A D V I E S Nr. 1.368
----------------------------------

Onderwerp : Uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2000 : centralisering van de geld- en informatiestromen met betrekking tot de bijdragen en
de inhoudingen op het conventioneel brugpensioen

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.

Bij brief van 31 januari 2001 heeft de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging aan de Nationale Arbeidsraad een nota overgemaakt waarin verschillende vereenvoudigingsvoorstellen met betrekking tot de hergroepering van de bijdragen en inhoudingen
op het conventioneel brugpensioen zijn opgenomen.

Bij brief van 28 augustus 2001 hebben de leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen, een nota overgemaakt waarin zij een alternatief voorstel tot vereenvoudiging van de geld- en informatiestromen met betrekking tot de bijdragen en de inhoudingen op het conventioneel brugpensioen hebben uitgewerkt.

De bespreking van deze nota's werd toevertrouwd aan de Commissie Individuele Arbeidsverhoudingen.

Op verslag van deze Commissie heeft de Raad op 19 september 2001 het
volgende interim-advies uitgebracht.
x
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x
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD

I.

SITUERING VAN ONDERHAVIG ADVIES

A. Overzicht van de bijdragen en inhoudingen op het conventioneel brugpensioen

De Nationale Arbeidsraad stelt vast dat er op het conventioneel
brugpensioen vijf soorten bijdragen en inhoudingen verschuldigd zijn. Het betreft
meer bepaald :

1. De inhouding ten behoeve van de pensioensector

Het K.B. nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op
invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen bepaalt dat een inhouding van 3,5%
op de totaliteit van het conventioneel brugpensioen (werkloosheidsuitkering en
aanvullende vergoeding) moet toegepast worden ten voordele van de pensioenregeling. Die inhouding mag evenwel niet tot gevolg hebben dat het totale brugpensioen lager wordt dan 47.445 fr. voor personen met gezinslast of 39.389 fr.
voor personen zonder gezinslast (bedragen per 01.06.2001).

De debiteur van de aanvullende vergoeding, die zich moet laten
registreren bij de RVP, past deze inhouding bij elke betaling in zijn geheel toe op
het bedrag van de aanvullende vergoeding.

De gegevens over de werkloosheidsuitkering en de gezinssituatie
worden aan de debiteur meegedeeld door de uitbetalingsinstelling van de werkloosheidsuitkeringen.

De debiteur moet maandelijks een bewijsstuk van betaling sturen
naar de RVP via een formulier van deze instelling.
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2. Solidariteitsinhouding

Krachtens het K.B. van 31 maart 1994 tot uitvoering van artikel 50
van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en betreffende een
inhouding op de brugpensioenen wordt op de totaliteit van het conventioneel
brugpensioen (werkloosheidsuitkering en aanvullende vergoeding) een inhouding
verricht van 3%. De inhouding bedraagt 1% in geval van ondernemingen erkend
als in moeilijkheden of herstructurering vóór 1 november 1996, van brugpensioenen die ingingen na 30 april 1994 en vóór 1 januari 1997 en van halftijdse brugpensioenen en oudere grensarbeiders.

Deze inhouding mag samen met de inhouding van 3,5% ten behoeve van de pensioensector niet tot gevolg hebben dat het totale brugpensioen
lager wordt dan 47.445 fr. voor personen met gezinslast of 39.389 fr. voor personen zonder gezinslast (bedragen per 01.06.2001).

De solidariteitsinhouding wordt verricht door de betalingsinstelling
van de werkloosheidsuitkering.

Het werkloosheidsbureau van de RVA berekent de inhouding na
de afhouding van de inhouding van 3,5% ten behoeve van de pensioensector die
de RVA dus ook moet berekenen en vóór de aftrek van enig bedrag ten gevolge
van beslag, afstand of toepassing van om het even welke regeling inzake sociale
bijdragen of voorheffing. Het resultaat van de berekening wordt omgezet naar
een inhoudingspercentage dat meegedeeld wordt aan de betalingsinstelling en
door haar in mindering wordt gebracht op het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering.

De bruggepensioneerde moet, op de wijze voorzien in de werkloosheidsreglementering, via zijn betalingsinstelling, zijn gezinstoestand aan het
werkloosheidsbureau van de RVA meedelen.

