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Onderwerp :

Onderwerping aan de sociale zekerheid - Verlenging van het stelsel voor jongeren met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing

Bij brief van 10 oktober 2002 heeft de heer F. VANDENBROUCKE, minister
van Sociale Zaken en Pensioenen, de Nationale Arbeidsraad om advies verzocht betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van
28 november 1969 tot uitvoering van de wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Voornoemd ontwerp strekt er toe de regeling inzake de onderwerping aan
de sociale zekerheid van deeltijds leerplichtige jongeren met een overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, die eind augustus van dit jaar is afgelopen, voor onbepaalde tijd te
verlengen.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 18 december 2002 daaromtrent navolgend advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
---------------------------------------------------------------

De Nationale Arbeidsraad heeft kennis genomen van de tekst van
het ontwerp van koninklijk besluit, dat hem ter advies is overgelegd.

Hij constateert dat dit ontwerp betrekking heeft op de verlenging voor
onbepaalde duur van de speciale regeling waarbij de deeltijds leerplichtigen, tewerkgesteld
met een door de Gemeenschappen en Gewesten erkende overeenkomst voor socioprofessionele inpassing, wat de toepassing van de sociale zekerheid betreft, enkel aan de regeling
betreffende de jaarlijkse vakantie onderworpen worden.

In zijn adviesaanvraag wijst de minister erop dat die bijzondere regel,
die oorspronkelijk voor een periode van drie jaar werd uitgevaardigd en vervolgens op voorstel van de Raad met een jaar werd verlengd, sedert 31 augustus is verstreken. Door de onbeperkte verlenging in de tijd voor te stellen, wil de minister voor de toekomst de huidige onzekerheid vermijden, die sedert het begin van het nieuwe schooljaar over de socialezekerheidsonderwerping van die jongeren is ontstaan.

Dienaangaande herinnert de Raad eraan dat hij tot nu toe steeds
aan die speciale regel een voorlopige karakter heeft willen geven omdat hij bezig was met
een globale evaluatie van de statuten van de thans divers bestaande stelsels zoals het alternerend leren, de industriële leerovereenkomst, de middenstandsopleiding en andere stelsels
van inschakeling van jongeren in de tewerkstelling.

De Raad merkt op dat, wat die statuten betreft, de regering recent
een regeling heeft uitgewerkt om de socialezekerheidsonderwerping van de betrokken jongeren op een uniforme wijze vast te stellen. Dit voorstel heeft de regering geformuleerd in het
kader van een ontwerp van wet inzake de harmonisering en de vereenvoudiging van de regelingen betreffende de verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, waarvan de bepalingen ondertussen in het nieuwe ontwerp van programmawet zijn opgenomen.

De Raad wijst erop dat dit voorstel, waarover hij in het kader van genoemd ontwerp van wet om advies is verzocht, erop neerkomt alle betrokken jongeren volledig aan de sociale zekerheid voor werknemers te onderwerpen voor elke tewerkstelling vanaf het begin van de deeltijdse leerplicht met daaraan gekoppeld de vermindering van de
werkgeversbijdragen, voorzien in de startbaanregeling.
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Verwijzend naar het onderscheid vorming-tewerkstelling, was de
Raad in zijn advies nr. 1.427 van 21 november 2002 van oordeel dat de uniforme benadering
van de regering te weinig rekening houdt met de specifieke situatie van de deeltijds leerplichtigen, voor wie de vorming een essentiële plaats moet innemen, en daarom stelde hij voor de
nieuwe regeling te beperken tot die jongeren, die niet meer aan de deeltijdse leerplicht onderworpen zijn terwijl voor de deeltijds leerplichtigen de thans bestaande situatie ongewijzigd
zou worden gehandhaafd. Bovendien drukte hij de wens uit dat een grondig onderzoek zou
worden gewijd aan de gevolgen van die nieuwe regeling om eventuele ongewenste neveneffecten op te sporen zodat de nieuwe regelgeving tijdig en nog voor de inwerkingtreding ervan
kan worden bijgestuurd.

Tegen die achtergrond merkt de Raad op dat het in de huidige omstandigheden niet uit te maken valt hoe het nieuwe systeem precies zal worden uitgebouwd
en wat de eventuele weerslag ervan zal zijn voor de socialezekerheidsonderwerping van de
betrokken jongeren, met inbegrip van diegenen die in het kader van een socioprofessionele
inschakeling zijn tewerkgesteld.

Wat die laatste categorie jongeren betreft, is de Raad er dan ook
voorstander van om, zolang er over de nieuwe regelgeving en de gevolgen ervan geen volledige duidelijkheid bestaat, de speciale maatregel, waarbij de sociale zekerheid voor die
jongeren tot de jaarlijkse vakantie wordt beperkt, ongewijzigd te behouden.

In dit kader acht de Raad het geboden die speciale maatregel alvast
te bestendigen tot het ogenblik dat de regelgeving, waarover hij in het kader van het voornoemd wetsontwerp advies heeft uitgebracht, in werking zal treden.

Aangezien die inwerkingtreding is voorzien voor 1 januari 2004, stelt
de Raad concreet voor de speciale maatregel voor de jongeren, tewerkgesteld met een
overeenkomst voor socioprofessionele inpassing tot 31 december 2003 te verlengen.

Wat de toestand na die datum betreft, laat de Raad opmerken dat er,
voor de jongeren, die vallen onder de deeltijdse leerplicht, na verdere evaluatie een oplossing moet worden uitgewerkt.
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