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Onderwerp : Betaalde sportbeoefenaars - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het
bedrag waarop socialezekerheidsbijdragen worden berekend

De heer F. VANDENBROUCKE, minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
heeft op 22 mei 2001 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk besluit dat tot doel heeft het grensbedrag te wijzigen dat voor betaalde
sportbeoefenaars bepaalt of de socialezekerheidsbijdragen op hun reële of een forfaitair loon
worden berekend.

Het advies wordt gevraagd overeenkomstig de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg.

De commissie Sociale Zekerheid werd met de bespreking van dit punt belast.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 17 juli 2001 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-----------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG

De heer F. VANDENBROUCKE, minister van Sociale Zaken en
Pensioenen, heeft op 22 mei 2001 het advies ingewonnen van de Nationale Arbeidsraad
over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 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.
Dit ontwerp heeft tot doel het grensbedrag te wijzigen dat voor betaalde sportbeoefenaars bepaalt of de socialezekerheidsbijdragen op hun reële of een
forfaitair loon worden berekend.

Het advies wordt gevraagd overeenkomstig de wet van 25 april
1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft kennis genomen van het hem voorgelegde ontwerp
van koninklijk besluit, maar vooraleer een standpunt hierover in te nemen, wil hij eerst
de context schetsen waarin het voorstel tot stand kwam.

A.

Context

In uitvoering van artikel 31 van voornoemd koninklijk besluit van
28 november 1969 worden de socialezekerheidsbijdragen voor de betaalde sportbeoefenaars berekend op het bedrag van het loon bedoeld in artikel 2, § 1 van de
wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.

Indien de betaalde sportbeoefenaars niet aan voornoemde wet
van 24 februari 1978 onderworpen zijn, omdat ze minder verdienen dan dit bedrag,
dan worden de socialezekerheidsbijdragen berekend op een forfaitair bedrag gelijk
aan de helft van voornoemd loonbedrag.
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Wanneer het aan sportbeoefenaars werkelijk uitbetaalde loon kleiner is dan de hierboven vermelde forfaitaire lonen, dan worden de bijdragen vastgesteld op de werkelijk uitbetaalde lonen.

In 2000 werd door het koninklijk besluit van 26 juni 2000 het in artikel 2, § 1 van voornoemde wet bedoelde bedrag teruggebracht van 551.951 BEF
op 275.975 BEF1 om voortaan ook aan de deeltijds tewerkgestelde betaalde sportbeoefenaars een sociaal statuut te verlenen.

Die jaarloongrens is echter te laag om volwaardige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en pensioenen te verkrijgen.

Het aan de Raad voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit wil die
problemen oplossen door te bepalen dat de bijdragen voor 2000 zullen berekend
worden op basis van het bedrag waarmee voor voornoemd koninklijk besluit van 26
juni 2000 werd rekening gehouden en dat ze vanaf 1 januari 2001 zullen berekend
worden op basis van het gewaarborgd minimumloon van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 19882.

B.

Advies van de Raad

De Raad heeft het ontwerp van koninklijk besluit met de nodige
aandacht onderzocht en stelt daarbij vast dat het loongrenzen wijzigt waarop voor
betaalde sportbeoefenaars de socialezekerheidsbijdragen worden berekend.

Over die problematiek heeft de Raad zich reeds uitgesproken in
zijn advies nr. 1.187 van 30 mei 1997. Hoewel dit advies verdeeld is steunt het zowel voor de werknemers- als voor de werkgeversorganisaties op dezelfde filosofie
wat de financiering van de rechten betreft.
Voor deze adviesaanvraag houdt de Raad vast aan die filosofie.
Hij blijft erbij dat de toekenning van socialezekerheidsrechten gepaard gaat met
verplichtingen, waaronder de betaling van bijdragen ter financiering van de regelingen en dat daarom, aangezien deze bijdragen voor de andere werknemers berekend en betaald worden op basis van het werkelijk ontvangen loon, dezelfde regels
zouden moeten gelden voor de betaalde sportbeoefenaars.

1
2

Voor 2001 werd dit bedrag vastgesteld op 287.125 BEF.
Collectieve arbeidsovereenkomst houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van
een gemiddeld minimum maandinkomen.
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Hij stelt vast dat het ontwerp van koninklijk besluit een stap in de
goede richting is, aangezien het de grondslag van de bijdrageheffing verhoogt. Gelet hierop, kan de Raad instemmen met dit voorstel, evenwel enkel op voorwaarde
dat het gaat om een overgangsmaatregel en dat op termijn wordt tegemoetgekomen aan zijn bekommering.

Concreet stemt de Raad ermee in dat de regeling van het ontwerp
van koninklijk besluit wordt toegepast tot 2003 en dat er voor 2003 aan hem een gefaseerd voorstel wordt voorgelegd dat het forfaitair bedrag als grondslag afschaft en
voorziet in een berekening van de socialezekerheidsbijdragen op basis van het
werkelijk ontvangen loon.
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