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Bijdragen op brugpensioenen en pseudobrugpensioenen – Ontwerp van koninklijk besluit tot
wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van
Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende
sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen –
Follow-up van advies nr. 1.798
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Onderwerp:

Bijdragen op brugpensioenen en pseudobrugpensioenen – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006
houdende diverse bepalingen (1), betreffende sociale zekerheidsbijdragen en
inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen
bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen – Follow-up van advies nr. 1.798

Mevrouw M. De Coninck, minister van Werk, heeft bij brief van 23 april 2012
het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het genoemde onderwerp, overeenkomstig het verzoek van de sociale partners in advies nr. 1.798 van 4 april 2012 om over
het ontwerp van koninklijk besluit te worden geraadpleegd.

Aangezien het ontwerp van besluit in werking moet treden met ingang van 1
april 2012 dringt de minister aan op een spoedbehandeling.

De werkgroep "Brugpensioenen" werd met de bespreking van het dossier belast.

Op verslag van die werkgroep heeft de Raad op 23 mei 2012 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------

I.

DRAAGWIJDTE VAN HET ADVIES

Mevrouw M. De Coninck, minister van Werk, heeft bij brief van 23
april 2012 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het genoemde
onderwerp, overeenkomstig het verzoek van de sociale partners in advies nr. 1.798
van 4 april 2012 om over het ontwerp van koninklijk besluit te worden geraadpleegd.

Aangezien het ontwerp van besluit in werking moet treden met ingang van 1 april 2012 dringt de minister aan op een spoedbehandeling.
II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

A. De Raad heeft het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit aandachtig onderzocht.

Hij constateert dat het ontwerp van koninklijk besluit met name tot
doel heeft de werkgeversbijdragen voor (pseudo)brugpensioenen te verhogen rekening houdend met de leeftijd van de bruggepensioneerde.

Hij stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit, aangezien de
erin opgenomen verhoging van de werkgeversbijdragen voor (pseudo)brugpensioenen in overeenstemming is met zijn eenparige advies nr. 1.798 van
4 april 2012.

B. De Raad merkt evenwel op dat het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit niet
alleen tot doel heeft de werkgeversbijdragen voor (pseudo)brugpensioenen te verhogen, maar dat het ook twee soorten van wijzigingen invoert betreffende enerzijds de verdubbeling van de maandelijkse minimumwerkgeversbijdrage en anderzijds het maximumbedrag van de werkgeversbijdrage.

Hij neemt akte van de plafonnering van het maximumbedrag van
de werkgeversbijdrage op 150 %.
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Met betrekking tot de verdubbeling van de maandelijkse minimumwerkgeversbijdrage herinnert de Raad eraan dat hij op dit ogenblik de laatste
hand legt aan de evaluatie van het "Decava"-stelsel, die hij met medewerking van
de RSZ verricht om dat stelsel voor alle betrokken actoren te vereenvoudigen, met
inachtneming van een budgettaire neutraliteit ten opzichte van het huidige stelsel.

Hij is van mening dat die wijziging een impact kan hebben op het
inningsstelsel "Decava", waarover hij een advies met vereenvoudigingsvoorstellen
voorbereidt.

Om die redenen en onverminderd het resultaat van de besprekingen die nog aan de gang zijn, stelt de Raad voor om in afwachting van dat advies
de bepalingen inzake maandelijkse minimumwerkgeversbijdrage uit het ontwerp
van besluit te halen om in het kader van die besprekingen de impact ervan te kunnen meten.

Daardoor zou ook vermeden kunnen worden dat de sociale secretariaten nieuwe programma's moeten maken die wel eens nutteloos zouden kunnen zijn, gezien de vereenvoudiging van het "Decava"-stelsel waaraan hij op dit
ogenblik de laatste hand legt.
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