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Onderwerp : Advies met betrekking tot de centralisering van de geld- en informatiestromen
met betrekking tot de bijdragen en de inhoudingen op het conventioneel brugpensioen in uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december
2000 - Follow-up van het advies nr. 1.368 van 19 september 2001

In het advies nr. 1.368 van 19 september 2001 betreffende de centralisering
van de geld- en informatiestromen met betrekking tot de bijdragen en de inhoudingen op het
conventioneel brugpensioen in uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 heeft de Nationale Arbeidsraad aan de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) gevraagd om tegelijkertijd een operationele analyse te maken van enerzijds de
door de DAV voorgestelde piste namelijk de centralisatie van alle aangifte- en betalingsstromen inzake de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen bij de RSZ en van anderzijds het voorstel van de leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen namelijk
de centralisatie van de bijdragen bij de RSZ en van de inhoudingen bij de RVA.

Bij brief van 24 januari 2002 heeft de heer W. Gabriëls, Voorzitter van het Sturingscomité van de DAV een nota overgemaakt waarin gevolg wordt gegeven aan de vraag
van de Nationale Arbeidsraad opgenomen in het advies nr.1.368 van 19 september 2001. In
deze nota heeft de DAV een alternatieve piste voorgesteld.
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Bij brief van 18 februari 2002 heeft mevrouw L. Onkelinx, minister van Werkgelegenheid, op verzoek van de heer G. Verhofstadt, Eerste Minister, het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd over voormelde nota van de Dienst voor Administratieve vereenvoudiging.

De DAV heeft bovendien een brief van de heer F. Vandenbroucke, minister
van Sociale Zaken gericht aan de heer E. Depue, Directeur -generaal bij de DAV overgemaakt, waarin de minister de aandacht vestigt op nog een andere alternatieve piste.

De Commissie Individuele Arbeidsverhoudingen werd belast met de bespreking van de nota van de DAV en de brief van minister Vandenbroucke.

Op verslag van deze Commissie heeft de Raad op 10 juli 2002 het volgende
advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-----------------------------------------------------------------

I.

RETROACTA

1. In het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 hebben de sociale partners
in het kader van de administratieve vereenvoudiging de wens uitgedrukt om tegen 1
juli 2001 een werkbaar schema uit te werken waarbij, met inachtneming van de budgettaire neutraliteit, de diverse geld- en informatiestromen inzake bijdragen op de
brugpensioenen tot één regeling samengevoegd worden en, indien mogelijk, zullen
verlopen via de kwartaalaangifte aan de RSZ.

2. Bij brief van 31 januari 2001 heeft de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging aan de Nationale Arbeidsraad een nota overgemaakt waarin drie mogelijke pistes ter vereenvoudiging van de aangifte- en betalingskanalen inzake de bijdragen en
inhoudingen op het conventioneel brugpensioen werden weerhouden, namelijk :
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-

het behoud van de inning van de bijdragen en inhoudingen door de RVP die zelf
de werkgever moet identificeren bij andere sociale zekerheidsinstellingen (piste
1);

-

de inning van alle bijdragen en inhoudingen inzake de brugpensioenen door de
RVA (piste 2);

-

de inning van alle bijdragen en inhoudingen inzake de brugpensioenen door de
RSZ (piste 3).

De DAV heeft in zijn brief voorts meegedeeld dat het Sturingscomité de voorkeur heeft gegeven aan piste 3.

3. Bij brief van 28 augustus 2001 hebben de leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen een nota overgemaakt waarin zij een alternatieve piste hebben
voorgesteld namelijk de centralisatie van de bijdragen op het conventioneel brugpensioen bij de RSZ en de centralisatie van de inhoudingen bij de RVA.

4. In het interim-advies nr. 1.368 van 19 september 2001 heeft de Nationale Arbeidsraad vastgesteld dat het voorstel van de werkgeversvertegenwoordigers ervan uitgaat dat het operationeel wellicht niet meer haalbaar is om nog tijdens de looptijd
van het huidige interprofessioneel akkoord (2001-2002) de centralisatie van de bijdragen en de inhoudingen op de brugpensioenen bij de RSZ op een geïnformatiseerde wijze te realiseren.

