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Onderwerp : Sociale secretariaten – Overdracht van mandaten – Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de
sociale zekerheid voor werknemers

Bij brief van 20 september 2012 heeft mevrouw L. Onkelinx, minister van Sociale Zaken, voor advies een ontwerp van wet aan de Nationale Arbeidsraad voorgelegd dat
tot doel heeft de huidige procedure bij globale overdracht van de mandaten tussen de erkende sociale secretariaten te vereenvoudigen. In geval van overdracht van klantenbestanden
tussen de erkende sociale secretariaten voorziet het wetsontwerp in de mogelijkheid om, na
een behoorlijke informering van de werkgevers die bij het oud secretariaat zijn aangesloten,
automatisch het mandaat naar het nieuw sociaal secretariaat over te dragen, zonder ondertekening van een nieuwe procuratie, tenzij de werkgever zich uitdrukkelijk verzet tegen de
overdracht.

In haar adviesaanvraag herinnert de minister eraan dat de Nationale Arbeidsraad zich reeds over deze kwestie op eigen initiatief heeft uitgesproken in zijn advies nr.
1.750 van 7 december 2010. Gelet evenwel op het feit dat dit advies dateert van 2010 vraagt
zij de sociale partners zo spoedig mogelijk dit advies te bevestigen.

Het Bureau van de Raad heeft tijdens vergadering van 3 oktober 2012 een
onderzoek gewijd aan deze adviesaanvraag.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 30 oktober 2012 volgend unaniem advies uitgebracht.
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Bij brief van 20 september 2012 heeft mevrouw L. Onkelinx, minister van Sociale Zaken, voor advies een ontwerp van wet aan de Nationale Arbeidsraad voorgelegd dat tot doel heeft de huidige procedure bij globale overdracht van de mandaten tussen de erkende sociale secretariaten te vereenvoudigen. In geval van overdracht van klantenbestanden tussen de erkende sociale secretariaten voorziet het wetsontwerp in de mogelijkheid om, na een behoorlijke informering van de werkgevers die bij het oud secretariaat zijn
aangesloten, automatisch het mandaat naar het nieuw sociaal secretariaat over te dragen,
zonder ondertekening van een nieuwe procuratie, tenzij de werkgever zich uitdrukkelijk verzet tegen de overdracht.

De Nationale Arbeidsraad herinnert eraan dat hij zich over de automatisch overgang van procuraties bij overname van een klantenbestand door een erkend
secretariaat op eigen initiatief reeds heeft uitgesproken in zijn advies nr. 1.750 van 7 december 2010.

In dat advies heeft de Raad een aantal opmerkingen gemaakt met
betrekking tot de initieel hem door de RSZ voorgelegde tekst van wetsontwerp. De Raad
heeft voorts kennis genomen van een nieuwe tekst die hem door de RSZ werd overgemaakt
en vastgesteld dat deze nieuwe tekst tegemoet komt aan de opmerkingen die de Raad heeft
geformuleerd. Hij heeft derhalve zijn goedkeuring gegeven aan deze nieuwe tekst.

De Raad stelt vast dat de tekst van het wetsontwerp waarover de
minister thans het advies van de Raad vraagt, overeenstemt met de nieuwe tekst die hem in
het kader van het advies nr. 1.750 door de RSZ werd voorgelegd.

De Raad bevestigt dan ook dat hij de tekst van het wetsontwerp
die hem thans voor akkoord wordt voorgelegd, volledig kan onderschrijven.
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