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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 145 VAN 17 DECEMBER 2019 TOT INSTELLING 

EN VASTSTELLING, VOOR 2021 EN 2022, VAN DE PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING EN 

VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BEDRIJFSTOESLAG IN HET KA-

DER VAN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG VOOR SOMMIGE OU-

DERE WERKNEMERS MET EEN LANGE LOOPBAAN DIE WORDEN ONTSLAGEN EN DIE TE-

WERKGESTELD ZIJN IN EEN BEDRIJFSTAK DIE NIET ONDER EEN OPGERICHT PARITAIR CO-

MITE RESSORTEERT  

 

----------------------- 

 

 

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, 

inzonderheid op artikel 7, tweede lid dat bepaalt dat in de Nationale Arbeidsraad een collectieve arbeidsovereen-

komst kan worden gesloten voor een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag; 

 

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van 

aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, geregistreerd 

op 31 december 1974 onder het nummer 3107/CO/CNT, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 

17 bis van 29 januari 1976, geregistreerd op 31 maart 1976 onder het nummer 3769/CO/CNT, nr. 17 nonies van 7 

juni 1983, geregistreerd op 10 juni 1983 onder het nummer 9411/CO/CNT, nr. 17 duodevicies van 26 juli 1994, 

geregistreerd op 9 augustus 1994 onder het nummer 36053/CO/300, nr. 17 vicies van 17 december 1997, geregi-

streerd op 22 december 1997 onder het nummer 46641/CO/300, nr. 17 vicies quater van 19 december 2001, gere-

gistreerd op 11 januari 2002 onder het nummer 60497/CO/300, nr. 17 vicies sexies van 7 oktober 2003, geregi-

streerd op 31 oktober 2003 onder het nummer 68226/CO/300, nr. 17 tricies van 19 december 2006, geregistreerd 

op 12 januari 2007 onder het nummer 81532/CO/300 en nr. 17 tricies sexies van 27 april 2015, geregistreerd op 

19 mei 2015 onder het nummer 126893/CO/300; 

 

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 141 van 23 april 2019 tot invoering van een stelsel van bedrijf-

stoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, geregistreerd op 23 

april 2019 onder het nummer 151405/CO/300; 

 

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 142 van 23 april 2019 tot vaststelling op interprofessioneel niveau, 

voor 2021-2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toege-

kend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, geregistreerd op 23 april 

2019, onder het nummer 151406/CO/300; 

 

Overwegende de akkoorden gesloten in de Nationale Arbeidsraad; 

 

Overwegende dat voor de bedrijfstakken die niet onder een opgericht paritair comité ressorteren, een collectieve 

arbeidsovereenkomst moet worden gesloten om in die gevallen artikel 3, § 7 van het koninklijk besluit tot regeling 

van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te kunnen uitvoeren;  

 

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en werknemers … 

 

op 17 december 2019 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.  

 

 

HOOFDSTUK I – DRAAGWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST 

 

 

Artikel 1  

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten om uitvoering te geven aan artikel 3, § 7, derde lid van het 

koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. 
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Ze is gesloten met toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 142 van 23 april 2019 tot vaststelling op 

interprofessioneel niveau, voor 2021-2022, van de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met bedrijf-

stoeslag kan worden toegekend aan sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen. 

 

Deze overeenkomst beoogt voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 de leeftijd vast te stellen vanaf 

welke een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan werknemers met een lange 

loopbaan die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair 

comité ressorteert, de uitvoering en de toekenningsvoorwaarden ervan te bepalen. 

 

Commentaar 

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst biedt de sectoren die geen sectorale initiatieven kunnen nemen omdat hun 

bedrijfstak niet onder een opgericht paritair comité ressorteert, toegang tot het afwijkende stelsel op grond van 

leeftijd dat wordt beoogd door artikel 3 , § 7 van het koninklijk besluit tot regeling van het stelsel van werkloosheid 

met bedrijfstoeslag voor de lange loopbanen. 

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gelezen in samenhang met de collectieve arbeidsovereen-

komst nr. 141 van 23 april 2019 tot invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers 

met een lange loopbaan die worden ontslagen. 

 

 

HOOFDSTUK II – TOEPASSINGSGEBIED 

 

 

Artikel 2 

 

Deze overeenkomst geldt voor de werkgevers en de werknemers waarop de wet van 5 december 1968 betreffende 

de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités van toepassing is en die vallen onder een bedrijfstak 

die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert. 

 

 

HOOFDSTUK III – TENUITVOERLEGGING  

 

 

Artikel 3 

 

Het komt de werkgevers toe de in artikel 1 van deze overeenkomst genoemde regeling ten uitvoer te leggen door 

middel van een toetreding. 

 

Deze toetreding kan gebeuren in de vorm van een collectieve arbeidsovereenkomst, een toetredingsakte opgemaakt 

overeenkomstig artikel 4 of een wijziging van het arbeidsreglement. 

 

Zij heeft uitsluitend betrekking op de regeling en de voorwaarden voor de toekenning ervan, zoals bedoeld in 

artikel 1. 

 

Ongeacht de vorm van de toetreding moet de neerlegging gebeuren op de Griffie van de Algemene Directie Col-

lectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  

 

 

Artikel 4 

 

De toetredingsakte wordt opgemaakt overeenkomstig de volgende procedure en volgens het model dat als bijlage 

bij deze overeenkomst is gevoegd. 

