
 

Av. de la Joyeuse Entrée, 17-21 - 1040 Bruxelles - Tel: 02 233 88 11 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@cnt-nar.be - Website: www.cnt-nar.be 

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel - Tel: 02 233 88 11 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@cnt-nar.be - Website: www.nar-cnt.be 

 
 

   

Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 

 Omwille van de uitzonderlijke situatie waarmee België in het algemeen en de arbeidswereld in het 

bijzonder te maken krijgen om de verspreiding van de covid-19-ziekte tegen te gaan sinds 1 maart 

2020, heeft de Nationale Arbeidsraad tijdens zijn plenaire zitting van 24 maart 2020 het advies nr. 

2.160 goedgekeurd waarin hij voorstelt de procedure voor de sociale verkiezingen tijdelijk te schor-

sen gelet op de gezondheidstoestand door het coronavirus. 

 

De Raad constateert dat die gezondheidstoestand door het coronavirus en de regeringsmaatrege-

len om de opmars daarvan te stoppen, een normaal verloop van de verkiezingsprocedure en een 

goede organisatie van de sociale verkiezingen volgens het vastgestelde tijdschema bijzonder be-

moeilijken. 

 

De Raad vraagt dan ook om de datum van de sociale verkiezingen uit te stellen en stelt voor, als 

de omstandigheden het toelaten, uit te gaan van de periode van 16 tot 29 november 2020, 

onder voorbehoud van hoe de gezondheidstoestand omwille van het coronavirus evolueert.  
 

De Raad benadrukt dat het van essentieel belang is dat de respectieve rechten en verplichtingen 

van alle belanghebbenden worden bevroren in de staat waarin ze zich bevinden op dag X+36, 

gewenste datum van de tijdelijke schorsing van de verkiezingsprocedure. Ook is het van essentieel 

belang ieder ongewenst en onwenselijk rechtstreeks of onrechtstreeks effect omwille van de schor-

sing van de verkiezingsprocedure en het uitstel van de dag van de sociale verkiezingen (dag Y) te 

vermijden. 

 

De Raad roept de regering op om dringend het noodzakelijk wettelijk en regelgevend kader goed 

te keuren, zodat aan alle betrokken partijen de nodige rechtszekerheid geboden wordt.  

 

Dat advies is beschikbaar op de website van de Raad (www.cnt-nar.be). 
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