A D V I E S Nr. 1.416
____________________

Zitting van woensdag 23 oktober 2002
---------------------------------------------------

Toepassing van de sociale zekerheid op de kunstenaars - Ontwerp van koninklijk besluit

x

x

x

1.972/1-1

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel
Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 88 59 - E-mail: griffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be

A D V I E S Nr. 1.416
--------------------------------

Onderwerp : Toepassing van de sociale zekerheid op de kunstenaars

De heer F. VANDENBROUCKE, minister van Sociale Zaken, heeft bij brief van
5 september 2002 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp
van koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve
van de werkgevers die kunstenaars tewerkstellen.

Dit ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan artikel 5 van het ontwerp
van wet houdende diverse maatregelen ter verbetering van de sociale bescherming van de
kunstenaars door in een vrijstelling van een forfaitair gedeelte van het uurloon van de kunstenaars in de werknemersregeling te voorzien.

De bespreking van dit vraagstuk werd toevertrouwd aan de commissie Sociale
Zekerheid.

Op verslag van deze commissie heeft de Raad op 23 oktober 2002 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
----------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

De heer F. VANDENBROUCKE, minister van Sociale Zaken, heeft
bij brief van 5 september 2002 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen
over een ontwerp van koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van de werkgevers die kunstenaars tewerkstellen.

Dit ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan artikel 5 van
het ontwerp van wet houdende diverse maatregelen ter verbetering van de sociale bescherming van de kunstenaars door in een vrijstelling van een forfaitair gedeelte van het
uurloon van de kunstenaars in de werknemersregeling te voorzien.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft kennis genomen van het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit en
formuleert dienaangaande twee opmerkingen.

1. Om dezelfde redenen als aangegeven in het advies over het ontwerp van wet dat tot
doel heeft de kunstenaars sensu latu te onderwerpen aan het socialezekerheidsstelsel, meent de Raad dat de in het ontwerp voorziene specifieke vermindering van de
werkgeversbijdragen moet worden beperkt tot de werkgevers die schouwspelartiesten tewerkstellen.

2. Verder wijst de Raad erop dat de vrijstelling van werkgeversbijdragen ten behoeve
van werkgevers die kunstenaars tewerkstellen, als beoogd door het ontwerp van koninklijk besluit, geldt voor een forfaitair gedeelte van het dag- en/of uurloon van de
betrokken werknemers.

Hij constateert dat de berekeningswijze die wordt gebruikt om het
bedrag van de vrijstelling te bepalen een toepassing is van de bijzondere techniek
van de franchise.
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Hij merkt eveneens op dat in de voorgestelde techniek de korting
niet varieert met de loonhoogte noch wordt geproportionaliseerd in functie van de
prestaties, zoals dat op dit ogenblik gebeurt in de techniek van de structurele lastenverlaging.

De Raad stelt vast dat de aldus toegestane korting omgerekend telkens neerkomt op de hoogst mogelijke korting in het kader van de structurele vermindering.

Zelfs als de twee voornoemde criteria niet kunnen worden opgenomen in de wijze van berekening van de vermindering van de werkgeversbijdragen
om redenen die verband houden met het bijzondere statuut van de kunstenaar, komt
de Raad toch tot het besluit dat bij toepassing van deze bijzondere berekeningstechniek de vermindering van de werkgeversbijdragen ten behoeve van werkgevers die
de kunstenaars tewerkstellen, groter is dan de vermindering toegestaan op basis van
de structurele vermindering, wat tot meerkosten en minderontvangsten voor het socialezekerheidsstelsel kan leiden.

Op grond van de informatie die het kabinet van de minister van Sociale Zaken heeft verstrekt, heeft hij bovendien kunnen constateren dat de meerkosten van het verschil tussen de vermindering van de werkgeversbijdragen voor kunstenaars en de vermindering op basis van de structurele vermindering, blijkbaar volledig moeten worden gedragen door het socialezekerheidsstelsel zonder dat extra financiële middelen worden vrijgemaakt.

De Raad kan maar instemmen met het ontwerp van koninklijk besluit indien de overheid die tot dergelijke maatregelen is overgegaan, voorziet in een
specifiek budget ter compensatie van de meerkosten en minderontvangsten die gepaard zullen gaan met de specifieke aanpassing van de franchisetechniek aan de
vermindering van de werkgeversbijdragen ten behoeve van werkgevers die podiumkunstenaars tewerkstellen.
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