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Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

DE NAR GEEFT UITVOERING AAN HET CAO-GEDEELTE VAN HET AFSPRAKENKADER 
VAN 25 JUNI 2021 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 15 juli 2021 om 12 uur in plenaire zitting samengekomen onder het 

voorzitterschap van de heer R. Delarue.  

 

 

Tijdens zijn plenaire raadszitting van 15 juli 2021 heeft de Raad het cao-gedeelte uitgevoerd van het 

afsprakenkader dat op 25 juni 2021 in de groep van Tien werd gesloten over verschillende thema's 

die één ondeelbaar geheel vormen. Sommige punten van het afsprakenkader moeten snel uitgevoerd 

worden; andere in verschillende stappen.  

 

Een allesomvattend advies nr. 2.237 licht de verschillende cao-gedeeltes van het afsprakenkader 

toe, alsook de verschillende elementen die andere regeringsmaatregelen (wetten, koninklijk beslui-

ten), vergen, met name voor het gedeelte over flexibiliteit, aangepaste beschikbaarheid en de ver-

lenging van een aantal lopende regelingen.  

 

Wat het cao-gedeelte betreft, werden er acht collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten inzake de 

eindeloopbaan. In het advies nr. 2.238 wordt geschetst hoe de Raad in dit verband te werk is gegaan.  

 

Er werden twee collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten aangaande het minimumloon (tot wij-

ziging van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43 en nr. 50). 

 

Voor aanvullend pensioen werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten alsook een aanbeve-

ling aan de sectoren en ondernemingen gericht.  

 

Ten slotte werd de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 159 gesloten tot vaststelling van een regeling 

van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van ge-

deeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van 

de sociaaleconomische toestand ten gevolge van de coronacrisis. 

 

 

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