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Onderwerp:

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14 van het koninklijk besluit
van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de
tewerkstelling in de non-profit sector

Mevrouw M. De Coninck, minister van Werk, heeft bij brief van 8 april 2014 het
advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het genoemde onderwerp.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe om aan het beheerscomité van de
Fondsen sociale maribel de bevoegdheid toe te kennen om de modaliteiten van de eventuele
intrekking van de aan de werkgever toegekende financiële tegemoetkomingen vast te stellen,
naast de huidige bevoegdheid om zijn instemming te betuigen of te weigeren met het voorstel
van vermindering van het arbeidsvolume, zoals vastgesteld in artikel 14 van het voornoemde
koninklijk besluit van 18 juli 2002. Het geeft uitvoering aan het voorstel van het beheerscomité
van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector dat ertoe strekt de middelen van de
Fondsen sociale maribel optimaal te beheren en aan te wenden.

De commissie Individuele Arbeidsverhoudingen - Sociale Zekerheid werd met de
bespreking van het vraagstuk belast.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 29 april 2014 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
------------------------------------------------------------------

I.

DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Mevrouw M. De Coninck, minister van Werk, heeft bij brief van 8 april
2014 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het genoemde onderwerp.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe om aan het beheerscomité van de Fondsen sociale maribel de bevoegdheid toe te kennen om de modaliteiten
van de eventuele intrekking van de aan de werkgever toegekende financiële tegemoetkomingen vast te stellen, naast de huidige bevoegdheid om zijn instemming te betuigen of te
weigeren met het voorstel van vermindering van het arbeidsvolume, zoals vastgesteld in
artikel 14 van het voornoemde koninklijk besluit van 18 juli 2002. Het geeft uitvoering aan
het voorstel van het beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector
dat ertoe strekt de middelen van de Fondsen sociale maribel optimaal te beheren en aan te
wenden.

Wanneer er zich een daling van het arbeidsvolume voordoet, is het
mogelijk dat de hierbij betrokken werknemers niet meer bijdragen aan de middelen van het
Fonds. Om te vermijden dat het Fonds voor de situatie komt te staan waarin de middelen
waarover het beschikt niet meer zouden volstaan om de toegekende arbeidsplaatsen te financieren en dit nefaste gevolgen zou hebben voor alle werkgevers die tegemoetkomingen
genieten van het Fonds, is het noodzakelijk om te voorzien in de mogelijkheid om de beslissingen inzake de aanvragen tot afwijking te koppelen aan een vermindering van het
aantal arbeidsplaatsen dat eerder werd toegekend aan een werkgever met een daling van
het arbeidsvolume indien deze daling gevolgen heeft op de financiële middelen van het
Fonds, en dit ongeacht de aanvaarding of verwerping van de aanvraag met betrekking tot
de daling van het arbeidsvolume.

In situaties waar de daling van het arbeidsvolume tot gevolg heeft dat
de werknemers niet meer bijdragen tot de middelen van het Fonds, zouden het aantal toegekende arbeidsplaatsen en de bijbehorende financiële tegemoetkomingen proportioneel
moeten kunnen worden verminderd, en respectievelijk worden ingetrokken.
II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad kan akkoord gaan met het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit, met inachtneming van een toevoeging in artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14 van het voornoemde koninklijk besluit van 18 juli 2002.
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De Raad vraagt dat artikel 1 tot wijziging van artikel 14 van het voornoemde koninklijk besluit van 18 juli 2002 als volgt zou luiden (vetgedrukt in de tekst):

"Op basis van objectieve criteria en bij gemotiveerde beslissing, betuigt of weigert het bevoegde Fonds Sociale Maribel zijn instemming met het voorstel van
vermindering van het arbeidsvolume en bepaalt het de modaliteiten van de eventuele vermindering of intrekking van de aan de werkgever toegekende financiële tegemoetkomingen."
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