 

Het ontwerp van toetredingsakte wordt door de werkgever aan elke werknemer schriftelijk meegedeeld.  
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Gedurende acht dagen vanaf die schriftelijke mededeling stelt de werkgever een register ter beschikking van de 

werknemers waarin zij hun opmerkingen mogen schrijven. Gedurende dezelfde termijn van acht dagen kan de 

werknemer of zijn vertegenwoordiger eveneens zijn opmerkingen meedelen aan de sociaal inspecteur-directie-

hoofd van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegen-

heid, Arbeid en Sociaal Overleg waar de onderneming gevestigd is. De naam van de werknemer mag niet meege-

deeld of ruchtbaar gemaakt worden. 

 

Na deze termijn van acht dagen wordt de toetredingsakte, samen met het register, door de werkgever neergelegd 

op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werk-

gelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 

 

Artikel 5 

  

In geval van geschil betreffende de toepassing van de artikelen 3 en 4, met uitzondering van de geschillen inzake 

het arbeidsreglement, zal de Nationale Arbeidsraad, waarbij de zaak door de meest gerede partij aanhangig is 

gemaakt, teneinde uitspraak te doen het paritair comité aanwijzen waaronder de werkgevers met een soortgelijke 

activiteit ressorteren. 

 

Commentaar  

 

Wat betreft de geschillen inzake het arbeidsreglement, wordt in herinnering gebracht dat de artikelen 11 en 12 van 

de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen van toepassing zijn. 

 

Daarin is bepaald dat, indien er voor een bedrijfstak geen paritair comité bestaat, de terzake bevoegde minister, 

die door de voorzitter van de ondernemingsraad van het geschil in kennis is gesteld, of, wanneer er geen onderne-

mingsraad bestaat, de door de Koning aangewezen ambtenaar de zaak aanhangig maakt bij de Nationale Arbeids-

raad die, teneinde uitspraak te doen over het geschil, het paritair comité aanwijst waaronder de ondernemingen 

ressorteren die een soortgelijke activiteit hebben. 

 

 

HOOFDSTUK IV – TOEPASSINGSREGELS  

 

 

Artikel 6  

 

Voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 is de leeftijd vanaf welke een stelsel van werkloosheid met 

bedrijfstoeslag kan worden toegekend aan de werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen, vastge-

legd op 59 jaar. 

 

De werknemer moet de in het vorige lid bepaalde leeftijd hebben bereikt ten laatste op het ogenblik van de beëin-

diging van de arbeidsovereenkomst en ten laatste op 30 juni 2021. De werknemer moet bovendien ten laatste op 

30 juni 2021 ontslagen worden.  

 

Commentaar  

 

Deze overeenkomst is geldig voor een duur van twee jaar. Het toepassingsgebied ervan is evenwel beperkt tot de 

werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen in de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 en 

die ten laatste op 30 juni 2021 en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst minstens de 

leeftijd van 59 jaar hebben bereikt. 

 

 

Artikel 7 

 

De werknemer die voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in artikel 6 en van wie de opzeggingstermijn verstrijkt 

na 30 juni 2021, behoudt het recht op de bedrijfstoeslag.  
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Artikel 8  

 

Voor de punten die niet door deze overeenkomst geregeld zijn, onder andere wat het bedrag van de aanvullende 

vergoeding betreft, wordt verwezen naar de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot 

invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij 

worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 bis van 29 januari 1976, nr. 17 

nonies van 7 juni 1983, nr. 17 duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17 vicies van 17 december 1997, nr. 17 vicies 

quater van 19 december 2001, nr. 17 vicies sexies van 7 oktober 2003, nr. 17 tricies van 19 december 2006 en nr. 

17 tricies sexies van 27 april 2015. 

 

 

HOOFDSTUK V – INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST  

 

 

Artikel 9  

 

Deze overeenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021 en treedt 

buiten werking op 31 december 2022. 

 

 

Gedaan te Brussel, op zeventien december tweeduizend negentien.  

 

 

 

x                    x                    x 

 

 

 

Gelet op artikel 28 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 

paritaire comités, vraagt de Nationale Arbeidsraad dat deze overeenkomst bij koninklijk besluit algemeen verbin-

dend wordt verklaard. 

 

 

 

------------------------------- 

 

 



BIJLAGE  
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MODEL 

 

 

UITVOERING VAN ARTIKEL 4 VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 145 VAN 17 

DECEMBER 2019 TOT INSTELLING EN VASTSTELLING, VOOR 2021 EN 2022, VAN DE PROCEDURE 

VAN TENUITVOERLEGGING EN VAN DE VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN EEN BE-

DRIJFSTOESLAG IN HET KADER VAN HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOE-

SLAG VOOR SOMMIGE OUDERE WERKNEMERS MET EEN LANGE LOOPBAAN DIE WORDEN ONT-

SLAGEN EN DIE TEWERKGESTELD ZIJN IN EEN BEDRIJFSTAK DIE NIET ONDER EEN OPGERICHT 

PARITAIR COMITE RESSORTEERT  

 

 

 

TOETREDINGSAKTE 

 

 

 

Terug te sturen aan de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

 

 

 

 

* Identificatie van de onderneming:  

 .........................................................................................................  

 

*  Adres:  

 ......................................................................................................... 

 

*  RSZ-inschrijvingsnummer:  

 ......................................................................................................... 

 

*  Nummer paritair comité:  

 ......................................................................................................... 

 

 

 

 

 Ondergetekende, ..................  ..............., die de voornoemde onderneming verte-

genwoordigt, verklaart toe te treden tot de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 145 van 17 december 2019. 

  

 


