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______________________________________________________________

Bij brief van 17 december 2009 heeft mevrouw J. Milquet, minister van Werk,
het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over voormeld ontwerp van koninklijk
besluit.

De beleidscel van de minister heeft bij email van 8 januari 2010 de laatste
versie van dit ontwerp van koninklijk besluit overgemaakt.

Op verslag van het Bureau het de Raad op 26 januari 2010 navolgend 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 laatste versie van het ter advies voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit ertoe strekt :

- het bedrag van de bijdragevermindering Sociale Maribel via een inhaalbeweging in
2010 op 375,94 euro en in 2011 op 387,83 euro per werknemer en per kwartaal te
brengen;

- het bedrag van het uitgekeerde forfait in 2010 op 371,23 euro en in 2011 op 384,25
euro per werknemer en per kwartaal te brengen;

- te bepalen dat voor de fondsen die meer forfait uitgekeerd krijgen dan 371,23 euro,
de dotatie bepaald wordt op basis van de regelgeving zoals zij tot op heden bestond,
met dien verstande dat de dotaties niet lager kunnen zijn dan deze van het jaar voordien;

- te bepalen dat in 2010 een bedrag van 19,36 miljoen euro wordt toegekend aan het
sociale maribelfonds van de openbare sector ter compensatie van de inkomsten ontvangen door de sociale maribelfondsen van de privé-sector ingevolge de bestemming
van de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing;

- de wijze van aanwending van het maximumbedrag bestemd voor werkings- en personeelskosten;

- de transfers te regelen van het fonds Sociale Maribel van het PC 330 en het fonds
Sociale Maribel van de openbare sector naar het RIZIV.
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II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

Na onderzoek van de tekst heeft de Raad zich gunstig uitgesproken
over de laatste versie van het ter advies voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit.
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