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Onderwerp:

Verhoging van de bedragen van geschenken die zijn vrijgesteld van sociale
bijdragen

Mevrouw M. DE BLOCK, minister van Sociale Zaken, heeft bij brief van 19
december 2017 de Raad om advies gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit dat tot
doel heeft vanaf 1 januari 2017 de bedragen te verhogen van de geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en die de werkgever aan zijn werknemers kan toekennen ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of nieuwjaar, een eervolle onderscheiding, pensionering
of een huwelijk.

Voornoemd ontwerp geeft uitvoering aan de intentieverklaring die de sociale
partners onder meer hierover hadden afgesloten op 21 oktober 2011 op het beheerscomité
van de RSZ, die deze verhoging koppelde aan het afsluiten van een interprofessioneel akkoord.

Op verslag van het Bureau, heeft de Raad hierover op 21 februari 2018 navolgend unaniem advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------------

I.

DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Mevrouw M. DE BLOCK, minister van Sociale Zaken, heeft bij brief
van 19 december 2017 de Raad om advies gevraagd over een ontwerp van koninklijk
besluit dat tot doel heeft vanaf 1 januari 2017 de bedragen te verhogen van de geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen en die de werkgever aan zijn werknemers kan toekennen ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, een
eervolle onderscheiding, pensionering of een huwelijk.

Voornoemd ontwerp geeft uitvoering aan de intentieverklaring die
de sociale partners op 21 oktober 2011 in het beheerscomité van de RSZ hadden afgesloten, die onder meer voorzag dat de bedragen van deze geschenken zouden worden geïndexeerd, wanneer de sociale partners een Interprofessioneel Akkoord zouden
afsluiten.

Aangezien er noch voor de periode 2013-2014, noch voor de periode 205-2016 een Interprofessioneel Akkoord werd bereikt, werd aan deze intentieverklaring pas uitvoering gegeven bij het afsluiten van het Interprofessioneel Akkoord
voor de periode 2017-2018. Op vraag van het beheerscomité van de RSZ heeft de
administratie voornoemde intentieverklaring omgezet in het voorgelegde ontwerp van
koninklijk besluit dat met ingang van 1 januari 2017 voorziet in navolgende verhoging
van de van de sociale zekerheid vrijgestelde bedragen :

1) Van 35 naar 40 euro voor de geschenken naar aanleiding van het Sinterklaasfeest,
Kerstmis of Nieuwjaar;

2) Van 105 naar 120 euro voor de geschenken voor een eervolle onderscheiding;

3) Van 35 naar 40 euro per dienstjaar voor de geschenken voor een pensionering,
evenals een verhoging van het minimum- en maximumbedrag van 105 en 875 euro
naar 120 en 1.000 euro;

4) Van 200 naar 245 euro voor geschenken ter gelegenheid van een huwelijk of van
het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning.
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In haar adviesaanvraag wijst de minister er eveneens op dat de
minister van Financiën voor het fiscale luik op 29 mei 2017 een circulaire 2017/C/32
heeft verspreid waarin hij aanvaardt dat de BTW van één geschenk per jaar kan worden afgetrokken van gelegenheidsgeschenken die worden uitgedeeld aan personeelsleden of hun kinderen als de waarde van die geschenken lager is dan 50 euro. In haar
adviesaanvraag heeft de minister aangegeven dat ze naar aanleiding van deze maatregel de minister van Financiën zal vragen het nodige te doen voor een fiscale harmonisatie van de geschenken voor een eervolle onderscheiding, pensionering of een huwelijk.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft het hem voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit
met bijzondere aandacht onderzocht.

Hij heeft daarbij vastgesteld dat het ontwerp uitvoering geeft aan
de intentieverklaring van het beheerscomité van de RSZ van 21 oktober 2011 dat de
verhoging van voornoemde vrijgestelde bedragen voor geschenken koppelde aan het
afsluiten van een Interprofessioneel Akkoord.

Gelet op het Interprofessioneel Akkoord voor de periode 20172018, werd op de vergaderingen van 24 februari en 31 maart 2017 van het beheerscomité van de RSZ gevraagd om deze intentieverklaring te concretiseren.

De Raad wijst er evenwel op dat voornoemde intentieverklaring
twee elementen bevat, die voor hem als één en ondeelbaar moeten worden beschouwd, en waarvan één element wordt geregeld in het hem voorgelegde ontwerp
van koninklijk besluit in uitvoering van artikel 19, § 2, 14° van het koninklijk besluit van
28 november 1969 en het tweede element nog moet worden geregeld in een ministerieel besluit in uitvoering van artikel 19, § 2, 7° van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

De Raad dringt er dan ook op aan dat de minister die samenhang
zou respecteren, door het bedrag van 135 euro, zoals vervat in het ministerieel besluit
van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°
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 met ingang van 1 januari 2017 te verhogen naar
145 euro.
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Onder die voorwaarde, kan de Raad instemmen met de uitvoering
van het eerste luik van bovengenoemde intentieverklaring over de verhoging van de
vrijgestelde bedragen voor bepaalde geschenken, zoals vervat in het hem voorgelegde
ontwerp van koninklijk besluit.

Indien beide aspecten op vlak van sociale zekerheid zijn geregeld,
dan kan de Raad zich ook scharen achter de vraag van de minister naar een fiscale
harmonisatie van de geschenken voor een eervolle onderscheiding, pensionering of
een huwelijk.
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