De werkgever moet de identiteit van de debiteur van de aanvullende vergoeding, het brutobedrag van deze vergoeding, alsmede de refertemaand
die als basis werd genomen voor de berekenen van deze vergoeding aan de
RVA meedelen (via het formulier C.17).

De uitbetalingsinstelling maakt het maandelijks gemiddelde bedrag
van de werkloosheidsuitkering en de inhouding over aan de debiteur van de aanvullende vergoeding.
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De RVA houdt per gerechtigde het gemiddeld brutomaandbedrag
van de sociale uitkeringen, evenals de namen van de verschillende debiteurs van
de aanvullende vergoeding ter beschikking van de RVP.

3. De bijzondere werkgeversbijdrage voor de pensioenen

De programmawet van 22 december 1989 heeft een bijzondere
bijdrage ingevoerd ten laste van de debiteur van de aanvullende vergoeding voor
ieder conventioneel brugpensioen toegekend krachtens een na 30 september
1989 neergelegde collectieve arbeidsovereenkomst.

De bijzondere bijdrage bedraagt 1000 fr. per maand (250 fr. voor
ondernemingen erkend als in moeilijkheden en bepaalde instellingen van de nietcommerciële sector, 750 fr. voor ondernemingen erkend als in herstructurering).

De debiteur stort de bijzondere bijdrage aan de RVP tijdens de
maand volgend op die waarin de aanvullende vergoeding aan de werknemer verschuldigd was.

Iedere debiteur is verplicht zich te laten inschrijven bij de RVP en
alle inlichtingen tot staving van de sommen te verstrekken via een formulier van
deze instelling.

4. De bijzondere werkgeversbijdrage voor de werkloosheidsverzekering

De wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen heeft
met ingang van 1 januari 1991 voor iedere bruggepensioneerde aan wie hun opzegging ter kennis is gebracht na 31 augustus 1990 en voor wie het brugpensioen ingaat na 31 december 1990 een bijzondere maandelijkse bijdrage voor de
werkloosheid ingevoerd.

Het bedrag van de bijzondere maandelijkse bijdrage varieert tussen de 1.000 fr. en de 4.500 fr. in functie van de leeftijd van de bruggepensioneerde op het ogenblik van het brugpensioen en van de economische toestand
van de onderneming. Voor sommige ondernemingen of instellingen en sommige
bruggepensioneerden gelden vrijstellingen of verminderingen.
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De bijzondere bijdrage wordt betaald aan de RSZ en gelijkgesteld
met de sociale zekerheidsbijdragen. De opbrengst wordt door de RSZ overgemaakt aan de RVA.

De werkgever dient driemaandelijks ten behoeve van de RSZ
Staat "S" en het boekhoudraam van de kwartaalaangifte in te vullen. en bij de
aanvangsaangifte van het brugpensioen een kopie van het formulier C4 brugpensioen van de RVA en indien het een onderneming in moeilijkheden betreft een
attest van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid over te maken.

5. De bijzondere compenserende maandelijkse werkgeversbijdrage

Krachtens de wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling, de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de
werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en
de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid en houdende diverse bepalingen wordt een bijzondere compenserende
maandelijkse werkgeversbijdrage ingevoerd bestemd voor de werkloosheid en
verschuldigd tot en met de maand waarin de bruggepensioneerde de leeftijd van
58 jaar bereikt, ten laste van de debiteur van de aanvullende vergoeding.

Het bedrag van deze bijzondere bijdrage wordt per bruggepensioneerde bepaald op 50 % van de aanvullende vergoeding voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is, of op 33 % van dit bedrag voor de
bruggepensioneerde die wordt vervangen door een sedert ten minste 1 jaar volledig uitkeringsgerechtigde werkloze.

De bijzondere compenserende maandelijkse werkgeversbijdrage
wordt betaald aan de RSZ en gelijkgesteld aan de sociale zekerheidsbijdragen.
De RSZ maakt de opbrengst ervan over aan de RVA.

