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Onderwerp : Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli
2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

Bij brief van 10 november 2010 heeft mevrouw J. Milquet, minister van Werk,
bij hoogdringendheid het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over voormeld
ontwerp van koninklijk besluit.

Op verslag van het Bureau het de Raad op 7 december 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 het ter advies voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit beoogt
tegemoet te komen aan een probleem dat is ontstaan door de wijziging van het toepassingsgebied van het paritair comité nr. 331 die op 1 april 2010 in werking is getreden voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector. Deze wijziging heeft voor verschillende werkgevers geleid tot een verandering van paritair comité. Door over te
stappen naar het paritair comité nr. 331, waar zij binnen het toepassingsgebied van de
Sociale Maribel vallen, hebben die werkgevers geen recht meer op de structurele vermindering.

Het ontwerp van koninklijk besluit verhoogt daartoe de dotaties
van het fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector met
een niet-structureel bedrag vanaf 1 april 2010 tot 1 april 2012. Dit bedrag wordt berekend op basis van het aantal werknemers van wie de werkgever betrokken is bij de
verandering van paritair comité en die op 1 april 2010 het recht op structurele vermindering openden.

Op deze wijze wordt voorkomen dat werkgevers die betrokken zijn
bij de verandering van paritair comité een belangrijke verhoging van hun loonkost dienen te ondergaan door het verlies van de structurele vermindering van de sociale bijdragen en dat daardoor de tewerkstelling van de betrokken werknemers op de helling
wordt gezet en kinderopvangplaatsen verdwijnen.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad betreurt vooreerst de gevraagde spoedbehandeling, terwijl het probleem dat
het ontwerp van koninklijk besluit wil regelen al op 1 april 2010 duidelijk werd vastgesteld.
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In die omstandigheden heeft de Raad zich niet op de gebruikelijke
wijze kunnen uitspreken over het genoemde ontwerp.

Gelet evenwel op het belang van de zaak spreekt de Raad zich,
nadat zijn Bureau zich over de tekst heeft gebogen, gunstig uit over het hem voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit.
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