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Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid met het oog op de automatische overgang van procuraties
bij overname van een klantenbestand door een erkend sociaal secretariaat
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Onderwerp : Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid met het oog op de automatische overgang van procuraties bij overname van een klantenbestand door
een erkend sociaal secretariaat

Gevolggevend aan de beslissing van het Beheerscomité van de RSZ van 28
mei 2010 heeft de heer K. Snyders, administrateur-generaal bij de RSZ, bij brief van 4 juni
2010 een voorontwerp van wet met betrekking tot voormeld onderwerp voor verder onderzoek aan de Nationale Arbeidsraad overgemaakt.

De Raad heeft uit eigen beweging besloten een advies uit te brengen over dit
voorontwerp van wet.

De bespreking ervan werd toevertrouwd aan de Commissie voor de Individuele Arbeidsverhoudingen. De Commissie heeft daarbij kunnen rekenen op de samenwerking
met de RSZ.

Op verslag van deze Commissie heeft de Raad op 7 december 2010 volgend
unaniem uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------

I.

INHOUD EN DRAAGWIJDTE VAN ONDERHAVIG ADVIES

De Raad heeft kennis genomen van de tekst van het voorontwerp tot wijziging van de
wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid die
hem door de RSZ werd overgemaakt.

Hij stelt vast dat het voorontwerp van wet ertoe strekt te voorzien
in een vereenvoudigde procedure voor de overdracht van de mandaten in geval een erkend sociaal secretariaat integraal haar klantenbestand overdraagt aan een ander erkend sociaal secretariaat.

In principe is voor de overdracht van een werkgever van een sociaal secretariaat naar een ander sociaal secretariaat de ondertekening vereist van een
nieuwe procuratie voor het nieuwe secretariaat. Bij individuele overdracht geeft dit geen
problemen, aangezien de werkgever meestal zelf het initiatief neemt voor de overdracht. Deze vereiste kan wel aanleiding geven tot problemen wanneer in het kader van
bv. een fusie of overname het sociaal secretariaat haar klantenbestand integraal overdraagt aan een ander sociaal secretariaat en het eerste sociaal secretariaat ophoudt te
bestaan. Het initiatief voor de overdracht ligt dan niet bij de werkgevers, maar bij het sociaal secretariaat dat de klanten overneemt. Bovendien gaat het dan niet om een individuele overdracht van één werkgever, maar om een volledige overdracht van alle klanten
van het oud sociaal secretariaat. De vereiste van een nieuwe procuratie van alle individuele klanten geeft in dergelijke gevallen aanleiding tot een zware administratieve belasting, aangezien het nieuw secretariaat van alle klanten een nieuwe procuratie zal moeten bekomen.

Met het oog op het vereenvoudigen van deze administratieve taak
voorziet het voorgelegde voorontwerp van wet in geval van overdracht van klantenbestanden tussen erkende sociale secretariaten onderling en voor zover aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan, in een procedure van automatische overdracht van het
mandaat op het nieuw sociaal secretariaat, zonder ondertekening van een nieuwe procuratie, tenzij de werkgever zich uitdrukkelijk verzet tegen de overdracht. Het systeem
van automatische overdracht wordt niet verplicht. Een erkend sociaal secretariaat dat
alsnog wil opteren voor een individuele vernieuwing van alle oude procuraties behoudt
deze vrijheid. Bovendien geldt deze specifieke regeling enkel voor de erkende sociale
secretariaten, aangezien deze categorie van mandatarissen ongeveer 90 % van alle
werkgevers vertegenwoordigen en dus bij overdracht van een klantenbestand de grootste massa vertegenwoordigen.
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Om deze doelstellingen wetgevingstechnisch te realiseren voegt
het voorgelegde voorontwerp van wet een nieuwe paragraaf 6 in artikel 31 quater van
de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid,
dat algemeen voor de volledige sector van de sociale zekerheid de regels bevat met betrekking tot het mandaat tussen de werkgever en zijn dienstverlener.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft een onderzoek gewijd enerzijds aan de doelstellingen die aan de grondslag liggen van het voorontwerp van wet en anderzijds aan de tekst zelf van het hem
voorgelegde voorontwerp van wet. Tijdens zijn werkzaamheden heeft hij kunnen rekenen op de medewerking van de vertegenwoordigers van de RSZ.