De werkgever dient driemaandelijks ten behoeve van de RSZ
Staat "S" en het boekhoudraam van de kwartaalaangifte in te vullen. en bij de
aanvangsaangifte van het brugpensioen een kopie van het formulier C4 brugpensioen van de RVA en indien het een onderneming in moeilijkheden betreft, een
attest van het ministerie van tewerkstelling en arbeid over te maken.
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B. Initiatieven met betrekking tot de vereenvoudiging van de aangifte en inning van de
bijdragen en inhoudingen op het conventioneel brugpensioen

De Raad stelt de ingewikkeldheid vast die voortvloeit uit de veelvoud van inhoudingen en bijdragen op het conventioneel brugpensioen die bovendien door diverse sociale zekerheidsinstellingen met toepassing van diverse administratieve procedures geïnd worden, namelijk door de RVP voor wat de inhouding op
de brugpensioenen ten behoeve van de pensioensector en de bijzondere werkgeversbijdrage voor de pensioenen betreft, door de RSZ voor wat de bijzondere werkgeversbijdrage voor de werkloosheidsverzekering en de bijzondere compenserende
maandelijkse werkgeversbijdrage betreft en door de RVA voor wat de solidariteitsinhouding betreft.

De Raad vestigt er de aandacht op dat reeds geruime tijd de politieke wil aanwezig is om de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen te rationaliseren.

Zo bepaalde de wet van 1 augustus 1991 tot wijziging van de programmawet van 22 december 1889 dat de Koning andere instellingen dan de RVP
kan belasten met de inning van de bijzondere werkgeversbijdrage voor de pensioenen en voorzag de programmawet van 21 december 1994 in een harmonisering van
de inhouding op de invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen ten behoeve van de
pensioensector (RVP) en de solidariteitsinhouding ten behoeve van de RVA. Aan
deze wettelijke bepalingen werd evenwel tot op heden geen uitvoering gegeven.

In juli 1999 hebben de werkgeversvertegenwoordigers in het Sturingscomité van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging gevraagd om de
vele aangifte- en betalingskanalen inzake de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen af te schaffen.

Bovendien hebben de sociale partners in het interprofessioneel
akkoord van 22 december 2000 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 tot één regeling samengevoegd worden en, indien mogelijk,
zullen verlopen via de kwartaalaangifte aan de RSZ.

De Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging heeft in samenwerking met de betrokken sociale zekerheidsinstellingen een onderzoek gewijd
aan de mogelijke vereenvoudigingen van de aangifte- en betalingskanalen inzake de
bijdragen en inhoudingen op het conventioneel brugpensioen en heeft drie pistes
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 Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging heeft bij het
uitwerken van deze pistes enkel rekening gehouden met de procedures en de gegevensuitwisseling die nodig zijn voor het innen van de diverse bijdragen en inhoudingen. De politieke en budgettaire doelstellingen van de bijdragen en de inhoudingen
werden niet in vraag gesteld, noch werden er wijzigingen in de zin van meer harmonisatie voorgesteld aan de verschillen in de toepassings- en controlemodaliteiten van
de bijdragen en inhoudingen.

Bij brief van 31 januari 2001 heeft de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging de nota met de drie pistes aan de Nationale Arbeidsraad overgemaakt met de mededeling dat het Sturingscomité de voorkeur heeft gegeven aan
piste 3 en dat een technische werkgroep zal opgericht worden om de gecentraliseerde inning bij de RSZ verder te onderzoeken.

Bij brief van 28 augustus 2001 hebben de leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen, een nota overgemaakt waarin zij een alternatief
voorstel tot vereenvoudiging van de geld- en informatiestromen met betrekking tot de
bijdragen en de inhoudingen op het conventioneel brugpensioen hebben uitgewerkt.

II.

ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD

A. Nota van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging

De Nationale Arbeidsraad heeft in eerste instantie een onderzoek
gewijd aan de nota die door de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging
werd overgemaakt en heeft dienaangaande volgende standpunten ingenomen.
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1. Met betrekking tot de te volgen piste

De Nationale Arbeidsraad gaat ermee akkoord om als definitieve
oplossing de voorkeur te geven aan de derde piste waarbij de RSZ belast wordt
met het innen van alle bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen. Dit is
trouwens ook de piste is waaraan de sociale partners in het interprofessioneel
akkoord van 22 december 2001 hun voorkeur hebben gegeven.