De Raad heeft als definitief in te voeren piste de voorkeur gegeven aan de derde door de DAV voorgestelde piste.

Om evenwel tegemoet te komen aan de bekommernis van de
werkgeversvertegenwoordigers heeft hij de DAV verzocht om tegelijkertijd een operationele analyse te maken van de derde piste voorgesteld door de DAV en van de
alternatieve piste voorgesteld door de werkgeversvertegenwoordigers.

Indien uit de operationele analyse zou blijken dat de derde piste
in de loop van 2002 niet kan gerealiseerd worden, ging de Raad ermee akkoord dat
de alternatieve piste van de werkgeversvertegenwoordigers ten voorlopige titel in
2002 in werking zou gesteld worden.
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5. Bij brief van 24 januari 2002 heeft de DAV een nota aan de Nationale Arbeidsraad
overgemaakt waarin een gevolg wordt gegeven aan de vraag opgenomen in het advies nr.1.368 van 19 september 2001 om een operationele analyse te maken van de
derde piste voorgesteld door de DAV en van de alternatieve piste voorgesteld door
de werkgeversvertegenwoordigers. In deze nota heeft de DAV nog een andere piste
onderzocht namelijk de centralisatie van de bijdragen en inhoudingen bij de RSZ met
uitzondering van de RVA-inhouding.

6. Bij brief van 18 februari 2002 heeft mevrouw L. Onkelinx, minister van Werkgelegenheid, op verzoek van de heer G. Verhofstadt, Eerste Minister, het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd over voormelde nota van de DAV.

7. De DAV heeft bovendien een brief van de heer F. Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken gericht aan de DAV overgemaakt, waarin de minister de aandacht vestigt op nog een andere alternatieve piste namelijk de centralisatie van de bijdragen
bij de RSZ zonder iets te veranderen aan de opdrachten van de RVP en de RVA wat
de inhoudingen op het brugpensioen betreft.

II.

INHOUD VAN DE NOTA VAN DE DAV EN VAN HET VOORSTEL VAN DE MINISTER
VAN SOCIALE ZAKEN

1. Nota van de DAV

De Raad stelt vast dat in de nota van de DAV drie pistes weerhouden werden namelijk :

- de centralisatie van alle bijdragen en inhoudingen bij de RSZ (piste die oorspronkelijk de voorkeur van de DAV genoot en van de Nationale Arbeidsraad in zijn advies nr. 1.368);

- de centralisatie van de bijdragen bij de RSZ en de inhoudingen bij de RVA (piste
voorgesteld door de werkgeversvertegenwoordigers in de Nationale Arbeidsraad );

- de centralisatie van alle bijdragen en van de inhouding bestemd voor de pensioensector bij de RSZ en behoud van de inning van de solidariteitsinhouding door de
werkloosheidssector (alternatieve piste voorgesteld door de DAV).
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Voormelde nota bevat :

- een samenvatting van de antwoorden van de drie sociale parastatalen (RSZ, RVP
en RVA) die betrokken zijn bij een wijziging van de procedures inzake de bijdragen
en inhoudingen op het brugpensioen op een schriftelijke bevraging van de Dienst
voor Administratieve Vereenvoudiging omtrent de formaliteiten, de te verstrekken
gegevens, de te wijzigen reglementering, de tijd nodig voor de uitvoering, de kostprijs van de wijzigingen en de implementatie;

- de resultaten van de berekeningen door de DAV voor de verschillende pistes van
de vermindering van de administratieve lasten (met toepassing van een boordtabel
waarbij het gewicht van de formaliteiten gemeten wordt aan de hand van de opgevraagde gegevens, de frequentie van de formaliteiten en het aantal betrokken personen);

- per piste de voor- en nadelen (voorwaarden voor de realisatie) en de wijzigingen
aan de reglementering;

- een tabel waarbij een vergelijking wordt gemaakt van de impact van de verschillende pistes op de bruggepensioneerden, de debiteurs van de aanvullende vergoeding, de sociale parastatalen en diensten, de begroting en van de nodige operationalisering.

