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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-profitsector

Mevrouw J. MILQUET, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke
Kansen, heeft bij brief van 27 maart 2009 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het genoemde ontwerp van koninklijk besluit.

Dat ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel uitvoering te geven aan de
economische herstelwet wat de sociale maribel betreft.

In de economische herstelwet gaat het erom te voorzien in een vrijstelling van
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor de werkgevers van de socialprofitsector om het
geheel van de financiële middelen die ontstaan uit de verhoging van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing toe te wijzen aan de socialemaribelfondsen.

Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat die verhoging van de vrijstelling die
de werkgevers van de socialprofitsector genieten, wordt aangewend om extra banen te creëren.

De bespreking van die adviesaanvraag werd toevertrouwd aan de commissie
Sociale Zekerheid.
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Op verslag van die commissie heeft de Raad op 6 mei 2009 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Mevrouw J. MILQUET, vice-eersteminister en minister van Werk
en Gelijke Kansen, heeft bij brief van 27 maart 2009 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het genoemde ontwerp van koninklijk besluit.

Dat ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel uitvoering te geven
aan de economische herstelwet wat de sociale maribel betreft.

In het kader van de economische herstelwet is voorzien in de verhoging van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor de werkgevers
van de socialprofitsector om het geheel van de financiële middelen die ontstaan uit de
verhoging van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing toe te wijzen aan
de socialemaribelfondsen.

Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat die verhoging van de vrijstelling die de werkgevers van de socialprofitsector genieten, wordt aangewend om extra
banen te creëren.

II.

STANDPUNT VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD

De Raad heeft het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit met de nodige aandacht
onderzocht.

Hij merkt meteen al op dat hij instemt met het ontwerp van koninklijk besluit, dat tot doel heeft extra banen te creëren in de socialprofitsector door de
aanwending van extra middelen die voortkomen uit de verhoging van de vrijstelling van
bedrijfsvoorheffing.
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Hij wenst echter de aandacht te vestigen op de volgende punten.

1.

De Raad herinnert er eerst aan dat als gevolg van een akkoord tussen de minister van
Werk en de sociale partners – zoals dat akkoord is vervat in de nota aan de ministerraad
van 4 februari 2009 – in een verdeelsleutel 80/20 werd voorzien om respectievelijk ervoor te zorgen dat de sommen die voortkomen uit de verhoging van de vrijstelling van
bedrijfsvoorheffing worden gebruikt om extra banen te creëren en de socialemaribelfondsen enige ruimte te laten om, indien nodig, de verhoging van de loonkosten van de
bestaande maribelbanen op te vangen.

Aangezien het resultaat van dat akkoord zal worden opgenomen in
een rondschrijven aan de socialemaribelfondsen dringt de Raad erop aan dat de verdeelsleutel streng wordt nageleefd.

Zo moet in dat rondschrijven duidelijk worden vermeld dat het percentage van 80 % van de sommen die voortkomen uit de verhoging van de vrijstelling
van bedrijfsvoorheffing, dat kan worden gebruikt om extra banen te creëren als een minimum moet worden beschouwd en dat het percentage van 20 % dat kan worden gebruikt voor het opvangen van de verhoging van de loonkosten van de bestaande banen
in de sector (vooral ten gevolge van de loonindexeringen in 2008) als een maximum
moet worden beschouwd.

2.

De Raad gaat ermee akkoord dat, wat de berekening van de niet-recurrente middelen
betreft, de middelen vrijstelling bedrijfsvoorheffing die in de loop van een bepaald jaar
ontvangen worden uiterlijk tegen 31 december van het daaropvolgende jaar voor 100 %
doorgestort worden aan de werkgevers die een toekenning kregen. Hierdoor wordt rekening gehouden met het feit dat de bedragen vrijstelling bedrijfsvoorheffing maandelijks
kunnen variëren door ondermeer vakantiegeld, eindejaarspremie, indexaties, anciënniteitsverhogingen, sectoraal uitbreidingsbeleid…

Echter, de verschillende berekeningswijze voor de niet-recurrente
middelen in het kader van respectievelijk de huidige middelen sociale maribel en de
middelen vrijstelling bedrijfsvoorheffing mag er niet toe leiden dat de fondsen voor beide
systemen een afzonderlijke boekhouding en/of een afzonderlijke registratie bij het beheer moeten hanteren. Gevolgen hiervan zouden zijn: bijkomende administratieve lasten
voor de fondsen alsook een verhoging van de complexiteit van het beheer van het globale systeem.
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De Raad vraagt dan ook om de berekening van de recurrente
middelen voor de huidige middelen sociale maribel te herbekijken en over te gaan tot
een harmonisering.

3.

De Raad betreurt dat niet wordt voorzien in identieke middelen voor het dekken van de
werkingskosten van de fondsen – die noodzakelijkerwijze extra administratieve lasten
zullen moeten dragen – naar analogie met de regeling van toepassing op de huidige
middelen sociale maribel.

4.

De Raad vindt het eveneens jammer dat het ontwerp van koninklijk besluit zich beperkt
tot een aanpassing van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 in functie van de nieuwe
maatregel in het kader van de bijkomende vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, en dat er
derhalve van deze gelegenheid geen gebruik wordt gemaakt om andere bepalingen in
genoemd koninklijk besluit aan te passen, conform de eisen in het Memorandum van de
fondsen sociale Maribel, met name met betrekking tot:

-

de indexatie van de dotaties
de nieuwe berekeningswijze van de niet-recurrente middelen
de 100% doorstorting in plaats van de huidige voorschottenregeling
de verhoging van de werkingsmiddelen tot 1,30 %
het rechtzetten van anomalieën uit het verleden
…
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