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Van crisis naar begeleiding: economische werkloosheid voor bedienden en crisispremie
verlengd tot 31 mei 2011, wellicht tot 31 december 2011
KB 28 maart 2011 tot verlenging van de toepassing van de maatregelen bepaald bij de hoofdstukken I en II
van Titel I van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en tot uitvoering van
het interprofessioneel akkoord (BS 1 april 2011)
Wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering
met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord, Kamer, DOC 53, 1322/01

De wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het
interprofessioneel akkoord (BS 7 februari 2011, 2 de uitgave) heeft twee crisismaatregelen verlengd
tot 31 maart 2011, namelijk:
de economische werkloosheid voor bedienden,
de crisispremie van 1.666 euro voor ontslagen werklieden (zie SoCompact nr. 5-2011).
De
-

andere crisismaatregelen:
het crisistijdskrediet,
de doelgroepvermindering bij tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering,
en de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers die na een ontslag ten
gevolge van een faillissement, sluiting of vereffening opnieuw in dienst zijn genomen door een
nieuwe werkgever,
zijn op 31 januari van dit jaar buiten werking getreden.
De wet van 1 februari 2011 voorziet in de mogelijkheid om de economische werkloosheid voor
bedienden en de crisispremie te verlengen bij koninklijk besluit. Van die mogelijkheid is nu gebruik
gemaakt. In het Belgisch Staatsblad van 1 april 2011 werd een koninklijk besluit van 28 maart
2011 gepubliceerd dat de twee crisismaatregelen verlengt tot 31 mei 2011.
Het ziet er naar uit dat de twee crisismaatregelen ook na 31 mei 2011 zullen blijven bestaan.
In de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 december 2011 zullen de twee crisismaatregelen behouden worden volgens de bepalingen van de wet van 1 februari 2011. En na 31 december 2011
zullen ze voor onbepaalde duur in een aangepaste vorm behouden worden (de "crisispremie" wordt
dan een "begeleidingspremie"). Dat blijkt uit de tekst van het hierboven vermelde wetsontwerp dat
werd neergelegd om uitvoering te geven aan het regeringscompromis dat werd geformuleerd naar
aanleiding van het niet ondertekenen van het ontwerp van interprofessioneel akkoord. Dat wetsontwerp moet nog worden besproken en goedgekeurd door het parlement.
Ann Taghon.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 10-11, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)
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