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Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

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

 

 
Sluitingsfonds – Integratie van aanvraagprocedures 

 
De Raad heeft een advies nr. 2.247 uitgebracht in het kader van het meerjarenproject voor de inte-

gratie van de aangifte van de schuldvordering bij de curator door de applicatie Centraal Register Sol-
vabiliteit en de indiening van het verzoek tot tussenkomst van het Sluitingsfonds. Een ontwerp van 

koninklijk besluit maakt het voor de vakorganisaties mogelijk om te werken met een elektronische 
handtekening op het formulier e-F1 voor de indiening van het verzoek tot tussenkomst van het Slui-

tingsfonds. 

 
 

Bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van vaststellingen  
inzake discriminatie 

 
De Raad brengt het advies nr. 2.248 uit in het kader van de bijzondere bevoegdheden van de sociaal 

inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie. 
 

 Naast een aantal algemene beschouwingen formuleert de Raad in zijn advies een aantal punctuele 

bemerkingen aangaande het voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 42/1 van het Sociaal Straf-
wetboek. Dit artikel maakt het voor sociaal inspecteurs mogelijk om anonieme praktijktesten (“mystery 

calls”) uit te voeren om discriminatie op te sporen. 
 

 
Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de jaarlijkse vakantie 2021- 

Compensatie 
 

In zijn advies nr. 2.250 stelt de Raad een verdelingswijze voor van het door de regering toegekende 

budget voor de financiering van de gelijkstelling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht co-
rona voor de jaarlijkse vakantie in het stelsel van de arbeiders en bedienden. Zowel de Rijksdienst voor 

Jaarlijkse Vakantie als de betrokken werkgevers krijgen een deel van dit bedrag. Voor de compensatie 
van de werkgevers ligt de nadruk op de werkgevers die het zwaarst getroffen werden door de tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht corona. Voor de werkgevers die getroffen werden door de overstro-
mingen in juli en augustus 2021, werd een aparte verdelingsmethode uitgewerkt. 

 
Die  

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