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Laga Newsflash
Collectief ontslag 2018 in cijfers

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg publiceert per kwartaal statistieken met
betrekking tot collectieve ontslagen in België. Sinds kort zijn
de jaarcijfers voor 2018 bekend. Wij zetten alvast de meest
opvallende feiten uiteen en blikken vooruit naar 2019.

Stijgend aantal aankondigingen na terugval in
2017
87 intenties tot collectief ontslag werden in 2018
aangekondigd, waarbij 6.027 werknemers mogelijks geviseerd
werden. Het betreft een duidelijke stijging in vergelijking met
2017 toen “slechts” 62 aankondigingen (3.829 werknemers)
plaatsvonden.

Distributie/transport sectoren het hardst
getroffen
Met 2.974 van de 6.027 aangekondigde ontslagen, nemen de
distributie- en transportsectoren bijna 50% voor hun rekening.
Merk op dat deze cijfers in grote mate worden beïnvloed door
de grotere, gemediatiseerde collectieve ontslagen, zoals de
aankondiging van Carrefour in 2018.

Informatie- en consultatieprocedure doorgaans
afgerond binnen termijn van 60 – 90 dagen
In lijn met vorige jaren, werd ongeveer de helft van de
informatie- en consultatieprocedures afgerond binnen een
termijn van 60 dagen, en 2/3e binnen 90 dagen. Hoewel elk

dossier verschillend is, kan een doorlooptijd van twee tot drie
maanden toch als redelijke inschatting gehanteerd worden.

Informatie- en consultatieprocedure spaart 10%
van de jobs
In 2018 werden 73 informatie- en consultatieprocedures met
de werknemers(vertegenwoordigers) beëindigd, met een
beslissing tot collectief ontslag tot gevolg. Waar de intentie
oorspronkelijk betrekking had op 5.602 werknemers, werden
finaal 5.088 ontslagen uitgevoerd.
Het percentage fluctueert de laatste vijf jaren voortdurend
tussen 5 – 15%, wat benadrukt dat een intentie in praktijk in
zeer grote mate van waarschijnlijkheid (volledig) wordt
omgezet in een beslissing.

Wat in 2019?
Of de toon werd gezet met de aankondiging van ca. 1.900
ontslagen in de telecomsector, is momenteel nog afwachten.
Wel staat het vast dat het “brugpensioen” (het stelsel van
werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT) steeds meer onder
druk komt te staan als verzachtende maatregel voor grote
ontslaggolven. Zo heeft de ministerraad eind 2018 in het
kader van de Arbeidsdeal een ontwerp van Koninklijk Besluit
goedgekeurd om vanaf 2019 de minimumleeftijd van SWT in
het kader van herstructureringen te beperken tot 59 jaar,
zonder mogelijkheid voor de sociale partners om een verdere
uitzondering te voorzien. Dit in schril contrast met 2017 –
2018, waar de minimumleeftijd via CAO nr. 126 nog verlaagd
werd tot 56 jaar.
Gelet op de huidige situatie van de regering, alsook van de
onderhandelingen van het Interprofessioneel Akkoord 2019 –
2020, is het voorlopig afwachten in welke richting dit luik
eventueel nog zal evolueren.

FAQ Herstructurering?
Laga’s Employment, Pensions & Benefits team kan u bijstaan
in alle fases van een herstructurering.
Het onderstaande team is beschikbaar om uw vragen te
beantwoorden of om hierover verdere informatie te bezorgen.
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