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Onderwerp:

Voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen

Mevrouw M. De Block, minister van Sociale Zaken, heeft bij brief van 13 februari 2015 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een voorontwerp van
wet houdende diverse sociale bepalingen. Dat voorontwerp van wet bevat 13 hoofdstukken
die verschillende aangelegenheden behandelen.

De Raad dient zich uit te spreken over de hele tekst, met uitzondering van de
hoofdstukken 6, 9, 10 en 12. De hoofdstukken 1, 2 en 3 van het voorontwerp van wet bevatten louter technische bepalingen, respectievelijk over de kinderbijslag, de solidariteitsbijdrage
voor utilitaire bedrijfsvoertuigen en de eerste aanwervingen.

Hoofdstuk 4 bevat bepalingen tot herstelling van het sociaal statuut van de
kunstenaars. De hoofdstukken 5, 7, 8, 11 en 13 van het voorontwerp van wet hebben respectievelijk betrekking op de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen, de arbeidsongevallenwet, de invoering van elektronische ecocheques, de administratiekosten van het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers en de aanpassing
van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van de zeevarenden ten gevolge van
de zesde staatshervorming.
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De Raad moet zich binnen twee maanden uitspreken over dat
voorontwerp van wet.

Het Bureau heeft zich een eerste keer over die adviesaanvraag
gebogen, waarna werd besloten de verschillende hoofdstukken van dat voorontwerp van wet
afzonderlijk te behandelen.

Met betrekking tot hoofdstuk 4, dat bepalingen bevat tot herstelling
van het sociaal statuut der kunstenaars, heeft de Raad op 24 maart 2015 het eenparige advies nr. 1.931 uitgebracht.

Met betrekking tot hoofdstuk 8 over de elektronische ecocheques
heeft de Raad op 24 februari 2015 het eenparige advies nr. 1.926 uitgebracht.

De Raad spreekt zich in dit advies dan ook uit over de resterende
hoofdstukken van het voorgelegde voorontwerp van wet, namelijk de hoofdstukken 1, 2, 3, 5,
7, 11 en 13. Over de hoofdstukken 7 en 11 van het voorontwerp van wet werd het advies
ingewonnen van respectievelijk het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen
(FAO) en het beheerscomité van het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ); voor die hoofdstukken verwijst de Raad bijgevolg naar de in die beheerscomités ingenomen standpunten.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 24 maart 2015 het
volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Mevrouw M. De Block, minister van Sociale Zaken, heeft bij brief
van 13 februari 2015 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een
voorontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen. Dat voorontwerp van wet
bevat 13 hoofdstukken die verschillende aangelegenheden behandelen.
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De Raad dient zich uit te spreken over de hele tekst, met uitzondering van de hoofdstukken 6, 9, 10 en 12. De hoofdstukken 1, 2 en 3 van het voorontwerp
van wet bevatten louter technische bepalingen, respectievelijk over de kinderbijslag, de
solidariteitsbijdrage voor utilitaire bedrijfsvoertuigen en de eerste aanwervingen.

Hoofdstuk 4 bevat bepalingen tot herstelling van het sociaal statuut van de kunstenaars. De hoofdstukken 5, 7, 8, 11 en 13 van het voorontwerp van
wet hebben respectievelijk betrekking op de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor
de aanvullende pensioenen, de arbeidsongevallenwet, de invoering van elektronische
ecocheques, de administratiekosten van het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers en de aanpassing van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid
van de zeevarenden ten gevolge van de zesde staatshervorming.

De Raad moet zich binnen twee maanden uitspreken over dat
voorontwerp van wet.

Het Bureau heeft zich een eerste keer over die adviesaanvraag
gebogen, waarna werd besloten de verschillende hoofdstukken van dat voorontwerp van
wet afzonderlijk te behandelen.

Met betrekking tot hoofdstuk 4, dat bepalingen bevat tot herstelling
van het sociaal statuut der kunstenaars, heeft de Raad op 24 maart 2015 het eenparige
advies nr. 1.931 uitgebracht.

Met betrekking tot hoofdstuk 8 over de elektronische ecocheques
heeft de Raad op 24 februari 2015 het eenparige advies nr. 1.926 uitgebracht.

De Raad spreekt zich in dit advies dan ook uit over de resterende
hoofdstukken van het voorgelegde voorontwerp van wet, namelijk de hoofdstukken 1, 2,
3, 5, 7, 11 en 13. Over de hoofdstukken 7 en 11 van het voorontwerp van wet werd het
advies ingewonnen van respectievelijk het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) en het beheerscomité van het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ);
voor die hoofdstukken verwijst de Raad bijgevolg naar de in die beheerscomités ingenomen standpunten.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft kennisgenomen van de tekst van het voorgelegde voorontwerp van wet.
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Over hoofdstuk 4 betreffende de bepalingen tot herstelling van het
sociaal statuut der kunstenaars en hoofdstuk 8 betreffende de elektronische ecocheques
heeft de Raad zich respectievelijk uitgesproken in zijn eenparige adviezen nr. 1.931 en
nr. 1.926; daarnaast wenst hij zich uit te spreken over hoofdstuk 2 van het voorgelegde
voorontwerp van wet, met betrekking tot de wijzigingen aan de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, en
vooral over afdeling 1 van dat hoofdstuk, over het enkel vertrekvakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen.

De door het voorgelegde voorontwerp van wet aangebrachte
oplossing bestaat erin de uitsluitingen uit het loonbegrip uit te breiden tot het enkel vertrekvakantiegeld van gesubsidieerde contractuelen − waardoor er bijgevolg geen socialezekerheidsbijdragen op moeten worden betaald.

De Raad neemt dan ook akte van het feit dat het voorgelegde
voorontwerp van wet die situatie corrigeert, in die zin dat het voor de bedoelde werkgevers voorziet in de gewaarborgde financiële neutraliteit ten opzichte van de situatie voor
de zesde staatshervorming.
Met betrekking tot de hoofdstukken 7 en 11 die respectievelijk
werden behandeld door het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen en
het beheerscomité van het Fonds voor de Beroepsziekten neemt de Raad akte van de
standpunten die in die beheerscomités werden ingenomen, op 15 september 2014 wat
het FAO betreft, en op 10 december 2014 wat het FBZ betreft; hij verwijst dan ook naar
de in die beheerscomités ingenomen standpunten.
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