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Onderwerp :

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli
2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en houdende diverse bepalingen

Mevrouw F. Van den Bossche, minister van Werk, heeft bij brief van 31 maart
2005 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk
besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het
oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en houdende diverse
bepalingen.

De bespreking van die adviesaanvraag werd toevertrouwd aan de commissie
Sociale Zekerheid.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 16 juni 2005 het volgende
advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
---------------------------------------------------------------

I. ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

De Raad heeft kennis genomen van het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit tot
wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op
de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en houdende diverse bepalingen.

Hij merkt op dat hij zich in advies nr. 1.501 van 21 december 2004
over een eerste versie van die tekst heeft uitgesproken.

In dat advies heeft de Raad een aantal opmerkingen geformuleerd
met betrekking tot de afschaffing van het Beheerscomité "Heraanwending" en de wijzigingen waarin het ontwerp van koninklijk besluit voorziet inzake de betaling van de dotaties aan de sectorale Fondsen Sociale Maribel.

Hoewel de Raad zijn instemming kon betuigen met de eerste versie van het ontwerp van koninklijk besluit, was hij van oordeel dat de afschaffing van het
Beheerscomité "Heraanwending" pas gerechtvaardigd kan worden indien aan de Fondsen Sociale Maribel en de werkgevers uit de sector voldoende rechtszekerheid gegeven
wordt dat zij de hun ter beschikking gestelde middelen tijdig kunnen aanwenden voor het
scheppen van bijkomende werkgelegenheid in de non-profitsector, zodat zij het vangnet
van het Beheerscomité niet meer nodig hebben.

Volgens de Raad kon die rechtszekerheid maar worden gegeven
mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden die hij in het voornoemde advies beschrijft.

II. STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft zich gebogen over de nieuwe versie van het ontwerp van koninklijk besluit.
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Aangezien de enkele wijzigingen in het ontwerp van koninklijk besluit de inhoud ervan niet grondig veranderen, verwijst de Raad vooral naar de beschouwingen die hij in advies nr. 1.501 heeft geformuleerd. Verder vestigt hij de aandacht op
twee punten van dat ontwerp :

1) De Raad constateert dat de nieuwe versie van het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat de dotaties voortaan per jaar en niet meer per maand worden berekend.

Deze wijziging komt tegemoet aan de voornaamste bezorgdheid
die hij in advies nr. 1.501 heeft uitgedrukt, namelijk dat aan de Fondsen Sociale Maribel en de werkgevers van de non-profitsector meer rechtszekerheid moet worden gegeven met betrekking tot de middelen waarover ze kunnen beschikken voor het
scheppen van bijkomende werkgelegenheid.

Teneinde die rechtszekerheid nog meer te versterken en de Fondsen Sociale Maribel en de werkgevers van de sector de mogelijkheid te geven zich
voor te bereiden op een optimale besteding van de dotaties, vindt de Raad het bovendien noodzakelijk dat in de tekst zelf van het ontwerp van besluit wordt bepaald
dat het bedrag van die dotaties uiterlijk half juli wordt medegedeeld aan de Fondsen
Sociale Maribel.

2) De Raad merkt ook op dat in de nieuwe versie van het ontwerp van koninklijk besluit
is bepaald dat de dotaties uiterlijk de 15e van elke maand aan de Fondsen Sociale
Maribel moeten worden gestort.

Hij merkt op dat met de invoering van een vaste datum, opdat de
werkgevers tijdig kunnen beschikken over de bedragen die nodig zijn voor de betaling
van de lonen, wordt ingegaan op een van de verzoeken die hij heeft geformuleerd in
advies nr. 1.501.
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De Raad constateert echter dat in het nu voorgelegde ontwerp van
koninklijk besluit geen gevolg werd gegeven aan zijn wens om de huidige sancties in
geval van niet-tijdige betaling aan de Fondsen Sociale Maribel te behouden, zoals die
in zijn advies nr. 1.501 werd uitgedrukt, en pleit dan ook nogmaals voor het behoud
van die sancties.
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