A D V I E S Nr. 2.101
------------------------------

Zitting van dinsdag 23 oktober 2018
-------------------------------------------------

Bestrijding van de sociale fraude - Uitvoering van een aantal sectorale plannen voor eerlijke
concurrentie

x

x

x

3.005

Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel
Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233 89 38 - E-mail: cntgreffe-nargriffie@nar-cnt.be - Website: www.nar-cnt.be

A D V I E S Nr. 2.101
----------------------------------

Onderwerp : Bestrijding van de sociale fraude - Uitvoering van een aantal sectorale plannen voor eerlijke concurrentie

Mevrouw M. De Block, minister van Sociale Zaken, heeft bij brief van 14 juni
2018 het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd over een aantal bepalingen van een
voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, die tot doel hebben
uitvoering te geven aan een aantal acties van de sectorale plannen voor eerlijke concurrentie.

De bespreking van deze adviesaanvraag werd toevertrouwd aan de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen en Sociale Zekerheid.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 23 oktober 2018 het volgend
unaniem advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
------------------------------------------------------------------

I.

DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Mevrouw M. De Block, minister van Sociale Zaken, heeft bij brief
van 14 juni 2018 het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd over een aantal bepalingen van een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, die tot doel hebben uitvoering te geven aan een aantal acties van de sectorale
plannen voor eerlijke concurrentie. Het gaat om de sectorale plannen van de begrafenissector, de groene sectoren (land- en tuinbouw) en de bouwsector.

De bepalingen die voor advies worden voorgelegd betreffen volgende maatregelen:
- de uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 30bis van de RSZ-wet van 27
juni 1969 tot de levering van stortklaar beton;
- de uitsluiting uit het toepassingsgebied van hetzelfde artikel 30bis van een aantal activiteiten in de land- en tuinbouwsector;
- de voorwaarden waaronder de werkgever als schuldenaar/niet als schuldenaar wordt
beschouwd ten overstaan van de RSZ of ten overstaan van een Fonds voor Bestaanszekerheid worden geïntegreerd in artikel 30bis en artikel 30ter van de RSZ-wet
van 27 juni 1969;
- de invoering in de RSZ-wet van een nieuw statuut “gelegenheidswerknemers” voor
de begrafenisondernemingen;
- via de aanpassing van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van
een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling worden de administratieve formaliteiten
voor deze “gelegenheidswerknemers” vereenvoudigd.
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II.

STANDPUNT VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD

De Nationale Arbeidsraad heeft een grondig onderzoek gewijd aan
de hem voor advies voorgelegde bepalingen van het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken.

In samenspraak met de sociale partners van de begrafenissector,
groene sectoren en bouwsector worden door het voorontwerp van wet een aantal acties
van de sectorale plannen voor eerlijke concurrentie nu vertaald in wetgeving.

Als conclusie van zijn onderzoek spreekt de Nationale Arbeidsraad
zich dan ook gunstig uit over het aan hem voorgelegde voorontwerp van wet. Hij wenst
evenwel een aantal bemerkingen te maken.
Wat betreft de invoering in de RSZ-wet van een nieuw statuut “gelegenheidswerknemers” voor de begrafenisondernemingen, sluit de Raad zich aan bij
het positieve advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
van 30 maart 2018.

De Raad stelt vervolgens vast dat artikel X+5, 3° van het voorontwerp van wet een paragraaf 4 toevoegt in artikel 5bis van het koninklijk besluit van 5 november 2002:
“§4. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, dit artikel
uitbreiden of beperken tot de gelegenheidswerknemers en hun werkgevers die ressorteren onder de door Hem gespecificeerde sectoren.”

De Raad verzoekt dat dit koninklijk besluit ook voor advies aan de
Raad wordt voorgelegd en dat dus de tekst van artikel X+5, 3° van het voorontwerp van
wet in die zin wordt aangepast.
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