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Onderwerp:

Verhoging sociale werkbonus – Ontwerp van koninklijk besluit – Uitvoering
artikel 71 van het voorontwerp van programmawet

Bij brief van 22 juni 2015, heeft mevrouw M. De Block, minister van Sociale
Zaken, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van
artikel 2 van de wet van 20 december 1999 ter versterking van de 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.

Het ter advies voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit kadert binnen de bepaling van artikel 71 van het voorontwerp van programmawet, dat voorziet in een aanpassing
van de eerste en tweede variabele van de werkbonus, namelijk de verhoging van de hogeloongrens en de verhoging van de lageloongrens (S) via aanpassing van de wet van 20 december 1999, waarover advies nr. 1.943 is uitgebracht op 24 juni 2015.

Onderhavige adviesaanvraag heeft betrekking op de aanpassing van de derde
variabele, namelijk de verhoging van het maximale bedrag van de vermindering, en dient in
samenhang met bovengenoemd advies gelezen te worden.

Op verslag van het Bureau, heeft de Raad hierover op 14 juli 2015 navolgend
unaniem advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------------

1.

Bij brief van 22 juni 2015 heeft mevrouw M. De Block, minister van Sociale Zaken, het
advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2
van de wet van 20 december 1999 ter versterking van de sociale werkbonus.

Het ter advies voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit kadert
binnen de bepaling van artikel 71 van het voorontwerp van programmawet, dat uitvoering geeft aan de notificatie van de begrotingscontrole 2015, waarbij de regering 127 miljoen euro heeft voorzien voor de compensatie van de indexsprong, voor de lage lonen
door de werkbonus te verhogen vanaf 1 augustus 2015 en dit om de werkloosheidsval te
bestrijden.

Om dit te bekomen voorziet het voorontwerp van programmawet in
artikel 71 in de aanpassing van de eerste en tweede variabele namelijk de verhoging
van de hogeloongrens en de verhoging van de lageloongrens (S) via aanpassing 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 slachtoffer waren van een herstructurering

Aangezien de derde variabele bij koninklijk besluit wordt geregeld,
voorziet het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit in een aanpassing van die variabele (R), namelijk de verhoging van het maximale bedrag van de vermindering. Uit dit
ontwerp van koninklijk besluit blijkt dat het maximale bedrag van de werkbonus (R) vanaf
1 augustus 2015 zou worden verhoogd voor de bedienden van 183,97 euro tot 189,98
euro en voor de arbeiders van 198,69 euro tot 205,18 euro.

2.

De Raad wijst er dan ook op dat onderhavig advies, in samenhang met advies nr. 1.943
van 24 juni 2015 inzake het voorontwerp van programmawet – Titel 2 – Sociale Zaken
en Titel 3 – werk, dient gelezen te worden en naar analogie hiermee, kan de Raad instemmen met de verhoging van de werkbonus zoals uit het voorontwerp van Programmawet en het ontwerp van koninklijk besluit kan worden vastgesteld.

In die zin wenst de Raad er nogmaals op te attenderen dat hij zich
vragen stelt bij de datum van inwerkingtreding van deze operatie op 1 augustus 2015.
Zoals reeds in bovengenoemd advies aangehaald, doorkruist deze datum van inwerkingtreding immers de gewone kwartaalaangifte, waardoor het zowel van de RSZ als
van werkgevers en sociaal secretariaten bijkomende administratieve inspanningen en
programmatie-investeringen vergt om deze operatie op die ingangsdatum rond te krijgen.
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De Raad benadrukt dan ook nog eens dat hij, vanuit het oogpunt
van de administratieve vereenvoudiging een datum van inwerkingtreding wenst die samenvalt met de gewoonlijke trimestriële RSZ-stromen. In die optiek, herhaalt hij zijn
voorstel van bovengenoemd advies om 1 juli 2015 als datum van inwerkingtreding te
nemen.

Ondanks zijn gemeenschappelijk standpunt hierover, stelt de Raad
evenwel vast dat de regering hieraan tot nu toe geen gevolg heeft gegeven. Hij is dan
ook van oordeel dat dergelijke datum van inwerkingtreding niet als precedent mag beschouwd worden voor andere dossiers, omdat wijzigingen op andere tijdstippen dan de
kwartaalaangifte teveel administratieve inspanningen en programmatie-investeringen
vragen van alle betrokken actoren.
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