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Onderwerp:

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli
2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

Bij brief van 24 december 2014 heeft de heer K. PEETERS, minister van
Werk, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk
besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het
oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.

De bespreking van dit dossier werd toevertrouwd aan de commissie Individuele Arbeidsverhoudingen- Sociale Zekerheid.

Op verslag van die commissie, heeft de Raad hierover op 24 februari 2015
navolgend unaniem advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
------------------------------------------------------------------

I.

INLEIDING

Bij brief van 24 december 2014 heeft de heer K. PEETERS, minister van Werk, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp
van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende
maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.

Voornoemd ontwerp van koninklijk besluit geeft deels uitvoering
aan de bepalingen die zijn opgenomen in de begrotingsnotificaties 2015-2019, waarbij
de maatregelen van het pact voor competitiviteit en werkgelegenheid van 29 november
2013 worden verschoven naar 2016. Het ontwerp van koninklijk besluit stelt bijgevolg
de verhoging van de verminderingen van de werkgeversbijdragen in de non-profitsector
van 30 miljoen euro, toegewezen aan de sociale maribel in 2015, uit tot 2016. Hiervoor
wordt de verhoging van de bijdragevermindering ten belope van 13,92 euro per werknemer en per kwartaal verschoven naar 1 januari 2016.

Uit de toelichting van de vertegenwoordiger van de Beleidscellen
Werk en Sociale Zaken op de commissievergadering van 13 februari 2015, bleek echter
dat er nog tal van onduidelijkheden omtrent voornoemde operatie overblijven, waardoor
het voor de Raad onmogelijk was, zonder hiermee voorafname te willen doen op eventuele standpunten, hierover een onderbouwd advies uit te brengen.

In die zin heeft hij op vraag van de leden een brief gericht zowel
aan de minister van Werk als aan de minister van Sociale Zaken om opheldering te krijgen over een aantal vragen en te worden geraadpleegd over de reglementaire teksten.

Aangezien hij tot nu hierop geen antwoord heeft verkregen en gelet op de strakke timing van de werkzaamheden - in de adviesaanvraag wordt met spoed
om advies gevraagd - zag hij zich genoodzaakt zijn vragen en opmerkingen uit de brief
nog eens te benadrukken in onderhavig advies.
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II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

1. De Raad heeft zich met bijzondere aandacht gebogen over het hem ter advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit.

Uit de toelichting van de vertegenwoordiger van de Beleidscellen
Werk en Sociale Zaken op de commissievergadering van 13 februari 2015, heeft hij
echter moeten vaststellen dat er nog tal van onduidelijkheden overblijven omtrent
voornoemde operatie.

Meer bepaald stelt de Raad vast dat het voorliggende ontwerpbesluit nog gebaseerd is op de vroegere beleidsopties om een verhoogde forfaitaire
vermindering te voorzien voor de non-profit, ten belope van 30 miljoen euro, maar dat
er inmiddels twee nieuwe beleidsopties voorliggen:

- de benutting van een deel van deze middelen voor een verlaging van de vakantiebijdrage arbeiders;

- de samenvoeging van de bijdrageverminderingen en loonsubsidies die initieel waren voorzien voor 2015, resp. 2017, om deze samen te laten ingaan vanaf 1 januari 2016.

2. Met betrekking tot die nieuwe beleidsopties, rijst, volgens hem, ten eerste de vraag
welke de financiële impact is vanaf 1 januari 2016 van de verlaging van de vakantiebijdrage arbeiders op de verhoging van de verminderingen van de werkgeversbijdragen in de non-profitsector ten belope van 30 miljoen euro, toegewezen aan de sociale Maribel.

De Raad wenst hierover zo snel mogelijk verduidelijking en dringt er in die optiek op
aan te worden geraadpleegd over de aangepaste reglementaire teksten.

Voorts wijst de Raad er in dit kader ook nog op dat hierover met
de regering was afgesproken om de ontwerpteksten in uitvoering van dit akkoord van
17 december 2014 van de Groep van Tien, dat één en ondeelbaar is, en waarvan de
verlaging van de vakantiebijdrage arbeiders integraal deel uitmaakt, klaar te zetten
tegen 31 januari 2015. Hij wijst erop dat de ontwerpen van kader-CAO’s, die in de
Raad moeten worden afgesloten, ter ondertekening klaar liggen, maar dat hiervoor
wordt gewacht op een reeks reglementaire teksten die samen met voornoemde collectieve arbeidsovereenkomsten moeten worden genomen, opdat voornoemd akkoord in zijn geheel als één en ondeelbaar zou worden uitgevoerd.
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3. Ten tweede stelt de Raad vast dat voornoemd ontwerp van koninklijk besluit alleen
uitvoering geeft aan het uitstel van de lastenverlaging van 2015 naar 2016, terwijl in
het Regeerakkoord en de begrotingstabellen is voorzien dat niet alleen de lastenverlaging van het competitiviteitspact voor 2015 maar ook die van 2017, en dit zowel
voor de profit als de non-profitsector zouden worden samengebracht in 2016.

De Raad heeft echter moeten vaststellen dat over het verschuiven
van het bedrag van de lastenverlaging van 2017 naar 2016 nog geen enkele duidelijkheid of zekerheid bestaat, wat ook door de vertegenwoordigers van beide Beleidscellen op de commissievergadering van 13 februari 2015 werd bevestigd.

De Raad staat er dan ook op dat hierover zo snel als mogelijk duidelijkheid komt, zowel voor de profit als voor de non-profit en dringt er hierbij ook op
aan dat deze verschuivingen voor de profit en social profit parallel zouden verlopen
volgens hetzelfde tijdspad.

Bovendien wijst de Raad erop dat voor het deel van de bijdrageverminderingen dat dient te worden geïnvesteerd in duurzame en stabiele werkgelegenheid, de betrokken sectoren zo snel als mogelijk duidelijkheid dienen te krijgen
om de nodige voorbereidingen te kunnen doen.

4. Ten derde stelt de Raad vast dat het Pact voor Competitiviteit, Werkgelegenheid en
Relance initieel uitging van een jaarlijkse enveloppe van €450 miljoen in 2015 en nadien bijkomend 450 miljoen euro in 2017. Voor de begroting 2015-2018 is er evenwel
sprake van een samengevoegd bedrag van €960 miljoen.

Over deze verhoging, wenst de Raad eveneens verduidelijking, en
zeker over de verdeling van het bijkomende budget tussen profit en social profit en –
voor wat betreft de social profit - over de investering ervan in duurzame en stabiele
werkgelegenheid.
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Teneinde zich hierover met kennis van zaken te kunnen uitspreken, staat de Raad erop snel duidelijkheid te verkrijgen op al zijn vragen en eveneens te
worden geraadpleegd over alle reglementaire teksten (aanpassing forfaits en bijdrage jaarlijkse vakantie) die in uitvoering hiervan zouden worden opgesteld.
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