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Perscommuniqué 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

De Nationale Arbeidsraad is op 7 december 2021 om 17 uur in plenaire zitting samengekomen onder 

het voorzitterschap van de heer R. Delarue. 

 

 

Verlenging van de cao nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de 

coronacrisis tot 31 maart 2022 

 

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 van 26 januari 2021 betreffende aanbevolen of verplicht 

telewerk omwille van de coronacrisis werd voor een bepaalde duur gesloten en loopt af op 31 december 

2021. 

 

De gezondheidssituatie ten gevolge van Covid-19 zet zich echter door en België wordt geconfronteerd 

met een nieuwe besmettingsgolf die wel een tijdje zou kunnen aanslepen. Gelet op deze elementen en 

aangezien zowel de gezondheid en veiligheid van de werknemers en van de hele bevolking in het 

algemeen, als de rechtszekerheid voor de werknemers en de ondernemingen, gegarandeerd moeten 

worden, heeft de Raad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149/2 gesloten, waarin de geldigheids-

duur van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 met drie maanden wordt verlengd, tot 31 maart 

2022. 

 

 

Nieuwe herwaarderingscoëfficiënt voor cao’s nr. 17 en nr. 46 vanaf 1 januari 2022 

 

De Raad heeft twee collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten, namelijk de collectieve arbeidsover-

eenkomst nr. 17/41 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr.46/26. Gelet op de evolutie van de re-

gelingslonen, wordt met deze nieuwe overeenkomsten een aanpassing per 1 januari 2022 beoogd van 

enerzijds het grensbedrag dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de aan-

vullende vergoedingen en het bedrag zelf van de aanvullende vergoeding brugpensioen, en anderzijds 

het bedrag van de aanvullende vergoeding voor nachtarbeiders. De herwaarderingscoëfficiënt werd 

vastgesteld op 1,0026. 

 

 

Verlenging van het klein verlet in het kader van de vaccinatie tot en met 30 juni 2022 en 

vraag om tripartiet overleg om passende arbeidsrechtelijke steunmaatregelen te bepalen in 

de zorgsector 

 

De Raad heeft ten slotte ingestemd met de verlenging van diverse regelingen die ten gevolge van de 

Covid-19-pandemie werden getroffen op het gebied van het arbeidsrecht, met betrekking tot de ver-

lenging van het klein verlet in het kader van de vaccinatie. Hij vraagt dat dit verlengd wordt tot en met 

30 juni 2022. 

 

Hij heeft zich ook op eigen initiatief gebogen over de steunmaatregelen om de continuïteit van de 

dienstverlening en een vlotte arbeidsorganisatie te verzekeren en de druk op het personeel in de zorg-

sector te verminderen. De Raad vraagt de regering zo spoedig mogelijk een initiatief te nemen voor 

tripartiet overleg met de betrokken sociale partners om passende maatregelen te bepalen om in deze 

behoeften te voorzien. 
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Hervorming van het kunstenaarsstatuut 

 

De Raad heeft voorts ook het advies nr. 2.257 uitgebracht over de hervorming van het kunstenaars-

statuut. 

 

 

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