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Onderwerp: Sociale Maribel – Koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met
het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector – Ontwerp van wijzigingsbesluit

De heer K. Peeters, minister van Werk, heeft bij brief van 1 februari 2018 de
Raad om advies gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de
tewerkstelling in de non-profitsector.

De commissie Individuele Arbeidsverhoudingen – Sociale Zekerheid werd met
de bespreking van dat vraagstuk belast.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 27 februari 2018 het volgende
eenparige advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

De heer K. Peeters, minister van Werk, heeft bij brief van 1 februari 2018 de Raad om advies gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging
van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.

Dat ontwerp van koninklijk besluit moet het Maribel-stelsel, ingevolge de invoering van de taxshift, vereenvoudigen.

De belangrijkste wijzigingen volgen hieronder:

– Aanpassingen aan het toepassingsgebied van het basis-KB met betrekking tot bepaalde paritaire comités, bepaalde instellingen en bepaalde openbare diensten en de
werknemers van de diensten van de gemeenschappen.

– Schrapping van het loonplafond van 64.937,84 euro omdat dat plafond thans niet van
toepassing is voor toekenningen gefinancierd door de taxshift en vrijwel alle nieuwe
toekenningen in de toekomst hiermee gefinancierd zullen worden. Paritaire
(sub)comités kunnen toch een limitering opleggen door middel van een cao die geldt
voor alle Maribel-toekenningen.

– Veralgemening van de financiering tegen 100 % naar alle toekenningen maar het beheerscomité van het fonds kan beslissen om hiervan af te wijken.

– Verankering fiscale Maribel door verduidelijking van het principe dat het gebruik van
de middelen die de fondsen krijgen via de fiscale Maribel, niet anders is dan bij de
middelen van de sociale Maribel.

– Eén einddatum voor de indiening van alle jaarlijkse controlerapporten, namelijk 30 juni.

– Nieuwe invulling van de samenstelling van de Commissie sociale Maribel en toekennen van rol bij het controlerapport met betrekking tot de werkingskosten.
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– Afschaffing van de specifieke regeling rond de bedreigde banen.

– Invoering van een nieuw mechanisme voor de controle van het arbeidsvolume.

– Enkele praktische wijzigingen in het werkingsdocument van elk fonds dat online beschikbaar moet zijn, uiterlijke indieningsdatum (1 oktober) voor de attesten van de
gemeenschappen met betrekking tot het arbeidsvolume en het schrappen van overgangsbepalingen die niet meer van toepassing zijn.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad constateert dat het ontwerp van wijzigings-KB het Maribel-mechanisme moet
vereenvoudigen ingevolge de invoering van de taxshift. De aangebrachte wijzigingen
zijn vooral technische aanpassingen en verduidelijkingen in het kader van het Maribelstelsel.

Hij kan alleen maar verheugd zijn met deze aanzet tot vereenvoudiging daar de Maribel-regelgeving steeds vrij ingewikkeld was. Toen de taxshift werd
ingevoerd, rees dan ook de vrees dat dit de zaken nog zou verergeren.

Dankzij deze vereenvoudiging van de Maribel-regelgeving wordt
die begrijpelijker en kunnen alle betrokken actoren ze makkelijker toepassen.

De Raad apprecieert eveneens dat in de socialprofitsector kon
worden overlegd waardoor hij opmerkingen kon formuleren waarmee rekening werd gehouden in het ontwerp van koninklijk besluit. De Raad vraagt echter dat voortaan alle actoren worden geraadpleegd.

Zo raakt de schrapping van het loonplafond niet aan de autonomie
van de sectoren aangezien de paritaire (sub)comités kunnen beslissen het plafond door
middel van een cao weer in te voeren.

Hetzelfde geldt voor de veralgemening van de financiering tegen
100 % die aanvankelijk enkel betrekking had op de toekenningen met middelen van de
taxshift. Indien het principe veralgemeend wordt, kunnen de sectorale fondsen echter
beslissen hiervan af te wijken.
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Bovendien heeft de afschaffing van de regeling rond de bedreigde
banen in de praktijk geen weerslag aangezien die regeling niet wordt gebruikt omdat de
toepassingsvoorwaarden te streng zijn. De afschaffing van die regeling wordt bovendien
ruimschoots gecompenseerd door de invoering van de veralgemening van de financiering tegen 100 %.

De Raad spreekt zich bijgevolg gunstig uit over het voorgelegde
ontwerp van koninklijk besluit.

Tot slot grijpt hij de gelegenheid aan om eraan te herinneren dat
hij in zijn advies nr. 1.977 van 3 maart 2016 om duidelijkheid had gevraagd omtrent de
verdeling van het budget voor de structurele bijdrageverminderingen voor categorie 3
voor 2020, en dat die verdeling in overleg met de betrokken sociale partners zou gebeuren. Hij vroeg eveneens verder overleg met de betrokken sociale partners betreffende
de concrete voorstellen voor de investeringen in de extra stappen naar structurele bijdrageverminderingen in 2020, voor categorie 2. Hij wijst erop dat er nog niet werd ingegaan op die verzoeken en dringt erop aan dat er zo vlug mogelijk gevolg aan wordt gegeven.
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