
 
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 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

De Nationale Arbeidsraad is op 24 november 2020 om 16 uur in plenaire zitting samengekomen onder 

het voorzitterschap van de heer R. Delarue. 
 

 
1. Europese raadpleging over het Europese actieplan betreffende de uitvoering van de Europese 

pijler van sociale rechten 
 

 Tijdens de plenaire raadszitting van 24 november 2020 heeft de Raad het advies nr. 2.185 uitge-
bracht in het raam van de Europese raadpleging over het Europese actieplan ter uitvoering van 

de Europese pijler van sociale rechten. In dat advies heeft de Raad gewezen op de centrale rol 

van het overleg op Belgisch niveau via de op interprofessioneel vlak representatieve instanties, 
alsook aan de bevoorrechte plaats van de gesloten akkoorden over de thema’s en kernbeginselen 

van die pijler. Hij heeft ook de interprofessionele instrumenten en de andere werkzaamheden 
binnen de Raad in de verf gezet, die nauw verband houden met de Europese pijler van sociale 

rechten. Voorbeelden van aangehaalde activiteiten van de Raad zijn de activiteiten rond diversi-
teit, digitalisering, de primaire preventie van burn-out, een innovatieve arbeidsorganisatie, de 

vrijwillige terugkeer naar werk, de welvaartsvastheid van de socialezekerheids- en socialebij-
standsuitkeringen of nog de respectieve omzettingen van de richtlijn afstemming privé- en be-

roepsleven en de richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden.  

 
Aangezien de sociale en economische agenda van de komende maanden sterk afhangt van de 

evolutie van de gezondheidssituatie, zal de Raad met aandacht de discussie volgen over het toe-
komstige Europese actieplan om de Europese pijler van sociale rechten uit te voeren, alsook het 

pakket van de Europese Unie inzake herstel en veerkracht om de COVID-19-crisis te boven te 
komen. Hij behoudt zich ook de mogelijkheid voor later initiatieven te formuleren om de Europese 

pijler van sociale rechten op nationaal vlak ten uitvoer te leggen. De volgende interprofessionele 
onderhandelingen die de uitdagingen voor 2021 en 2022 bepalen, zullen ongetwijfeld een poten-

tiële bron van inspiratie zijn voor zulke initiatieven. 

 
 

2.    Coronaviruscrisis - Verlenging van de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, cadeau-
cheques, sport- en cultuurcheques en consumptiecheques 

 
 In zijn advies nr. 2.186 heeft de Raad zich in navolging van zijn advies nr. 2.161 van 8 april 2020, 

uit eigen beweging gebogen over de verlenging van de geldigheidsduur van maaltijdcheques, eco-
cheques, cadeaucheques, sport- en cultuurcheques en consumptiecheques, met een vervaldatum 

die het onmogelijk maakt of kan maken om ze op te gebruiken vóór die vervaldatum, wegens de 

tweede besmettingsgolf als gevolg van het coronavirus en de eruit voortvloeiende sluiting van 
bedrijven en handelszaken.   

 
 De Raad spreekt zich aldus gunstig uit over de onmiddellijke verlenging met 6 maanden van de 

geldigheid van maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques die vervallen tussen 1 november 
2020 en 31 maart 2021 incluis.  
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 Naar analogie vraagt de Raad dat de geldigheidsduur van de sport- en cultuurcheques die op 30 

september 2020 vervielen en waarvan de geldigheidsduur werd verlengd tot 31 december 2020, 
opnieuw verlengd zou worden tot 30 september 2021.  

 
 Verder vraagt hij dat de geldigheidsduur van alle consumptiecheques verlengd wordt van 7 juni 

2021 tot 31 december 2021.  

 
 Tot slot vraagt de Raad dat de uitgevers in verband met de verlenging van de geldigheid van al 

die cheques, andermaal een snelle en doeltreffende informatiecampagne op touw zouden zetten 
voor de begunstigden, hun werkgever en de handelaars en ondernemingen, zoals ze tijdens de 

eerste besmettingsgolf gedaan hebben. 
 

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