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Onderwerp:

Detachering van werknemers – Adviesaanvraag: ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering
van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december
2006

De heer K. Peeters, minister van Werk, en de heer P. De Backer, staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude, hebben bij brief van 23 januari 2017 de Nationale
Arbeidsraad om advies gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit over het voornoemde onderwerp.

De wijzigingen die worden voorgesteld voor het voornoemde koninklijk besluit
van 20 maart 2007 moeten met name uitvoering geven aan artikel 9 van de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers. In dat artikel wordt bepaald dat de werkgever die werknemers detacheert in België, een verbindingspersoon moet aanwijzen.

In het kader van de implementatie van artikel 9 van de uitvoeringsrichtlijn
2014/67/EU worden ook drie gegevenscategorieën aan het koninklijk besluit van 20 maart
2007 toegevoegd:
– De aard van de diensten (sector) verricht in het kader van de detachering in België.
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– In geval van uitzendarbeid, het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendbureau
(wanneer deze erkenning voorgeschreven is).
– In geval van detachering in de bouwsector, de vermelding of al dan niet voordelen worden
genoten die vergelijkbaar zijn met de getrouwheidszegels of weerverletzegels (cao van 12
september 2013 gesloten in het PC nr. 124).

De bespreking van dat dossier werd toevertrouwd aan de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen – Sociale Zekerheid.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 21 maart 2017
het volgende advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
----------------------------------------------------------------

I.

INLEIDING
De heer K. Peeters, minister van Werk, en de heer P. De Backer,
staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude, hebben bij brief van 23 januari
2017 de Nationale Arbeidsraad om advies gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het
Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen.

De wijzigingen die worden voorgesteld in dat ontwerp moeten
eerst en vooral uitvoering geven aan artikel 9 van de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers. In dat artikel wordt bepaald dat de werkgever die werknemers detacheert in België, een verbindingspersoon
moet aanwijzen.

De voor dat punt vastgestelde bepalingen geven uitvoering aan artikel 9, § 1, 2e lid, e) van de uitvoeringsrichtlijn 2014/67/EU. Daar vloeit uit voort dat de
werkgevers die een Limosa-aangifte moeten doen, via dat kanaal de gegevens betreffende de verbindingspersoon moeten meedelen.
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Nog steeds in het kader van de implementatie van artikel 9 van de
uitvoeringsrichtlijn 2014/67/EU betreffende de administratieve vereisten en controlemaatregelen, wil het ontwerp ook een aantal gegevens aan de Limosa-aangifte toevoegen.

Die nieuwe gegevens betreffen:
– De aard van de diensten (sector) verricht in het kader van de detachering in België.
– In geval van uitzendarbeid, het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendbureau (wanneer deze erkenning voorgeschreven is).
– In geval van detachering in de bouwsector, de vermelding of al dan niet voordelen
worden genoten die vergelijkbaar zijn met de getrouwheidszegels of weerverletzegels, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2013
gesloten in het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC nr. 124).
II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft kennis genomen van de inhoud van het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit en van de uitleg die de vertegenwoordigers van de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg en de RSZ hebben verstrekt.

De Raad heeft die tekst besproken en wenst in dat licht twee technische opmerkingen te maken:
– Betreffende het identificatienummer bij de sociale zekerheid van de verbindingspersoon (voorstel voor nieuw artikel 4, § 1, 10°, eerste streepje in het voornoemde koninklijk besluit van 20 maart 2007)
In het ontwerp van koninklijk besluit wordt bepaald dat “in het geval dat de verbindingspersoon beschikt over een identificatienummer bij de sociale
zekerheid, dat nummer volstaat” en de naam, voornamen en geboortedatum van de
verbindingspersoon dus niet meer in de Limosa-aangifte meegedeeld moeten worden.

De Raad stelt voor dat in de tekst wordt verduidelijkt dat het daarbij gaat om het identificatienummer bij de sociale zekerheid in België (en niet in het
land van oorsprong).
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– Betreffende het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendbureau (voorstel voor
nieuw artikel 4, § 1, 6°, in het voornoemde koninklijk besluit van 20 maart 2001)

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt dat het erkenningsnummer van het buitenlands uitzendbureau in de Limosa-aangifte meegedeeld moet
worden.

De Raad wenst dat wordt verduidelijkt dat het gaat om het erkenningsnummer in België, zoals afgeleverd door de op gewestelijk niveau bevoegde instanties.

Met inachtneming van die twee opmerkingen spreekt de Raad zich
gunstig uit over de voorgelegde tekst.
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