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

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

Gelet op de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;
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Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bis van 19
december 2001 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering
van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking;

Overwegende dat een aantal bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bis van 19 december 2001 verduidelijkt moeten worden opdat de
regelgeving onder de beste voorwaarden qua rechtszekerheid kan worden toegepast;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en werknemers:

- het Verbond van Belgische Ondernemingen

- de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de
organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979

- de Boerenbond

- "la Fédération wallonne de l'Agriculture"

- het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

- het Algemeen Belgisch Vakverbond

- de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

op 10 juli 2002 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst
gesloten.
Artikel 1

Artikel 8, tweede lid van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77
bis van 19 december 2001 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van
14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en
vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, wordt vervangen als
volgt:
cao nr. 77 ter.
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"Op de maximumduur van 5 jaar als bedoeld in § 1 van artikel 6
worden niet in mindering gebracht, de perioden van vermindering van de arbeidsprestaties
met minder dan 1/2de ingevolge:

- het koninklijk besluit van 22 maart 1995 inzake palliatief verlof en houdende uitvoering van
artikel 100 bis, § 4 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en
tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van
onderbrekingsuitkeringen;

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een recht op
ouderschapsverlof;

- het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof
in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan;

- het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid."
Artikel 2

Artikel 10, § 1 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt
vervangen als volgt:

" § 1 Om recht te hebben:

1° op een loopbaanvermindering als bedoeld in artikel 9, § 1, 1° moet de werknemer ofwel
voltijds ofwel ten belope van 4/5de van een voltijdse betrekking in de onderneming tewerkgesteld zijn in het kader van artikel 6 of van artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 1985, gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving
als verricht overeenkomstig artikel 12.

De werknemer die in het kader van artikel 102 van de herstelwet
van 22 januari 1985 tewerkgesteld is, moet zijn aanvraag tot onderbrekingsuitkeringen
hebben ingediend voor een periode van ten minste 1 jaar.
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2° op een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking als bedoeld in
artikel 9, § 1, 2° moet de werknemer:

- ofwel ten minste ten belope van 3/4de van een voltijdse betrekking in de onderneming
tewerkgesteld zijn, gedurende de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving als verricht overeenkomstig artikel 12;

- ofwel ten belope van 1/2de van een voltijdse betrekking in de onderneming tewerkgesteld zijn in het kader van artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 1985, gedurende
de 12 maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving als verricht overeenkomstig artikel 12 en 50 jaar of ouder zijn op het ogenblik van de aanvraag of de laatste verlenging van die loopbaanonderbreking.

Die werknemer moet bovendien zijn aanvraag tot onderbrekingsuitkeringen hebben ingediend voor een periode van ten minste 1 jaar."

Artikel 3

Artikel 10, § 3, tweede lid van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt aangevuld als volgt:

"11° de dagen van aanwezigheid onder de wapens wegens oproeping of wederoproeping alsmede de dagen van dienst als gewetensbezwaarde of de dagen
van prestaties als dienstplichtige die krachtens de betrokken wetgeving met legerdienst gelijkgesteld worden."

Artikel 4

In artikel 11 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst worden
§ 1 en 2 vervangen als volgt:

"§ 1 Voor de berekening van de 12 maanden als bedoeld in de
artikelen 3, 7, 2° en 10, § 1 worden met een tewerkstelling gelijkgesteld:
-

de perioden van schorsing van de arbeidsovereenkomst als bepaald in de artikelen 26,
27, 28, 29, 30, 30 bis, 31, 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
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De periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst als bepaald
in artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, is evenwel beperkt tot de door het gewaarborgd loon gedekte perioden.

-

de dagen verlof die toegekend worden ter uitvoering van een collectief akkoord.

§ 2 Voor de berekening van de 12 maanden als bedoeld in de artikelen 3, 7, 2° en 10, § 1 worden niet in aanmerking genomen, de perioden van schorsing van
de arbeidsovereenkomst ingevolge:

- het koninklijk besluit van 22 maart 1995 inzake palliatief verlof en houdende uitvoering van
artikel 100 bis, § 4 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en
tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van
onderbrekingsuitkeringen;

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een recht op
ouderschapsverlof;

- het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof
in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan;

- het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid;

Voor de berekening van de 12 maanden als bedoeld in de artikelen
3, 7, 2° en 10, § 1 worden evenmin in aanmerking genomen, de perioden van schorsing van
de arbeidsovereenkomst ten gevolge van verlof zonder wedde of staking en lock-out.

Daarnaast wordt voor de berekening van de 12 maanden als bedoeld in de artikelen 3, 7, 2° en 10, § 1 niet in aanmerking genomen, de periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst als bepaald in artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, ten belope van 5 maanden die niet gedekt zijn door het
gewaarborgd loon.

