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Onderwerp :

Vereenvoudiging en modernisering van de sociale administratie bij te houden
door de werkgever - ontwerpteksten tot aanpassing van verschillende socialezekerheidsregelgevingen in het kader van de eenvormige definiëring van het
begrippenkader ten behoeve van de sociale zekerheid en de inwerkingtreding
van de Aangifte van de Sociale Risico's in de sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Bij brief van 4 oktober 2004 heeft de heer R. DEMOTTE, minister van Sociale
Zaken het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over ontwerpteksten in te voegen in de eerstkomende programmawet met het oog op de aanpassing van verschillende
socialezekerheidsregelgevingen in het kader van de eenvormige definiëring van het begrippenkader ten behoeve van de sociale zekerheid en de inwerkingtreding van de Aangifte van
de Sociale Risico's in de sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De bespreking van deze adviesaanvraag werd toevertrouwd aan de Commissie individuele arbeidsverhoudingen.

Op verslag van deze Commissie heeft de Raad op 20 oktober 2004 volgende
eenparig advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
--------------------------------------------------------------

I.

INHOUD EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

De Raad stelt vast dat de ontwerpteksten waarover hij om advies wordt gevraagd bedoeld zijn om te worden ingevoegd in de eerstkomende programmawet met het oog op
de aanpassing van verschillende socialezekerheidsregelgevingen in het kader van enerzijds de eenvormige definiëring van het begrippenkader ten behoeve van de sociale zekerheid en anderzijds de inwerkingtreding van de Aangifte van de Sociale Risico's in de
sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

In het kader van de eenvormige definiëring van het begrippenkader ten behoeve van de sociale zekerheid voorzien de ontwerpteksten :

- in artikel 2 in de aanvulling van artikel 53, §1 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders met enkele bepalingen inzake het vaderschaps- en adoptieverlof;

- in artikel 3 in het opnieuw vervangen in artikel 8bis, zesde lid in fine, 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 van de woorden "wettelijke vakantie" door de woorden "jaarlijkse vakantieregeling", aangezien in de artikelen 5 tot 8 van het koninklijk besluit van
28 november 1969 er sprake is van de bijdragen betreffende de jaarlijkse vakantieregeling om de bijdragen aan te duiden die bestemd zijn voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en bijgevolg de vervanging van deze gebruikelijke uitdrukking door het
begrip “wettelijke vakantie” geen zin had;

- in artikel 4 in de wijziging van artikel 34 ter van het koninklijk besluit van 10 juni 2001
tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten
behoeve van de sociale zekerheid, waarin het begrip "adoptieverlof" wordt omschreven, ingevolge de aanpassingen die met betrekking tot het adoptieverlof werden opgenomen in de artikelen 292 en volgende van de programmawet van 9 juli 2004.
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In het kader van de inwerkingtreding van de Aangifte van de Sociale Risico's in de sector van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen voorziet artikel 5 van de ontwerpteksten in een aanvulling van artikel 4, §
2 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de
sociale zekerheid waardoor de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber verplicht wordt
om de gegevens die aan de verzekeringsinstelling moeten worden overgemaakt voor
het vaststellen van het recht van de verzekerde op uitkeringen alsook van het bedrag
ervan, door middel van een elektronische techniek mee te delen, wanneer de aanvraag
voor het verkrijgen van deze gegevens hem via een elektronische techniek door de verzekeringsinstelling werd geadresseerd en de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber
uitdrukkelijk voor deze wijze van doorgave gekozen heeft.

Tenslotte voorziet artikel 6 van de ontwerpteksten in de inwerkingtreding van de teksten namelijk op 1 januari 2003 voor de artikelen 2 en 3, op 25 juli
2004 voor artikel 4 en op 1 januari 2005 voor artikel 5.

II. STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft met betrekking tot de ter advies voorgelegde ontwerpteksten volgende
standpunten ingenomen :

1. De Raad kan zijn instemming betuigen met de artikelen 2 tot en met 4 van de ontwerpteksten, aangezien het hier gaat om louter technische aanpassingen van een
aantal socialezekerheidsregelgevingen om onder meer het eenvormig begrippenkader ten behoeve van de sociale zekerheid formeel in overeenstemming te brengen
met de nieuwe bepalingen inzake vaderschaps- en adoptieverlof.

Met betrekking tot de rechtzetting in artikel 3 van de ontwerpteksten acht de Raad het evenwel wenselijk in artikel 8bis, zesde lid 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 letterlijk te refereren naar de
oorspronkelijke tekst en derhalve de woorden "wettelijke vakantie" te vervangen
door de woorden “regeling betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers” in
plaats van door de woorden "jaarlijkse vakantieregeling".

De Raad meent voorts dat de bepalingen van de artikelen 2 tot
en met 4 van de ontwerpteksten in de eerstkomende programmawet kunnen opgenomen worden, vooral omdat het hier bepalingen betreft die retroactief inwerking treden.
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2. De Raad is daarentegen van oordeel dat artikel 5 van de ontwerpteksten niet in de
eerstkomende programmawet mag opgenomen worden.

Hij vestigt er de aandacht op dat het hier gaat om een bepaling
genomen tengevolge van artikel 4 § 1 van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten waarin bepaald wordt dat niemand kan verplicht
worden rechtshandelingen te stellen via elektronische weg behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Artikel 5 van de ontwerpteksten voorziet dan ook uitdrukkelijk in
een wettelijke bepaling waarbij de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber verplicht
wordt om de gegevens die aan de verzekeringsinstelling moeten worden overgemaakt in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen door middel van een elektronische techniek mee te delen, wanneer de
aanvraag voor het verkrijgen van deze gegevens hem via een elektronische techniek
door de verzekeringsinstelling werd geadresseerd. De aanvraag voor het verkrijgen
van voormelde gegevens wordt evenwel slechts via een elektronische techniek naar
de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber gestuurd, indien deze uitdrukkelijk voor
deze wijze van doorgave gekozen heeft.

De Raad is van oordeel dat het hier gaat om een inhoudelijke bepaling die het voorwerp moet uitmaken van grondige besprekingen tussen de sociale
partners.

Hij heeft er overigens kennis van genomen dat het Nationaal Intermutualistisch College in afwijking van de vooropgestelde datum van 1 januari
2005 een nieuwe planning heeft voorgesteld voor de in productiestelling van de scenario's met betrekking tot de aangifte sociale risico's voor de sector uitkeringen in het
kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
teneinde meer ruimte te bieden om de scenario's voldoende te kunnen uittesten alvorens in productie te gaan. Volgens deze nieuwe planning zou de in productiestelling
ten vroegste op 1 oktober 2005 van start gaan.

Hiermee rekening houdend acht de Raad het derhalve niet noodzakelijk om artikel 5 van de ontwerpteksten nu reeds in de programmawet op te nemen.
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De Raad neemt zich voor om over de inhoud van artikel 5 verdere
besprekingen te voeren en hierover in een latere fase advies uit te brengen.
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