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Onderwerp :

Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen
werknemers - Werkgeversbijdragen voor het jaar 2008

De Nationale Arbeidsraad heeft besloten uit eigen beweging een onderzoek te
wijden aan het probleem van de vaststelling van de bijdragen, die voor het jaar 2008 door de
betrokken werkgevers zouden moeten worden gestort voor de financiering van het Fonds tot
vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers.

De Raad heeft daartoe besloten op grond van artikel 58 van de wet van 26 juni
2002.

De Nationale Arbeidsraad heeft tijdens zijn zitting van 16 januari 2008 het navolgend unaniem advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-----------------------------------------------------------------

De Nationale Arbeidsraad wijst erop dat de wet van 26 juni 2002 op
1 april 2007 in werking is getreden.

In het kader van artikel 58 van onderhavige wet heeft de Raad de
bevoegdheid om, naast het Beheerscomité van het Fonds tot vergoeding van de in geval van
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, advies uit te brengen over :

-

de bijdragen aan het Fonds die de aan de wet onderworpen werkgevers elk jaar verschuldigd zijn en de bijzondere bijdrage die de ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit verschuldigd zijn (artikel 58, § 1 van de wet); en

-

de bijdragen aan het Fonds die de werkgevers bedoeld bij of krachtens de artikelen 1 en 2
van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid
voor werknemers verschuldigd zijn voor de toepassing van de bijdrageregeling inzake tijdelijke werkloosheid (artikel 58, § 2 van de wet).

De Raad heeft een onderzoek gewijd aan het probleem van de vaststelling van de bijdragen die voor het jaar 2008 door de betrokken werkgevers gestort zouden
moeten worden voor de financiering van het Fonds.

In het raam daarvan heeft de Raad in de eerste plaats aandacht besteed aan de financiële situatie van het Fonds en aan de begrotingsramingen voor het jaar
2008.

Voorts heeft de Raad kennis genomen van :

-

het advies dat het Beheerscomité van genoemd Fonds op 20 december 2007 aangaande
de werkgeversbijdragen voor het jaar 2008 heeft uitgebracht; en

-

het advies dat het Bijzonder comité van genoemd Fonds op 22 november 2007 heeft uitgebracht aangaande de werkgeversbijdragen voor het jaar 2008 die uitsluitend door de ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit verschuldigd zijn.
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Tot besluit van zijn onderzoek betreffende de voorgestelde werkgeversbijdragen voor 2008 kan de Nationale Arbeidsraad instemmen met deze adviezen.

Gelet daarop, formuleert de Raad navolgende voorstellen :

A.

Op grond van artikel 58, §1 van de wet van 26 juni 2002

a. Voor de ondernemingen met handels- of industriële finaliteit

De Raad stelt voor dat voor de vier kwartalen van 2008 de navolgende bijdragevoeten zouden worden toegepast voor de navolgende categorieën van
werkgevers, die bijdragen verschuldigd zijn :

1° voor de werkgevers die gedurende het kalenderjaar 2007 gemiddeld ten minste 20
werknemers hebben tewerkgesteld, bedraagt de voorgestelde bijdragevoet 0,15 %;

2° voor de werkgevers die gedurende het kalenderjaar 2007 gemiddeld minder dan 20
werknemers hebben tewerkgesteld, bedraagt de voorgestelde bijdragevoet 0,14 %;

3° voor de werkgevers die in onderstaande tabel voorkomen voor wat de werknemers
betreft die in deze tabel opgenomen zijn, zijn de voorgestelde bijdragevoeten de volgende :

Bijdrageplichtige werkgevers

Betrokken werknemers

Bijdragevoet
per werknemer

1° Werkgevers die onder volgende paritaire
comités ressorteren zonder onderscheid
wat het aantal tijdens het kalenderjaar
2007 tewerkgestelde werknemers betreft :

a) Paritair subcomité voor de haven van
Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité
der Haven van Antwerpen" genaamd;

b) Paritair subcomité voor de haven van
Brussel en Vilvoorde;
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-

de werklieden tewerkgesteld krachtens
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

-

de andere werklieden

nihil

idem

idem

0,14 %
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c) Paritair subcomité voor de haven van
Zeebrugge -Brugge;

idem

idem

d) Paritair subcomité voor de haven van
Gent;

idem

idem

e) Paritair subcomité voor de havens van
Oostende en Nieuwpoort;

idem

idem

f) Paritair comité voor de zeevisserij.

2° Werkgevers die ressorteren onder het
paritair comité voor de uitzendarbeid en de
erkende ondernemingen die buurtwerken
of -diensten leveren

-

het varend personeel

-

de uitzendkrachten

0,14 %

nihil

3° Werkgevers die ressorteren onder het
Paritair subcomité voor de handel in
brandstoffen van Oost-Vlaanderen die gedurende het kalenderjaar 2007 hebben
tewerkgesteld :
a) gemiddeld ten minste twintig werknemers;

-

al de werklieden

0,05 %

b) gemiddeld minder dan twintig werknemers.

-

al de werklieden

nihil

4° Werkgevers die onder het paritair comité
voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren.

-

al de werklieden

nihil

b. Voor de ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit

De Raad wijst erop dat de bepalingen van de wet van 26 juni 2002
met betrekking tot de garantie van het Fonds voor de ondernemingen zonder handelsof industriële finaliteit inzake de contractuele vergoedingen en de aanvullende vergoeding bij brugpensioen in werking zijn getreden op 1 oktober 2007.

De Raad stelt voor dat door de werkgevers van ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit de volgende bijdragen verschuldigd zijn :
- eerste kwartaal 2008 : 0 %;
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- tweede kwartaal 2008 : 0,13 %;
- derde kwartaal 2008 : 0,13 %;
- vierde kwartaal 2008 : 0 %.

De Raad brengt dus een positief advies uit over het voorstel van
bijdragevoeten van het Bijzonder Comité van het Sluitingsfonds.

De Raad maakt zich evenwel de bedenking dat het een eerste invoering van deze specifieke bijdragevoet betreft en dat deze bijdragevoet dus niet gebaseerd is op reële tussenkomsten door het Fonds voor de beoogde doelgroep noch op de
reële werkingskosten van het Fonds.

De Raad vraagt het Bijzonder Comité daarom voor de bijdragevoet
van 2009, op basis van een gedetailleerde datavergaring, voorafgaand de nodige analyses uit te voeren, die rekening houden met de onafhankelijkheid van de boekhouding en
van het thesaurieoverschot van het Fonds voor de ondernemingen zonder handels- en
industriële finaliteit en met een principe van solidariteit tussen de betrokken sectoren.

B.

Op grond van artikel 58, §2 van de wet van 26 juni 2002

De Raad wijst erop dat artikel 58, §2 van de wet van 26 juni 2002
voor de toepassing van de bijdrageregeling inzake tijdelijke werkloosheid verwijst naar de
werkgevers bedoeld bij of krachtens de artikelen 1 en 2 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

De Raad stelt voor dat voor die werkgevers voor de vier kwartalen
van 2008 de bijdragevoet 0,15 % zou bedragen.
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