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Onderwerp : Lastenverlaging - Sociale Werkbonus

De Algemene Beleidsverklaring van de regering van 21 november 2012 bepaalt dat een enveloppe van 30 miljoen euro , zal worden toegevoegd aan de enveloppe van
107 miljoen euro voorzien in het relanceplan, om de lonen te verhogen van de werknemers
met een laag inkomen.

Over de concrete besteding van die enveloppe van 30 miljoen euro heeft de
Nationale Arbeidsraad zich uit eigen beweging gebogen nadat hierover overlegd is tussen
regering en sociale partners in een ruimer kader.

De bespreking van dit dossier werd toevertrouwd aan een technische werkgroep ad hoc.

Op verslag van die werkgroep heeft de Nationale Arbeidsraad op 28 maart
2013 navolgend unaniem advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
------------------------------------------------------------------

I.

INLEIDING

De Algemene Beleidsverklaring van de regering van 21 november
2012 bepaalt dat een enveloppe van 30 miljoen euro, zal worden toegevoegd aan de
enveloppe van 107 miljoen euro voorzien in het relanceplan, om de lonen te verhogen
van de werknemers met een laag inkomen.

Over de enveloppe voorzien in het relanceplan en inmiddels voorzien in artikel 2 van de wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan, heeft
de Raad zich reeds uitgesproken in zijn adviezen nrs. 1.814 en 1.816.

Na overleg tussen de sociale partners en de regering, in het kader
van de voorstellen die de regering aan de sociale partners in voornoemde Algemene Beleidsverklaring had gevraagd met betrekking tot de welvaartsaanpassing, het minimumloon, de modernisering van het arbeidsrecht, het statuut arbeiders-bedienden en de
competiviteit en relance, werd beslist dat de bijkomende enveloppe van 30 miljoen euro
zou worden besteed aan de versterking van de sociale werkbonus. Hiertoe zouden de
parameters van de huidige formule worden aangepast.

Om zich hierover met kennis van zaken te kunnen uitspreken heeft
het Uitvoerend Dagelijks Bestuur van de Nationale Arbeidsraad aan de RSZ gevraagd
om, binnen het vastgestelde budget, verschillende simulaties te berekenen van een
aanpassing van de sociale werkbonus, waarbij rekening zou worden gehouden met het
gecumuleerde budgettaire effect van zowel de automatische verhoging van de fiscale
bonus als de belasting die bijkomend wordt betaald op het verhoogde loon voor belastingen.

De Raad dankt hierbij de RSZ voor zijn bereidwillige medewerking
aan dit dossier.

Vervolgens heeft, M. De Coninck, minister van Werk, per brief van
15 maart 2013 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het ontwerp
van koninklijk besluit inzake de uitvoering van de maatregelen betreffende de sociale
werkbonus.
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II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad stelt vast dat de RSZ aan de technische werkgroep drie varianten heeft voorgelegd tot verhoging van de sociale werkbonus voor werknemers met een referteloon
(S) overeenkomend met het gewaarborgd minimummaandinkomen van 21 jaar.

Van die door de RSZ voorgestelde varianten, die als bijlage zijn
toegevoegd, heeft de werkgroep variante 3 (persoonlijke bijdrage van max. 12 euro)
weerhouden waarbij het maximale bedrag van de werkbonus (R) wordt verhoogd met 9
euro voor de bedienden van 175 euro tot 184 euro en voor de arbeiders van 189 euro tot
198,72 euro.

Uit de simulaties blijkt dat de bruto-kostprijs van die verhoging van
de werkbonus 39,268 miljoen euro bedraagt. De Raad wijst erop dat hierbij eveneens
moet rekening worden gehouden met de afgeleide effecten die deze verhoging van de
sociale werkbonus heeft in de fiscaliteit, namelijk de fiscale terugverdieneffecten en de
automatische aanpassing van de fiscale werkbonus, zoals berekend door de commissie
en als bijlage toegevoegd, waardoor de operatie een netto budgettaire impact zal hebben van 29 miljoen euro op kruissnelheid.

Gelet op het feit dat variante 3 binnen de vooropgestelde budgettaire krijtlijnen blijft en teneinde complexiteit en programmatieproblemen bij zowel werkgevers als sociale secretariaten te vermijden, stelt de Raad voor om voornoemde aanpassing van de werkbonus in werking te laten treden op 1 april 2013.

De sociale partners dringen ook sterk aan om alle maatregelen
correct uit te voeren. Zij vormen een ondeelbaar geheel en een evenwicht met andere
adviezen en afspraken tussen sociale partners.

De Raad heeft op 15 maart 2013 kennis genomen van het ontwerp
van koninklijk besluit met betrekking tot de sociale werkbonus. Na onderzoek heeft hij
vastgesteld dat het ontwerp van koninklijk besluit verder gaat dan een versterking van
het forfait en een nieuw mechanisme invoert waardoor de huidige formule van de werkbonus al op 1 april 2013 wordt aangepast.

De Raad stelt evenwel voor dat vanaf 1 april 2013 enkel de versterking van de werkbonus met 9 euro zou worden doorgevoerd en dat voornoemd
nieuw mechanisme uit het ontwerp van koninklijk besluit zou worden gelicht, zoals opgenomen in een aangepast ontwerp van koninklijk besluit toegevoegd als bijlage.
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Wel moet naar de toekomst toe worden vermeden dat de persoonlijke bijdragen die worden betaald op de lagere lonen bij een indexering van het loon in
verhouding sterker stijgen. Daarvoor wordt de forfaitaire formule op 1 januari 2014 vervangen door een procentuele formule, tenzij het beheerscomité van de RSZ hiervoor tegen 30 juni 2013 een alternatieve formule zou vinden.

----------------------------

Advies nr. 1.844

