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Laga Newsflash
Nieuwe NAR-CAO’s en loonmarge
definitief vastgelegd

In uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2019-2020
publiceerde de Nationale Arbeidsraad (NAR) op 23 april 2019
vijftien nieuwe CAO’s.
Daarnaast heeft de Regering de loonmarge voor de periode
2019-2020 eveneens definitief vastgelegd op 1,1 %,
overeenkomstig het akkoord van de sociale partners.
Hierna volgt een beknopt overzicht van deze nieuwe
maatregelen.

1) Nieuwe NAR-CAO’s
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Toelichting


Verhoging tussenkomst in
abonnement NMBS tot 70 % (op 1 juli
2019)



Afschaffing minimumgrens van 5km
bij tussenkomst in abonnement tram,
metro, bus of waterbus (vanaf 1 juli
2020)



Maximale quotum vrijwillige overuren
opgetrokken van 100 uren naar 120
uren per jaar



Doet geen afbreuk aan de
mogelijkheid om op te trekken naar
360 uren via algemeen verbindend
verklaarde CAO

Daarnaast werd beslist om de specifieke stelsels van
werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en de landingsbanen
te verlengen:
SWT-stelsel
Zware beroepen,
nacht, bouwbedrijf

Leeftijdsvereiste

Loopbaanvereiste



59 jaar tot 30
juni 2021
60 jaar vanaf 1
juli 2021

 33 jaar, deels
zwaar beroep

59 jaar tot 30
juni 2021
60 jaar vanaf 1
juli 2021

 35 jaar, deels
zwaar beroep

59 jaar tot 30
juni 2021
60 jaar vanaf 1
juli 2021

 40 jaar


Zware beroepen




Lange loopbaan




Gezondheidsproblemen
(verlenging bestaand
stelsel)



58 jaar

 35 jaar

Ondernemingen in
moeilijkheden of in
herstructurering



58 jaar tot 30
december 2019
59 jaar tot 30
december 2020
60 jaar vanaf
31 december
2020

 10 jaar binnen
de sector tijdens
laatste 15 jaar of
 20 jaar in totaal

Opnamevorm
1/5: 55 jaar*
Opnamevorm
1/2: 57 jaar*

Nvt.




Landingsbanen




*voor de specifieke
stelsels

Voorts bepalen deze cao’s ook de voorwaarden waaronder een
werknemer die toetreedt tot het stelsel van SWT, een
aanvraag kan indienen met het oog op aangepaste
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.
In een aantal van bovenstaande situaties zal nog een cao op
sector- of ondernemingsniveau moeten worden gesloten om
toegang te krijgen tot het SWT-stelsel of de landingsbaan op
de bovenvermelde leeftijden.

2) Loonmarge definitief vastgelegd op 1,1 %
Intussen is ook het Koninklijk Besluit verschenen dat de
maximale marge voor de loonkostenontwikkeling definitief
vastlegt op 1,1 procent. Daardoor kunnen de lonen in de
periode 2019-2020 maximaal met 1,1 procent stijgen bovenop
de voorziene loonaanpassingen op basis van indexering.
De sectoren zijn nu aan zet om te onderhandelen over de
concrete invulling van de loonmarge. Pas nadat de sociale
partners binnen de sector een akkoord hebben bereikt, kan
daaraan uitvoering worden geven op ondernemingsniveau.

3) Actiepunten
Naar aanleiding van de publicatie van bovenstaande CAO’s en
het K.B. moeten ondernemingen mogelijks actie ondernemen:
a) Verhogen van de tussenkomst in het abonnement van het
openbaar vervoer vanaf 1 juli 2019 indien deze momenteel
geen 70% bedraagt;
b) Aanpassen van de policy (arbeidsreglement) inzake
vrijwillige overuren, waarbij moet worden gewaakt over de
naleving van de interne grens;
c) Bij ontslag proactief nagaan of bepaalde werknemers (nog)
in aanmerking komen voor SWT;
d) De onderhandelingen betreffende de loonmarge in de
sector nauw opvolgen.
Het Employment, Pensions & Benefits-team is steeds
beschikbaar om u desgevallend bij te staan.
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