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Onderwerp:

Relancestrategie - Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, §
2, vierde en vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van
een werkbonus

Bij brief van 3 oktober 2012 heeft mevrouw M. DE CONINCK, minister van
Werk, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk
besluit tot uitvoering van artikel 2, §2, vierde en vijfde lid van de wet van 20 december 1999
tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke
bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering.

Dit ontwerp van koninklijk besluit situeert zich binnen het voorontwerp van wet
houdende het tewerkstellingsplan waarover de Nationale Arbeidsraad op 25 september 2012
zijn advies heeft uitgebracht.

Het dossier werd toevertrouwd aan de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen - Sociale Zekerheid. Tijdens de werkzaamheden kon de commissie eveneens rekenen op de bereidwillige medewerking van vertegenwoordigers van de RSZ en de Beleidscel
Werk.

Op verslag van deze commissie heeft de Raad op 30 oktober 2012 navolgend
unaniem advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
--------------------------------------------------------------

I.

INLEIDING

Bij brief van 3 oktober 2012 heeft mevrouw M. DE CONINCK, minister van werk, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp
van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, §2, vierde en vijfde lid van de wet van
20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdrage van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen
en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot
wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de
wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een
vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met
lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van herstructurering.

Het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit corrigeert en verhoogt de sociale werkbonus voor loontrekkenden met lage lonen. Deze maatregel kadert
binnen de relancestrategie van de regering, waar een gelijkaardige maatregel is voorzien voor de ambtenaren en een verhoging van het gezinspensioenen voor de zelfstandigen. Een versterking van de fiscale werkbonus zou apart worden geregeld.

De minister wijst er in haar brief op dat het ontwerp nauw aansluit
bij het wetsontwerp houdende het tewerkstellingsplan waarover de Raad op 25 september 2012 het advies nr. 1.814 heeft uitgebracht.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

1.

De Raad stelt vast dat het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit, vanuit een
optiek van wegwerken van werkloosheidsvallen en koopkracht versterken om zo de
binnenlandse consumptie te stimuleren, het huidige systeem van sociale werkbonus
voor loontrekkenden corrigeert voor de lagere lonen. Deze maatregel kadert binnen
de relancestrategie van de regering, waar een gelijkaardige maatregel is voorzien
voor de ambtenaren en een verhoging van het gezinspensioen voor de zelfstandigen. Een versterking van de fiscale werkbonus zou apart worden geregeld.
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Uit de toelichting van de vertegenwoordiger van de Beleidscel
van de minister blijkt dat de kost van deze maatregel is geraamd op 106 miljoen euro. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de extra inkomsten die deze
maatregel genereert via de bedrijfsvoorheffing. Het eerder voorgelegde wetsontwerp
voorziet in een alternatieve financiering waardoor deze extra inkomsten van de bedrijfsvoorheffing worden toegewezen aan het globaal beheer voor de sociale zekerheid. Hier wordt de netto kost geraamd op 75 miljoen euro.

2.

De Raad gaf al in zijn advies nr. 1.814 aan dat hij akkoord kon gaan met de doelstelling van deze maatregel en spreekt zich dan ook positief uit over het hem voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit. Hij beoogt niet alleen het wegwerken van de
werkloosheidsval en een verbetering van de koopkracht maar vereenvoudigt eveneens het stelsel van de sociale werkbonus. Hij voorkomt ook dat de werknemer bij
een eventuele verhoging van het lage loon geconfronteerd wordt met een te sterke
afbouw van de werkbonus (lageloonval).

Wel wijst hij erop dat de bedragen die momenteel zijn voorzien
in het ontwerp van koninklijk besluit, zullen moeten worden aangepast indien de spilindex in december 2012 zou worden overschreden, zoals de voorspellingen van het
Federaal Planbureau voorzien.
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