2. Voorstel van de minister van Sociale Zaken

In de brief van de minister van Sociale Zaken wordt voorgesteld
om de drie bijdragen bij de RSZ te centraliseren en niet te raken aan de opdrachten
van de RVP en de werkloosheidssector wat de inhoudingen op het brugpensioen betreft teneinde overlast bij de RSZ te voorkomen.

Deze piste zou kunnen gepaard gaan met de afschaffing van de
immatriculatieverplichting en de voorafgaandelijke registratie bij de RVP door de gegevens met betrekking tot de identificatie van de werkgever en de familiale situatie
van de bruggepensioneerde via de KSZ over te maken door respectievelijk de RSZ
en de werkloosheidssector aan de RVP.

De administratieve last voor de werkgevers zou bovendien nog
kunnen verlicht worden indien de RVP zelf een schuldnota aan de debiteur van de
aanvullende vergoeding zou overmaken i.p.v. de maandelijkse verklaringen door de
debiteur.
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III. STANDPUNT VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD

De Nationale Arbeidsraad heeft een grondig onderzoek gewijd
aan de nota van de DAV en het voorstel van de minister van Sociale Zaken.

Na een globale afweging te hebben gemaakt van de hem voorliggende pistes heeft de Raad zich uiteindelijk uitgesproken voor de alternatieve piste
voorgesteld door de DAV namelijk de centralisatie van alle bijdragen en van de inhouding ten behoeve van de pensioensector bij de RSZ en behoud van de inning van de solidariteitsinhouding door de werkloosheidssector.

De Raad is van oordeel dat deze piste een evenwichtige oplossing biedt met het oog op de uitvoering van het interprofessioneel akkoord.

De Raad vestigt er de aandacht op dat de afschaffing van het
RVP-circuit een belangrijke vermindering van de administratieve lasten tot gevolg heeft.
Volgens de DAV-berekeningen bedraagt de maandelijkse RVP-aangifte voor de forfaitaire hoofdelijke bijdrage immers 28.068.336 punten en de maandelijkse RVP-aangifte
voor de inhouding 46.158.000 punten op een totaal gewicht van 91.812.016 punten voor
de formaliteiten die thans moeten in acht genomen worden bij de inning van de bijdragen en inhoudingen op het brugpensioen.

Voor de debiteurs van de aanvullende vergoeding betekent deze
piste de opheffing van de inschrijvingsformaliteiten bij de RVP en de opheffing van de
maandelijkse aangifte als bewijs van de bijdrage en de inhouding voor de pensioensector.

Anderzijds blijven de debiteurs instaan voor de berekening van
de bijdragen en de inhouding ten behoeve van de pensioensector en blijft de werkloosheidssector verantwoordelijk voor de inning van de solidariteitsinhouding.

De Raad merkt voorts op dat deze piste de overdracht impliceert
van de inhouding ten behoeve van de pensioensector (K.B. nr. 33 van 30 maart 1982)
en van de bijzondere forfaitaire werkgeversbijdrage voor de pensioensector (programmawet van 22 december 1989) naar de RSZ door de toevoeging van twee brugpensioencodes in de multifunctionele aangifte.

Advies nr. 1.414.

-7-

De Raad dringt er bij de regering op aan om zo spoedig mogelijk
de nodige stappen te ondernemen met het oog op het operationeel maken van voormelde piste.

De Raad wijst erop dat de invoering van deze piste immers een
aanpassing vergt van de reglementering, een wijziging van de stroom inzake de mededeling van de werkloosheidsuitkering en de gezinssituatie door de werkloosheidssector
aan de RSZ i.p.v. aan de RVP, en de invoeging van bijkomende codes in de multifunctionele aangifte en dat een voldoende tijdspanne beschikbaar moet zijn voor de aanpassing van de uitvoeringsprocessen bij de betrokken instellingen en debiteuren.

_______________
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