Die periode van 5 maanden wordt verlengd met 6 maanden in geval van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte. "
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Artikel 5

Artikel 15, § 4, eerste lid van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst wordt vervangen als volgt:

"De werknemers van 50 jaar en ouder die recht hebben op een
loopbaanvermindering of een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, als bedoeld in artikel 9 of als bedoeld in artikel 102 van de herstelwet van 22 januari
1985 en voor zover dit stelsel doorloopt na 1 januari 2002, worden gedurende vijf jaar in
aanmerking genomen voor de drempel als bedoeld in § 1 en berekend volgens de in § 3
vastgestelde methode."

Artikel 6

Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2002,
met uitzondering van de artikelen 1 en 5 die met ingang van 1 januari 2002 uitwerking hebben.

Gedaan te Brussel, op tien juli tweeduizend en twee.

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen

Voor de Middenstandsorganisaties

Voor de Boerenbond, "la Fédération wallonne de l'Agriculture"
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Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond van België

Voor het Algemeen Belgisch Vakverbond

Voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

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 de overeenkomst door de Koning algemeen verbindend zou worden verklaard.

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

cao nr. 77 ter.

WIJZIGING VAN DE COMMENTAAR BIJ DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77 BIS VAN 19 DECEMBER 2001 TOT VERVANGING
VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 77
VAN 14 FEBRUARI 2001 TOT INVOERING VAN EEN
STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAANVERMINDERING EN VERMINDERING VAN
DE ARBEIDSPRESTATIES TOT EEN
HALFTIJDSE BETREKKING

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

Op 10 juli 2002 hebben de in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werkgevers- en werknemersorganisaties een collectieve arbeidsovereenkomst nr.
77 ter gesloten tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bis van 19 december 2001 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari
2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering
van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

Genoemde wijziging heeft tot doel een aantal bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bis van 19 december 2001 te verduidelijken opdat de
regelgeving onder de beste voorwaarden qua rechtszekerheid kan worden toegepast
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Gelet daarop hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties
het noodzakelijk geacht de commentaar bij de artikelen 10 en 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 bis als volgt aan te vullen:

Wat de commentaar bij artikel 10 betreft

De commentaar bij artikel 10 wordt aangevuld met een nieuwe
tekst, luidend als volgt:

"Paragraaf 1 van deze bepaling regelt naast het recht op ook de
overgang naar het stelsel van vermindering van de arbeidsprestaties voor werknemers ouder
dan 50 jaar voorzien in artikel 9, mits de voorwaarden voorzien in de paragrafen 2 en 3 vervuld zijn, voor:

-

de werknemers onder de 50 jaar die zich bevinden in het stelsel van 1/5de loopbaanvermindering op basis van artikel 6;

-

de werknemers onder de 50 jaar die zich bevinden in het oude stelsel van 1/5de loopbaanvermindering, mits ze hun aanvraag tot onderbrekingsuitkeringen hebben ingediend
voor een periode van ten minste 1 jaar;

-

de werknemers van 50 jaar en ouder die zich bevinden in het oude stelsel van 1/5de
loopbaanvermindering, mits ze hun aanvraag tot onderbrekingsuitkeringen hebben ingediend voor een periode van ten minste 1 jaar;

-

de werknemers van 50 jaar en ouder die zich in het oude stelsel van 1/2de loopbaanvermindering bevinden, mits ze hun aanvraag tot onderbrekingsuitkeringen hebben ingediend voor een periode van ten minste 1 jaar.

Met werknemers onder de 50 jaar die zich bevinden in het oude
stelsel van 1/5de loopbaanvermindering worden de werknemers bedoeld die onderbrekingsuitkeringen verkrijgen op basis van paragraaf 1 van artikel 8 van het koninklijk besluit van 2
januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen.

Met werknemers van 50 jaar en ouder die zich bevinden in het oude
stelsel van 1/5de en 1/2de loopbaanvermindering worden de werknemers bedoeld die onderbrekingsuitkeringen verkrijgen op basis van paragraaf 2 van artikel 8 van het koninklijk
besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen.
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van artikel 9 zijn de andere overgangen van toepassing vanaf 1 juli 2002. Om de continuïteit
tussen de stelsels te waarborgen, kunnen werknemers van wie de loopbaanvermindering in
het oude stelsel eindigt op 30 juni 2002 overstappen naar het nieuwe stelsel van loopbaanvermindering voor werknemers ouder dan 50 jaar.

Wat de commentaar bij artikel 11 betreft

-

De derde alinea en vierde alinea van de commentaar bij artikel 11 wordt vervangen door
een nieuwe alinea, luidend als volgt:

"Deze perioden zijn:

- de perioden tijdens dewelke de werknemer gebruik heeft gemaakt van:
* het recht op palliatief verlof;
* het recht op verlof voor bijstand van of verzorging van een zwaar ziek gezins- of
familielid;
* het recht op ouderschapsverlof;

- de perioden van schorsing van de arbeidsovereenkomst die het gevolg zijn van verlof
zonder wedde en staking en lock out;

- de perioden die overeenstemmen met de perioden van schorsing als bepaald in artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (ziekte en
ongeval), maar ten belope van 5 maanden die niet gedekt zijn door het gewaarborgd
loon.

Die periode wordt verlengd met 6 maanden in geval van tijdelijke
volledige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte."

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