Het principe bestaat erin dat de werkgever maandelijks de vijf bijdragen berekent en dat hij de te storten kwartaalbedragen aangeeft aan de RSZ.
De bijkomende gegevens die nodig zijn om de inhouding ten behoeve van de
pensioensector en de solidariteitsinhouding te berekenen namelijk het bedrag
van de werkloosheidsuitkering van de betrokkenen en de gezinstoestand van de
betrokkene worden bij de RVA opgevraagd. De debiteur moet het bedrag van de
aanvullende vergoeding aan de RSZ meedelen in plaats van aan de RVA en aan
de RVP en er moet een gegevensstroom georganiseerd worden tussen het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en de RSZ om de nodige informatie uit te wisselen m.b.t. de erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

De Raad wijst erop dat deze piste de grootste vereenvoudiging
met zich meebrengt vermits de bijdragen en inhoudingen gecentraliseerd worden
bij één sociale zekerheidsinstelling namelijk de RSZ.

Voor de werkgever heeft deze piste als voordeel dat hij slechts aan
één instelling gemeenschappelijk voor de vijf bijdragen en inhoudingen op de
brugpensioenen gegevens zal moeten overmaken en dat hij ook voor de betaling
van de bedragen zich slechts tot één instelling zal moeten wenden.

Bovendien zal de gegevensuitwisseling die tussen de sociale zekerheidsinstellingen en het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid zal georganiseerd worden, tot gevolg hebben dat de werkgever alleen nog deze gegevens zal
moeten aangeven waarover deze instellingen nog niet beschikken.

Door deze werkwijze kunnen een aantal formulieren zoals het formulier C17 brugpensioen voor de RVA en de maandelijkse aangiftes als bewijs
van betaling voor de RVP worden afgeschaft en zijn een aantal inlichtingenprocedures zoals de registratie bij de RVP overbodig, waardoor de sociale administratie m.b.t. de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen voor de werkgever een stuk eenvoudiger wordt.
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2. Met betrekking tot de verdere werkzaamheden inzake de concrete uitwerking
van piste 3

De Nationale Arbeidsraad is het eens met het actieplan dat door
de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging werd uitgewerkt m.b.t. de
vereenvoudiging van de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen en
waarbij volgende fasering wordt voorgesteld:

a. Oprichting van een technische werkgroep, in het verlengde van deze die de
Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging heeft geholpen bij de voorbereiding van het dossier, om de gecentraliseerde inning bij de RSZ verder te
onderzoeken en dit ter voorbereiding van:

- het op te zetten schema;

- de wijzigingen aan de gegevensuitwisseling tussen de sociale zekerheidsinstellingen en het ministerie van tewerkstelling en arbeid;

- de noodzakelijke juridische aanpassingen om gecentraliseerde procedure te
creëren;

- het (de) formulier(en) en instructie(s) die met de reglementering overeenstemmen.

b. Overmaking van de uitvoeringsvoorstellen aan de Nationale Arbeidsraad voor
bespreking ten gronde.

c. Indien nodig : overleg binnen het algemeen comité van het globaal beheer
voor wat de globalisering betreft van de overdracht van de opbrengsten van
de bijdragen en inhoudingen.

3. Met betrekking tot de problemen op te lossen bij de uitwerking van de derde piste

De Nationale Arbeidsraad stelt vast dat in de nota van de Dienst
voor de Administratieve Vereenvoudiging een aantal problemen worden opgeworpen die zullen moeten opgelost worden om de derde piste inzake de centralisering van de inning van de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen
operationeel te maken.
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Vooraleer op deze problemen in te gaan wenst de Nationale Arbeidsraad te herinneren aan de drie beginselen die hij in zijn adviezen betreffende de vereenvoudiging en de modernisering van de sociale administratie bij te
houden door de werkgevers steeds heeft gehuldigd en die hij ook in dit dossier
wenst te bevestigen.

