Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht
14 – 2013 – 29 maart t.e.m. 4 april

Nationale Arbeidsraad sluit zes (of drie?) collectieve arbeidsovereenkomsten
Op 28 maart 2013 werden door de Nationale Arbeidsraad zes collectieve arbeidsovereenkomsten
gesloten.
Het gaat ten eerste om de CAO’s nr. 105, 106 en 107 die handelen over het stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag en ten tweede over de CAO’s nr. 50bis, 43duodecies en 43terdecies die gaan
over de degressiviteit volgens leeftijd van het gewaarborgd minimummaandinkomen.
Wij hadden voor de lezers van SoCompact al een stukje klaar over de wijzigingen die de Nationale
Arbeidsraad aanbrengt met betrekking tot het gewaarborgd minimummaandinkomen. Dat stukje
werd geschreven op basis van de teksten van de nieuwe CAO’s die in het begin van deze week op de
website van de Nationale Arbeidsraad stonden.
In de loop van deze week werden de teksten van de CAO’s nr. 50bis, 43duodecies en 43terdecies
evenwel terug verwijderd van de website van de Nationale Arbeidsraad. Naar verluidt zou er een
probleem zijn met die teksten….Omdat wij u niet op het verkeerde been willen zetten door
informatie te verstrekken op basis van teksten die nog niet definitief blijken te zijn, hebben wij beslist
het door ons al voorbereide stukje deze week nog niet te publiceren. U heeft het te goed in één van
de volgende afleveringen van de nieuwsbrief. Het spreekt voor zich dat wij u in de komende weken
ook zullen informeren over de wijzigingen wat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
betreft.
Ann Taghon en Ester Van Oostveldt.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 12-13, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)
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