De Raad onderschrijft de doelstellingen die aan de grondslag liggen van het voorontwerp. De mogelijkheid van een automatische overdracht van de
mandaten in geval een erkend sociaal secretariaat zijn klantenbestand overdraagt naar
een ander sociaal secretariaat, vergemakkelijkt de administratieve afhandeling van de
overdracht. Bovendien is een vlotte overdracht van de mandaten van het oude naar het
nieuwe sociale secretariaat van essentieel belang voor het waarborgen van de continuïteit in het vervullen van de verplichtingen inzake de sociale zekerheid (aangiften, betalingen enz.).

Met betrekking tot de initieel hem voorgelegde tekst van het voorontwerp van wet heeft de Raad evenwel een aantal opmerkingen geformuleerd :

1.

Hij heeft er de aandacht op gevestigd dat zowel in de memorie van toelichting als in
het dispositief gedeelte in de Nederlandse tekst de begrippen “overdracht, “overname” en “overgang” en in de Franse tekst de begrippen “transition”, “transfert” en “reprise” door elkaar worden gebruikt.
Daarbij heeft hij erop gewezen dat het begrip “overdracht” (“transfert”) dient gebruikt worden vanuit het standpunt van het oud sociaal secretariaat en
het begrip ”overname” (“reprise”) vanuit het nieuw sociaal secretariaat.

Omwille van de rechtszekerheid heeft de Raad gevraagd om zoveel mogelijk consistent in de Nederlandse versie het begrip “overdracht” en in de
Franse versie het begrip “transfert” te gebruiken.
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2.

Voorts heeft hij geconstateerd dat de initiële tekst van het voorontwerp van wet met
betrekking tot de na te leven voorwaarden voor een automatische overdracht van de
mandaten het volgende bepaalt :
“Een automatische overdracht is slechts mogelijk mits naleving
van volgende voorwaarden:

1° Het nieuw sociaal secretariaat en het oud sociaal secretariaat maken samen de
beslissing betreffende de overdracht van het klantenbestand kenbaar aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
van de Plaatselijke en Provinciale Overheden ten laatste bij aanvang van het
tweede kwartaal voorafgaand aan de effectieve overname;

2° In de loop van de eerste maand van het tweede kwartaal voorafgaand aan de
effectieve overname, informeren het nieuwe en het oude sociaal secretariaat
samen bij aangetekend schrijven de werkgevers die aangesloten waren bij het
oud sociaal secretariaat over de volgende aspecten:

a) de vastgelegde of voorgestelde datum van overdracht;

b) de juridische, economische en sociale gevolgen van de overname voor de
werkgevers die aangesloten waren bij het oude sociaal secretariaat;

c) de principes van de overdracht, onder andere wat betreft de betalingen en
andere afspraken met betrekking tot het verleden;

d) de inhoud van het overgedragen mandaat;

e) de mogelijkheid voor de werkgever, indien hij niet wenst aan te sluiten bij het
nieuw sociaal secretariaat, om zich tegen de automatische overdracht van
zijn mandaat te verzetten door middel van een uitdrukkelijke notificatie die
dient voorgelegd te worden aan het oud sociaal secretariaat binnen een termijn van een maand.

3° Vóór aanvang van het kwartaal voorafgaand aan de effectieve overgang geeft
het nieuwe sociaal secretariaat de lijst met de RSZ-werkgeversnummers van de
werkgevers die naar hem overgedragen worden door aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid of aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Plaatselijke en Provinciale Overheden, onder de vorm van een gehandtekende verklaring;
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4° Vóór aanvang van het kwartaal voorafgaand aan de effectieve overgang geeft
het oude sociaal secretariaat de lijst met de RSZ-werkgeversnummers van de
werkgevers die de overdracht naar het nieuwe sociaal secretariaat geweigerd
hebben, door aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid van de Plaatselijke en Provinciale Overheden, onder de
vorm van een gehandtekende verklaring;

5° Het nieuwe sociaal secretariaat houdt voor elke werkgever die hij in het kader
van de hierboven vermelde procedure heeft aangeschreven een dossier bij
waarin alle communicatie omtrent de overdracht, zoals vermeld in de voormelde
punten 1° tot en met 4°, wordt bijgehouden.

Dit dossier wordt op het eerste verzoek van de in punt 1° vermelde
instellingen ter inzage aangeboden.”

Met betrekking tot deze bepalingen heeft de Raad volgende opmerkingen geformuleerd :

a.

