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Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 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 en ontwerp
van ministerieel besluit tot vaststelling van het model van aangifte van tewerkstelling bedoeld
bij artikel 17, § 2, van voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969, tot opheffing van
het ministerieel besluit van 28 januari 1988 tot vaststelling van het model van aangifte van
tewerkstelling bedoeld bij artikel 17, § 2, van voornoemd koninklijk besluit van 28 november
1969 en tot opheffing van het ministerieel besluit van 15 mei 1991 tot uitvoering van artikel
17, § 2, tweede lid, van voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969 - Invoering van
de elektronische aangifte van tewerkstelling
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Onderwerp:

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 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 en ontwerp van ministerieel besluit tot
vaststelling van het model van aangifte van tewerkstelling bedoeld bij artikel
17, § 2, van voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969, tot opheffing
van het ministerieel besluit van 28 januari 1988 tot vaststelling van het model
van aangifte van tewerkstelling bedoeld bij artikel 17, § 2, van voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969 en tot opheffing van het ministerieel besluit van 15 mei 1991 tot uitvoering van artikel 17, § 2, tweede lid, van voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969 - Invoering van de elektronische aangifte van tewerkstelling

Mevrouw L. Onkelinx, minister van Sociale Zaken, heeft bij brief van 20 augustus 2009 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit tot invoering van een voorafgaande
elektronische aangifte van tewerkstelling voor de tewerkstelling van bepaalde werknemers in
de socioculturele sector.

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

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 25 november 2009 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
---------------------------------------------------------------

I. ONDERWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG

Mevrouw L. Onkelinx, minister van Sociale Zaken, heeft bij brief 20
augustus 2009 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp
van koninklijk besluit en een ontwerp van ministerieel besluit tot invoering van een voorafgaande elektronische aangifte van tewerkstelling voor de tewerkstelling van bepaalde
werknemers in de socioculturele sector.

Artikel 17 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 bepaalt immers dat bepaalde categorieën van werknemers die zijn tewerkgesteld in de socioculturele sector
worden onttrokken aan de toepassing van de wetgeving betreffende de sociale zekerheid
voor zover hun tewerkstelling in de loop van een kalenderjaar 25 arbeidsdagen niet overschrijdt.

Daartoe moet de werkgever voor elke tewerkstelling aangifte ervan
doen bij de sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Het
model van die aangifte wordt bij ministerieel besluit vastgesteld door de minister van Sociale Zaken.

Die aangifte gebeurt nu op papieren drager.

De voorgelegde ontwerpteksten vervangen die papieren aangifte
door een elektronische aangifte.

II. STANDPUNT VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD

De Raad heeft de voorgelegde ontwerpteksten aandachtig onderzocht. Tijdens dat onderzoek heeft hij verduidelijkingen gekregen van een vertegenwoordiger van de beleidscel
van de minister van Sociale Zaken. De Raad constateert dat het voorstel om van een papieren formulier over te gaan naar een elektronische aangifte het gevolg is van een verzoek van de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid; voor die inspectie zou dat
een administratieve vereenvoudiging betekenen.
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A. Het ontwerp van koninklijk besluit

1.

Wat betreft de overgang van een papieren aangifte naar een elektronische aangifte gaat de Raad akkoord met de voorgenomen maatregel, voor zover met de
betrokken sector wordt overlegd om na te gaan of die maatregel voor hem geen
problemen doet rijzen.

2.

De Raad constateert verder dat artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit artikel 17, § 1 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 aanvult met de volgende
tekst:

"De niet gepresteerde dagen maar waarvoor de werknemer zijn
recht op verloning behoudt in hoofde van artikel 14 van het koninklijk besluit van
18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4
januari 1974 betreffende de feestdagen worden niet in aanmerking genomen
voor de berekening van de 25 arbeidsdagen."

De Raad neemt daarvan akte. Hij wijst er evenwel op dat de onderliggende problematiek ruimer is, omdat het niet alleen gaat over de tewerkstelling van bepaalde categorieën van werknemers in de socioculturele sector.

B. Het ontwerp van ministerieel besluit

De Raad constateert dat het voorgelegde ontwerp van ministerieel besluit met name
voorziet in de vermeldingen van de elektronische aangifte, het door de sociale inspectie af te geven ontvangstbewijs, de nadere regels voor aanpassing en annulatie
van de aangifte.

Volgens het ministerieel besluit is een inschrijvingsnummer bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen vereist om een dergelijke aangifte te kunnen
doen.

Voor de werkgevers die geen inschrijving hebben, bepaalt het
ontwerp van ministerieel besluit dat zij "de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, vόόr iedere tewerkstelling, het ingevuld formulier gevoegd als bijlage bij dit besluit, bezorgen", d.i. een papieren formulier.
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De Raad vraagt zich af of het gaat om een verplichting of om een
mogelijkheid. In elk geval zouden de betrokken werkgevers volgens hem moeten
kunnen kiezen op welke manier zij hun aangifte bezorgen. Daartoe zou het vraagstuk
van hun identificatie en hun toegang tot het elektronische netwerk moeten worden geregeld.
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