021 

met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van 
ondernemingen ontslagen werknemers (ondernemingen met industriële of handelsfinaliteit en on-

dernemingen zonder industriële of handelsfinaliteit) en over de vaststelling van de werkgeversbij-
dragen voor 2021 om het deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de 

RVA, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst 

is voor tijdelijke werkloosheid. 
 

              
2. In zijn advies nr. 2.193 heeft de Raad zich uitgesproken over een adviesaanvraag inzake een ont-

werp van koninklijk besluit dat de datum van inwerkingtreding van diverse wetten betreffende de 
Brexit regelt. 

 
 De Raad stelt in de eerste plaats vast dat de sociaaleconomische steunmaatregelen naar aanleiding 

van Brexit in samenloop komen met de maatregelen in het kader van de COVID – 19 crisis. Aan-

gezien beide crisissituaties op elkaar inwerken en elkaar versterken, zal dit volgens de Raad leiden 
tot toepassingsmoeilijkheden en complexiteit op het terrein. Daarom roept de Raad de regering op 

om, met het oog op eenvoud en juridische zekerheid te bevorderen, zo snel mogelijk na de start 
van het nieuwe jaar en in samenspraak met de sociale partners tot een geïntegreerde aanpak inzake 

steunmaatregelen te komen voor de economische en sociale gevolgen van zowel de COVID-19 crisis 
als de Brexit. De Raad engageert zich om hierin een proactieve rol te spelen en voorstellen te 

formuleren. Hierbij zal de Raad ook bekijken hoe cao nr. 148 van 7 oktober 2020 tot vaststelling 
van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en /of een 

regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedien-

den als gevolg van de coronaviruscrisis, in deze bespreking kan ingepast worden, gegeven de nood-
zaak van een geïntegreerd kader voor COVID-19, respectievelijk Brexitgebonden problemen. 

 
 In de tweede plaats stemt de Raad, onder voorbehoud van het voorgaande, in met de data van 

inwerkingtreding en buitenwerkingtreding zoals opgenomen in dat ontwerp van koninklijk besluit 
zijnde van 1 januari 2021 tot 31 december 2021. 

 
                     

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