Het gaat meer bepaald om volgende beginselen :

- de neutraliteit, zowel uit het oogpunt van de rechten van de sociaal verzekerden als ten aanzien van de totale socialezekerheidsbegroting;

- de vereenvoudiging, m.a.w. moet het gaan om een echte, zowel kwantitatieve
als kwalitatieve vereenvoudiging op vlak van de sociale administratie;

- de haalbaarheid en uitvoerbaarheid zowel ten aanzien van de werkgevers als
ten aanzien van de sociale zekerheidsinstellingen.

De Nationale Arbeidsraad heeft vervolgens m.b.t. de in de nota
van de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging nog op te lossen problemen volgende standpunten ingenomen :

a. Met betrekking tot de periodiciteit van de gegevensaangifte en van de betalingen van de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen

De Nationale Arbeidsraad wijst erop dat de debiteur van de aanvullende vergoeding maandelijks de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen dient toe te passen, aangezien de brugpensioenen maandelijks worden
uitbetaald.

Met het oog op het doorvoeren van een reële administratieve vereenvoudiging en gelet op de geringe budgettaire implicatie die deze operatie
met zich meebrengt, gaat de Raad er evenwel mee akkoord dat zowel de gegevensaangifte met betrekking tot de bedragen inzake de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen als de betaling van deze bedragen driemaandelijks tegelijkertijd met de kwartaalaangifte en de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen aan de RSZ zouden worden overgemaakt.
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b. Met betrekking tot de integratie van de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen in de multifunctionele aangifte

De Nationale Arbeidsraad is het erover eens dat bij de uitvoering
van piste 3 de aangifte van de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen moet geïntegreerd worden in de multifunctionele aangifte.

De Raad wenst evenwel de multifunctionele aangifte in de opbouwfase niet te verzwaren om de inwerkingtreding ervan die voorzien is vanaf 1 januari 2003 niet in gevaar te brengen.

Hij stelt daarom voor om vanaf 1 januari 2003 na te gaan hoe de
stromen die ertoe strekken alle bijdragen en inhoudingen bij de RSZ te centraliseren in het kader van de multifunctionele aangifte kunnen geïntegreerd
worden.

c. Met betrekking tot de integratie van de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen in het globaal beheer

De Nationale Arbeidsraad merkt op dat in de nota van de Dienst
voor de Administratieve Vereenvoudiging de vraag gesteld wordt of het wenselijk is dat de RSZ de opbrengst van de bijdragen en inhoudingen op de
brugpensioenen verder blijft doorstorten aan de huidige bestemmelingen van
deze bedragen, namelijk de RVP en de RVA dan wel of deze bedragen moeten geïntegreerd worden in het globaal beheer van de sociale zekerheid.

De Raad acht het in de huidige stand van zaken voorbarig zich
hierover uit te spreken en wenst eerst de resultaten van de technische werkgroep af te wachten alvorens een standpunt in te nemen met betrekking tot de
al dan niet verdere uitdieping van deze kwestie in het algemeen comité voor
het globaal beheer.
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d. Met betrekking tot de harmonisatie van het begrippenkader, de toepassings-,
berekenings- en controlemodaliteiten van de verschillende bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen

De Nationale Arbeidsraad stelt vast dat uit de nota van de Dienst
voor de Administratieve Vereenvoudiging en vooral uit de analyses die in bijlage bij deze nota zijn gevoegd duidelijk blijkt dat er heel wat verschillen vast
te stellen zijn in het begrippenapparaat, de toepassings-, berekenings- en
controlemodaliteiten die in de reglementeringen van de verschillende bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen zijn opgenomen.

Volgens de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging kan
dit bij de centralisering van de inning van de bijdragen en inhoudingen tot bepaalde problemen leiden, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de regeling die
moet toegepast worden in geval er meerdere debiteuren zijn van de aanvullende vergoeding.

Ook omtrent deze kwestie wenst de Raad eerst de resultaten van
de technische werkgroep af te wachten. Hij sluit evenwel niet uit dat omwille
van de vereenvoudiging en de haalbaarheid bepaalde harmonisaties zouden
kunnen overwogen worden uiteraard in de mate dat hierbij ook de neutraliteit
kan gewaarborgd worden.

