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Onderwerp :

Onderwerping aan de sociale zekerheid - Postdoctorale onderzoekers/ Beperking van de toepassing van de socialezekerheidswet - Doctorale en postdoctorale onderzoekers van buiten de EU

De heer F. VANDENBROUCKE, minister van Sociale Zaken, heeft bij brief
van 30 mei 2002 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp
van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3 bis en 15 van het koninklijk besluit van
28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
De bespreking van dit dossier werd toevertrouwd aan de commissie Sociale
Zekerheid.
Op verslag van deze commissie heeft de Raad op 23 oktober 2002 het volgende eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
---------------------------------------------------------------

I. ONDERWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG

De heer F. VANDENBROUCKE, minister van Sociale Zaken, heeft
bij brief van 30 mei 2002 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3 bis en 15 van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders.

De door de minister voorgestelde wijziging heeft tot doel de Belgische postdoctorale onderzoekers en de zowel doctorale als postdoctorale onderzoekers
die onder de toepassing van verordening 1408/71 vallen of die de toepassing van een
door België gesloten verdrag inzake sociale zekerheid kunnen genieten, te onderwerpen
aan alle sectoren van de sociale zekerheid. Voor de onderzoekers bedoeld in artikel 15
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 wordt in een gelijkaardige regeling voorzien.

Voor de onderzoekers die niet onder de toepassing van verordening
1408/71 vallen of die de toepassing van een door België gesloten verdrag inzake sociale
zekerheid niet kunnen genieten, wordt de toepassing van de wet van 27 juni 1969 beperkt tot de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, sector van de geneeskundige verzorging en sector van de uitkeringen en tot de kinderbijslagregeling voor werknemers. De bijdragen voor de arbeidsongevallen en de beroepsziekten zijn bijgevolg ook
van toepassing.

De vermelde regeling werd uitgewerkt op verzoek van de Federale
Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB).

II. STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad onderschrijft de bezorgdheid die de minister in het kader van het voorgelegde
ontwerp van koninklijk besluit uitdrukt. Toch formuleert hij twee opmerkingen :
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1. De Raad vindt, zoals hij reeds in gelijkaardige dossiers heeft opgemerkt, dat een uitbreiding van de persoonlijke werkingssfeer van de sociale zekerheid voor werknemers
alleen maar aanvaard kan worden mits de kosten die ermee gepaard gaan naar verhouding gefinancierd worden (cf. adviezen nr. 1.364 en nr. 1.406).

Bijgevolg benadrukt hij dat de door het ontwerp van koninklijk besluit bedoelde onderzoekers in ruil voor de toekenning van socialezekerheidsrechten,
moeten bijdragen aan het stelsel en dus socialezekerheidsbijdragen moeten betalen.

In dat verband vindt hij :

- eendeels dat de bijdragen van doctorale en postdoctorale onderzoekers die onderworpen zijn aan alle sectoren van de sociale zekerheid voor werknemers, berekend
moeten worden op grond van de "loonschaal van assistent van de universiteiten",
als vermeld in de definitie van "navorsers" in de tweede alinea van artikel 9 van het
koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

- anderdeels dat de bijdragen van onderzoekers die in beperkte mate onderworpen
zijn aan de genoemde wet van 27 juni 1969, de uitgaven voor socialezekerheidprestaties voor deze groep moeten kunnen dekken.

2. De Raad merkt op dat de minister in een brief van 24 september 2002 erop wijst dat
een op initiatief van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid opgerichte werkgroep
die zich moest buigen over het "sociaal en fiscaal statuut van onderzoekers en assistenten", heeft voorgesteld om twee voorwaarden toe te voegen aan de bovengenoemde definitie van "navorsers", namelijk dat een beurs maar kan worden toegekend
aan een postdoctorale onderzoeker in internationale mobiliteit en dat de periode van
toekenning beperkt is tot drie jaar.
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De Raad dringt erop aan dat deze twee voorwaarden worden opgenomen in het voorliggende koninklijk besluit en dat de bestaande wetgeving hieraan
wordt aangepast.
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