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Onderwerp :

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22
maart 2006 tot invoering van een speciale patronale sociale zekerheidsbijdrage op sommige aanvullende vergoedingen in het kader van het generatiepact
en tot vaststelling van de uitvoeringsregelen van artikel 50 van de wet van 30
maart 1994 houdende sociale bepalingen

De heer P. VANVELTHOVEN, minister van Werk, heeft bij brief van 24 november 2006 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het genoemde onderwerp.

Het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel het koninklijk besluit van 22 maart 2006 te wijzigen om de aanvullende uitkeringen in geval van volledige
werkloosheid of tijdskrediet vrij te stellen van de speciale patronale socialezekerheidsbijdrage. Die vrijstelling heeft betrekking op de aanvullende vergoedingen die worden toegekend
op basis van een bestaande op sectorniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomst. De
voorwaarde is dat de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst reeds van kracht moet zijn
op 30 september 2005 en nadien mag, in geval van verlenging, het bedrag van de aanvullende vergoeding niet zijn verhoogd of mag de doelgroep van gerechtigden niet zijn uitgebreid.

De minister wijst er in zijn brief op dat die wijzigingen te rechtvaardigen zijn
omdat uit de analyse van de bestaande op sectorniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten blijkt dat het aantal ondernemingen en sectoren waar nog bijdragen verschuldigd waren na de toepassing van de uitsluitingsregels die zijn vervat in het genoemde koninklijk besluit van 22 maart 2006, veeleer beperkt was.
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Bovendien blijkt dat het bedrag van de aanvullende vergoedingen
die in het kader van dergelijke collectieve arbeidsovereenkomsten worden toegekend,
veeleer bescheiden is. Het betreft immers aanvullende vergoedingen die alleszins niet van
die aard zijn dat ze iemand die werkloos is geworden ervan zullen weerhouden om op zoek
te gaan naar een nieuwe job.

Daarom heeft de ministerraad op 17 november 2006 zijn instemming betuigd met het genoemde ontwerp van koninklijk besluit, opdat de aanvullende vergoedingen die worden toegekend op basis van dergelijke op sectorniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten op een algemene manier worden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 19 december 2006
het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
----------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

De heer P. VANVELTHOVEN, minister van Werk, heeft bij brief van 24 november 2006
het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over het genoemde onderwerp.

Het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel het
koninklijk besluit van 22 maart 2006 te wijzigen om de aanvullende uitkeringen in geval
van volledige werkloosheid of tijdskrediet vrij te stellen van de speciale patronale socialezekerheidsbijdrage. Die vrijstelling heeft betrekking op de aanvullende vergoedingen
die worden toegekend op basis van een bestaande op sectorniveau gesloten collectieve
arbeidsovereenkomst. De voorwaarde is dat de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst reeds van kracht moet zijn op 30 september 2005 en nadien mag, in geval van
verlenging, het bedrag van de aanvullende vergoeding niet zijn verhoogd of mag de
doelgroep van gerechtigden niet zijn uitgebreid.
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De minister wijst er in zijn brief op dat die wijzigingen te rechtvaardigen zijn omdat uit de analyse van de bestaande op sectorniveau gesloten collectieve
arbeidsovereenkomsten blijkt dat het aantal ondernemingen en sectoren waar nog bijdragen verschuldigd waren na de toepassing van de uitsluitingsregels die zijn vervat in
het genoemde koninklijk besluit van 22 maart 2006, veeleer beperkt was.

Bovendien blijkt dat het bedrag van de aanvullende vergoedingen
die in het kader van dergelijke collectieve arbeidsovereenkomsten worden toegekend,
veeleer bescheiden is. Het betreft immers aanvullende vergoedingen die alleszins niet
van die aard zijn dat ze iemand die werkloos is geworden ervan zullen weerhouden om
op zoek te gaan naar een nieuwe job.

Daarom heeft de ministerraad op 17 november 2006 zijn instemming betuigd met het genoemde ontwerp van koninklijk besluit, opdat de aanvullende
vergoedingen die worden toegekend op basis van dergelijke op sectorniveau gesloten
collectieve arbeidsovereenkomsten op een algemene manier worden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit onderzocht.

Aangezien dat koninklijk besluit in werking moet treden op 1 januari 2007 en hoofdzakelijk tot doel heeft de bestaande regelgeving te vereenvoudigen,
keurt de Raad de voorliggende tekst zonder opmerkingen goed.
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