De Raad heeft met betrekking tot de timing van procedure opgenomen in deze
bepalingen vastgesteld dat de werkgever, indien hij zich niet wenst aan te sluiten bij het nieuwe sociaal secretariaat, maar over één maand beschikt om zich
te verzetten tegen de automatische overdracht van zijn mandaat (cfr. punt 2°,e).

Hij was dienaangaande van oordeel dat deze termijn te kort is om
de werkgever de gelegenheid te geven zich voldoende te informeren over het
nieuwe sociaal secretariaat en over een eventuele aansluiting bij een ander sociaal secretariaat.

Hij heeft dan ook voorgesteld om :

- de termijn in punt 1° voor het kenbaar maken van de beslissing betreffende
de overdracht van het klantenbestand aan de RSZ of de RSZPP en de termijn in punt 2° voor het informeren van de werkgevers die aangesloten waren bij het oud sociaal secretariaat te laten samenvallen en te vervangen
door “ten laatste vóór aanvang van het tweede kwartaal voorafgaand aan de
effectieve overdracht”;

- de termijn van één maand in punt 2° e) voor de werkgever om zich te verzetten tegen de automatische overdracht van zijn mandaat te vervangen door
“vóór het einde van het tweede kwartaal voorafgaand aan de overdracht”.
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b.

De Raad heeft erop gewezen dat voor het informeren van de werkgevers die
aangesloten waren bij het oude sociaal secretariaat een aangetekend schrijven
vereist is (cfr. aanhef van punt 2°), terwijl de werkgever zijn verzet tegen de automatische overdracht van zijn mandaat aan het oude sociaal secretariaat kan
kenbaar maken via een uitdrukkelijke notificatie (cfr. punt 2° e)). Een uitdrukkelijke notificatie biedt bij betwisting minder rechtszekerheid dan een aangetekend
schrijven.

De Raad heeft er zich evenwel mee akkoord verklaard om geen
supplementaire formaliteiten op te leggen aan de werkgever op voorwaarde dat
er in het schrijven aan de werkgever op gewezen wordt dat hij bij betwisting de
bewijslast draagt van de verzending van de notificatie.

De Raad heeft trouwens in dit verband er ook op gewezen dat de
verantwoordelijkheid voor het vervullen van de socialezekerheidsverplichtingen
volledig op de werkgever blijft berusten. De werkgever heeft de keuzevrijheid
om zelf in te staan voor het vervullen van zijn verplichtingen ten aanzien van de
sociale zekerheid of om een beroep te doen op een mandataris. Hij blijft evenwel verantwoordelijk voor de continuïteit van de sociale administratie. De Raad
heeft het wenselijk geacht in het schrijven gericht aan de werkgever hieraan te
herinneren.

Hij heeft voorgesteld om deze twee bekommernissen op te nemen
in punt 2° als nieuwe aspecten waarover de werkgever dient geïnformeerd te
worden.

3.

De Raad heeft er de aandacht op gevestigd dat de hem voorgelegde tekst geen
duidelijkheid verschaft omtrent de vraag of het nieuwe sociaal secretariaat bij de
overname het initiële mandaat en contract dat de werkgever had met het oude sociaal secretariaat kan wijzigen.

Om rechtszekerheid daaromtrent te creëren heeft de Raad ingestemd met het voorstel van de vertegenwoordigers van de RSZ om in het voorontwerp van wet op te nemen dat de automatische overdracht van het mandaat maar
kan worden toegepast indien en voor zover het mandaat en het contract die de
werkgever had met het oude sociaal secretariaat integraal en ongewijzigd wordt
verder gezet door het nieuwe sociaal secretariaat.

4.

Tenslotte heeft de Raad nog een aantal kleine vormelijke tekstaanpassingen voorgesteld.
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De Raad heeft voorts kennis genomen van een nieuwe tekst van
voorontwerp van wet die hem door de RSZ werd overgemaakt. Hij heeft vastgesteld
dat deze tekst tegemoet komt aan de opmerkingen die de Raad heeft geformuleerd.

De Raad onderschrijft dan ook volledig deze nieuwe tekst van
voorontwerp van wet waarvan een afschrift in bijlage is gevoegd.

De Raad vraagt aan de regering om zo spoedig mogelijk de nodige stappen te ondernemen voor het indienen van dit voorontwerp van wet bij het
Parlement.

Hij vraagt tenslotte om op de hoogte gehouden te worden over het
gevolg dat aan dit advies zal verleend worden.

---------------------------

Advies nr. 1.750

