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Onderwerp : Loon waarop socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald - vrijstelling
eurominikit
______________________________________________________________

Bij brief van 7 maart 2001 heeft de heer F. VANDENBROUCKE, minister van
Sociale Zaken, de Nationale Arbeidsraad om advies verzocht over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 14° van het koninklijk besluit van 28 november
1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Deze bepaling heeft tot doel de eurominikit onder bepaalde voorwaarden uit te
sluiten van het loon waarop socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald.

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

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 15 mei 2001 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
---------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG

Bij brief van 7 maart 2001 heeft de heer F. VANDENBROUCKE,
minister van Sociale Zaken, de Nationale Arbeidsraad om advies verzocht over een
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 14° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Deze bepaling heeft tot doel de eurominikit die de werkgever tijdens de tweede helft van de maand december 2001 aan zijn werknemers kan toekennen uit te sluiten van het begrip loon waarop socialezekerheidsbijdragen moeten worden
betaald, op voorwaarde dat deze kits:

- een waarde hebben van 500 BEF;

- effectief worden toegekend aan iedere werknemer die op 15 december 2001 in dienst
is in de onderneming;

- ter aanvulling van de bestaande voordelen in de onderneming worden verleend.

De minister van Financiën heeft maatregelen vastgesteld om de
eurominikit vrij te stellen van belasting.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad stelt vast dat de aan hem voorgelegde tekst tot doel heeft de eurominikit onder
bepaalde voorwaarden uit te sluiten van het loon waarop socialezekerheidsbijdragen
moeten betaald worden.
Hij heeft met bijzondere aandacht een onderzoek gewijd aan de
inhoud van deze bepaling.
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Bij dit onderzoek heeft hij evenwel opgemerkt dat er nog twee problemen rijzen: één voor de werknemers die interimarbeid verrichten en een ander voor
de deeltijdse werknemers.

A. Met betrekking tot de werknemers die interimarbeid verrichten

De Raad wijst erop dat interimcontracten worden gesloten van maandag tot vrijdag.
Aangezien 15 december 2001 valt op een zaterdag, kunnen er bijgevolg geen eurominikits toegekend worden aan deze werknemers die omwille van de aard van hun
tewerkstelling op die dag niet in dienst zijn.

Gelet op de doelstelling van de maatregel, is de Raad van oordeel
dat deze werknemers niet mogen uitgesloten worden van dit voordeel en hij vraagt
dan ook dat hiervoor een oplossing gevonden wordt.

B. Met betrekking tot de deeltijdse werknemers

De Raad merkt op dat bepaalde werknemers meerdere deeltijdse dienstbetrekkingen
combineren. In dit geval kunnen zij meer dan één eurominikit ontvangen, één van elk
van hun werkgevers.

Gelet op de doelstelling van de maatregel, namelijk de promotie
van de euro, is de Raad van oordeel dat er bij een en dezelfde werkgever per werknemer maar één keer een vrijstelling van belasting en socialezekerheidsbijdragen
kan verleend worden.

De werkgever die niet verplicht is om zijn werknemers dergelijk
voordeel te schenken, kan ook niet weten of een deeltijdse werknemer al een kit ontvangen heeft bij andere werkgevers.

Om hierover rechtszekerheid te creëren, vraagt de Raad dat de
tweede alinea van artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit zou gewijzigd worden in de zin dat "Er niet meer dan één Eurominikit mag toegekend worden aan één
en dezelfde werknemer door één en dezelfde werkgever".
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Afgezien van dit, betuigt de Raad zijn instemming met de voorgelegde tekst, vooral omdat deze vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen moet bijdragen tot een vlotte overgang naar de euro en tot doel heeft de werknemers met de nieuwe munt vertrouwd te laten geraken.

In dezelfde optiek is hij ook verheugd dat er voor dit op fiscaal en
sociaal vlak een parallellisme wordt gecreëerd.

De Raad vraagt zich ten slotte af of het niet mogelijk is andere sociale bevolkingsgroepen van de voordelen van de eurominikit te laten profiteren. Dit zou
overwogen kunnen worden in het kader van het geheel van maatregelen om de nieuwe
munt te promoten.
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