B. Nota van de leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen

De Nationale Arbeidsraad heeft in tweede instantie een onderzoek
gewijd aan de nota van de leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen
waarin een alternatief voorstel wordt geformuleerd voor de vereenvoudiging van de
aangifte- en betalingsstromen inzake de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen, dat nog tijdens de looptijd van het huidig interprofessioneel akkoord (20012002) kan gerealiseerd worden en heeft dienaangaande volgende standpunten ingenomen.

1. Beschrijving van het voorstel

a. Inhoud

Het voorstel strekt ertoe de stromen inzake brugpensioen te vereenvoudigen door vanaf 1 januari 2002 eensdeels de werkgeversbijdragen op
de brugpensioenen te centraliseren bij de RSZ en anderdeels de inhoudingen
te centraliseren bij de RVA.
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1) Centralisering van de werkgeversbijdragen

In het voorstel wordt de huidige RVP-aangifte van de bijzondere
werkgeversbijdrage voor de pensioenen van 1000 fr. per maand (250 fr. of
750 fr. voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering) opgenomen in de driemaandelijkse RSZ-aangifte en worden de formaliteiten ten
opzichte van de RVP afgeschaft.

Alle werkgeversbijdragen op de brugpensioenen namelijk de bijzondere werkgeversbijdrage voor de pensioenen (RVP), de bijzondere
werkgeversbijdrage voor de werkloosheidsverzekering (RSZ) en de bijzondere compenserende werkgeversbijdrage voor bepaalde bruggepensioneerden (RSZ) worden gecentraliseerd bij de RSZ.

De aangifte en de betaling van de werkgeversbijdragen op de
brugpensioenen wordt driemaandelijks aan de RSZ overgemaakt.

2) Centralisering van de inhoudingen

Alle inhoudingen namelijk de inhouding van 3,5 % op de totaliteit
van het conventioneel brugpensioen ten behoeve van de pensioensector
(KB nr. 33) (RVP) en de solidariteitsinhouding van 1 % of 3 % op de totaliteit van het conventioneel brugpensioen (RVA), worden bij de RVA gecentraliseerd en de formaliteiten ten opzichte van de RVP worden afgeschaft.

De RVA berekent en int maandelijks de bedragen van beide inhoudingen. De werkgever of zijn gemachtigde dient geen berekening meer
te maken.

De bruggepensioneerde ontvangt precies hetzelfde bedrag als
vroeger.

Dit voorstel stoelt op de volgende constateringen :

- De RVA beschikt over alle gegevens om de inhoudingen te verrichten.
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- De RVA berekent reeds het bedrag van de RVP-inhouding van 3,5 %
van het KB nr. 33 daar de solidariteitsinhouding (1 % of 3 %) wordt berekend op het bedrag na aftrek van de inhouding als bedoeld in het KB
nr. 33. Er wordt op dit ogenblik dus dubbel werk verricht (berekening van
de RVP-inhouding van het KB nr. 33 door zowel de werkgever als de
RVA).

b. Elementen van vereenvoudiging

Het voorstel houdt de volgende vereenvoudigingen in :

- afschaffing van een aantal formaliteiten voor de werkgever :

* wat bijdragen betreft : door de centralisering bij de RSZ heeft de werkgever nog maar één gesprekspartner (de RSZ) en moet hij maar één aangifte indienen (driemaandelijkse RSZ-aangifte). Er is geen sprake meer van
een maandelijkse aangifte ter staving van de betaling aan de RVP met
duplicaat voor de RVA, noch van een storting van de bijdrage aan de
RVP of inschrijving bij de RVP;

* wat de inhoudingen betreft : de werkgever moet geen berekening meer
verrichten voor het KB nr. 33, er is geen sprake meer van een maandelijkse aangifte ter staving van de betaling aan de RVP met duplicaat voor
de RVA, er moeten geen ingehouden bedragen meer worden overgemaakt op de rekening van de RVP, er is geen inschrijving meer nodig bij
de RVP of er zijn geen sancties meer (forfaitaire vergoeding, verhoging
met 10 % van het bedrag en verwijlintresten van 10 % per jaar). De werkgever moet zoals nu reeds het geval is alleen het formulier C17 toesturen
aan de RVA (brutobedrag brugpensioenvergoeding, refertemaand voor
de berekening van de vergoeding en identiteit van de schuldenaar).

