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Perscommuniqué 
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De Nationale Arbeidsraad is op 17 mei 2022 om 17 uur in plenaire zitting samengekomen onder het 
voorzitterschap van de heer R. Delarue. 
 
 
Voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen 
 
In zijn advies nr. 2.289 heeft de Raad zich uitgesproken over een voorontwerp van wet houdende 
diverse arbeidsbepalingen dat een reeks maatregelen omvat om de arbeidsmarkt te hervormen. 
 
 
Sluiting van ondernemingen 
 
De Raad heeft voorts ook het advies nr. 2.290 uitgebracht over een aantal aanpassingen aan het 
koninklijk besluit tot uitvoering van de Sluitingswet voor sluitingen vanaf 1 juli 2022.  
 
De voorgestelde wijzigingen maken deel uit van een heel aantal wijzigingen aan de sluitingsreglemen-
tering die worden voorbereid in uitvoering van een in juni 2019 gepubliceerd verslag van het Rekenhof 
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, getiteld “Fonds Sluiting Ondernemingen – vergoedings-
procedure en financiering”. Over de aanbevelingen in dit verslag werd op 10 januari 2022 een globaal 
akkoord bereikt binnen het beheerscomité van het Sluitingsfonds, waaraan nu stapsgewijs door re-
glementaire wijzigingen uitvoering wordt gegeven. 
 
In dit kader wordt nu het globaal grensbedrag voor de uitbetaling van de contractuele vergoedingen 
door het Sluitingsfonds verhoogd en worden tevens de specifieke grensbedragen afgeschaft.  
 
Het is ook de bedoeling dat voor de uitbetaling van een sluitingsvergoeding aan een werknemer vereist 
is dat een einde wordt gemaakt aan zijn arbeidsovereenkomst in de 18 maanden voorafgaand aan de 
sluitingsdatum. Deze harmonisering van de referteperiode voor arbeiders en bedienden vereist even-
wel nog een aanpassing van de Sluitingswet zelf. 
 
 
Overgang van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona naar klassieke stelsels van 
tijdelijke werkloosheid 
 
In zijn advies nr. 2.291 heeft de Raad zich uitgesproken over de vraag van de heer P.-Y. Dermagne, 
minister van Werk, om voorstellen te doen om een vlotte overgang te verzekeren van het stelsel van 
tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona naar de klassieke stelsels van tijdelijke werkloos-
heid.  
 
 
De teksten zijn beschikbaar op de website van de Raad (www.nar-cnt.be). De tekst van advies nr. 
2.291 is vanaf morgen beschikbaar. 
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