- geen dubbel werk meer (van werkgever en RVA) zoals thans het geval is.

- geen nieuwe stromen daar de RVA de bron is van alle gegevens en de gegevens betreffende de werkgevers (schuldenaars) op dezelfde manier als
thans het geval is zullen worden meegedeeld aan de RVA (formulier C17).

- afschaffing van de bestaande stroom tussen de RVA en de RVP.
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c. Stromen

Wat de verschillende stromen betreft zou de situatie er als volgt
uitzien :

- de werkgever zou zoals nu reeds het geval is het formulier C17 blijven toesturen aan de RVA (brutobedrag brugpensioenvergoeding, refertemaand
voor de berekening van de vergoeding en identiteit van de schuldenaar).

- de huidige stroom tussen de betalingsinstelling en de werkgever (gemiddeld
bedrag van de werkloosheidsuitkering, gezinssituatie van de bruggepensioneerde, bedrag van de RVA-inhouding op de werkloosheidsuitkering) waardoor de werkgever de voorheffing precies kan berekenen, zou worden aangevuld met de vermelding van het totale bedrag van de inhoudingen (inhouding KB nr. 33 +solidariteitsinhouding). De voorheffing (barema pensioenen voor de brugpensioenen die na 1 januari 1987 zijn ingegaan of ter
uitvoering van een CAO die vanaf 1 juni 1986 werd ingediend) die de werkgever moet inhouden en aan de belastingen moet storten, wordt immers berekend op het bedrag na aftrek van de twee inhoudingen. De betalingsinstelling of de RVA zou dus het totale bedrag van de inhoudingen aan de
werkgever moeten bezorgen zodat hij er fictief rekening mee kan houden
voor de vaststelling van de voorheffing die hij aan de belastingen moet betalen en van het nettobedrag dat hij aan de bruggepensioneerde moet betalen.
- de huidige stroom via magnetische banden tussen de RVA en de RVP
(naam van de bruggepensioneerde, gezinssituatie, bedrag van de werkloosheidsuitkering, naam en adres van de werkgever, brugpensioensysteem van de werknemer) zou worden afgeschaft.

C. Algemeen standpunt van de Nationale Arbeidsraad

De Nationale Arbeidsraad stelt vast dat het voorstel van de leden
die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen ingegeven is vanuit de bekommernis dat het operationeel wellicht niet uitvoerbaar is om op een geïnformatiseerde wijze buiten de multifunctionele aangifte de centralisering van de aangifte- en betalingsstromen inzake de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen bij de RSZ nog tijdens de looptijd van huidig interprofessioneel akkoord
(2001-2002) te realiseren.
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De Raad is het ermee eens dat er zo spoedig mogelijk en in elk
geval reeds in de loop van 2002 uitvoering moet gegeven worden aan het interprofessioneel akkoord om een werkbaar schema uit te werken ter vereenvoudiging van de diverse geld- en informatiestromen inzake de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen.

De Raad herinnert eraan dat hij als definitief in te voeren systeem
de voorkeur geeft aan piste 3 voorgesteld door de Dienst voor Administratieve
Vereenvoudiging namelijk de centralisering bij de RSZ van alle aangifte- en betalingsstromen inzake de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen.

De Raad dringt er evenwel bij de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging op aan om aan de technische werkgroep, waarin alle administraties
van de betrokken sociale parastatalen zijn vertegenwoordigd, de opdracht te geven om tegen eind november tegelijkertijd de operationele analyse te maken van
piste 3 (de centralisering van de aangifte- en betalingsstromen inzake de bijdragen en inhoudingen op de brugpensioenen bij de RSZ) en van het voorstel van
de leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen (centralisering van
de bijdragen bij de RSZ en centralisering van de inhoudingen bij de RVA).

Indien uit deze operationele analyse zou blijken dat piste 3 in de
loop van 2002 niet kan gerealiseerd worden en het voorstel van de leden die de
werkgeversorganisaties vertegenwoordigen wel operationeel kan zijn in de loop
van 2002, dan is de Raad het ermee eens dat dit voorstel ten voorlopige titel in
2002 in werking wordt gesteld.

-------------------------
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