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De in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigde werknemersen werkgeversorganisaties hebben een globaal en ondeelbaar akkoord bereikt over de hierna vermelde punten. Zij vragen dat de volgende vijf punten als geheel zouden worden uitgevoerd, volgens de modaliteiten die per element worden aangegeven:

1° Met betrekking tot de aanvullende vakantie aan het begin of bij de hervatting van de activiteit

Dienaangaande heeft de Raad op 20 december 2011 advies
nr. 1.791 uitgebracht waarin in een eerste fase de grote lijnen worden aangegeven van
de manier waarop de Belgische wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie moet worden aangepast om een correcte omzetting van artikel 7 van de arbeidstijdenrichtlijn te
verzekeren.

In uitvoering van dit advies heeft de Raad in een tweede fase op 4
april 2012 het advies nr. 1.797 uitgebracht dat de concrete regels aangeeft voor de uitvoering van de nieuwe regeling, zodat werknemers vanaf 2012 hun recht op “Europese”
vakantie kunnen laten gelden.
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2° Met betrekking tot de aanpassing van de bijzondere werkgeversbijdrage op de werkloosheid met bedrijfstoeslag en op de pseudobrugpensioenen1

Als alternatief voor de beslissing van de regering om de bijzondere
werkgeversbijdrage op de lopende werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag en
pseudobrugpensioenen met 10 % te verhogen en om die bijdrage voor de toekomstige
(pseudo)brugpensioenen voor alle leeftijdscategorieën aanzienlijk te verhogen, doet de
Raad een alternatief voorstel met de volgende krachtlijnen:
– De door de regering vastgestelde verhoging met 10 % van de bijzondere werkgeversbijdrage op de (pseudo)brugpensioenen die voor 1 april 2012 lopen, wordt vanaf
1 april 2012 teruggebracht tot 6 %, zowel voor de profitsector als voor de socialprofitsector.
– De bijzondere werkgeversbijdrage voor de leeftijdsgroepen van 55 tot 57 jaar en 58
tot 59 jaar wordt vanaf 1 april 2012 vastgesteld op 50 % voor de nieuwe (pseudo)brugpensioenen die ingaan vanaf 1 april 2012, en dit alleen voor de profitsector.
– De vermindering van de inkomsten als gevolg van de bovengenoemde voorstellen
(4 miljoen euro) in 2012 wordt gecompenseerd door:

* een verhoging van de bedrijfsvoorheffing van 18,75 % tot 20 % op de wettelijke en
extrawettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, vanaf 1 juli 2012;

* het niet behouden van de specifieke bepalingen betreffende de landingsbanen
vanaf 50 jaar en het tijdskrediet in de bouwsector;

* een verhoging van de inkomsten op de pseudobrugpensioenen door een efficiëntere controle op die regelingen.

1

Het woord "(pseudo)brugpensioen" dat in de tekst wordt gebruikt, dekt zowel de werkloosheid met
bedrijfstoeslag als de pseudobrugpensioenen.
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De Raad kan instemmen met het principe van de monitoring waartoe de regering heeft beslist en verbindt er zich toe die evaluatie eind 2012 te verrichten en in voorkomend geval te beslissen over nieuwe verminderingen van de bijzondere werkgeversbijdragen op de (pseudo)brugpensioenen zowel voor de lopende als
voor de nieuwe gevallen, afhankelijk van de vastgestelde begrotingsinkomsten en de
inkomstenramingen voor de jaren 2013 en volgende.

Hij wijst er ten slotte op de laatste hand te willen leggen aan de oefening waar hij nu mee bezig is met het oog op een vereenvoudiging van het inningsstelsel Decava, om te komen tot een betere toepassing, een betere inning en een betere controle van de bijzondere werkgeversbijdragen op de (pseudo)brugpensioenen.

Dat alternatieve voorstel is vervat in het eenparige advies nr.
1.798.

3° Met betrekking tot de uitzondering voor de landingsbanen voor de bouwsector

Overeenkomstig de gemeenschappelijke verklaring van 22 maart
2012 van de sociale partners uit de bouwnijverheid, vraagt de Raad dat er geen specifieke bepalingen voor de bouwsector zouden worden voorzien in de legistieke teksten
met betrekking tot de landingsbaan vanaf 50 jaar en het tijdskrediet.

De Raad vraagt te worden geraadpleegd over een aangepast koninklijk besluit inzake het recht op uitkeringen zodat een parallellisme kan worden gewaarborgd met een collectieve arbeidsovereenkomst die momenteel wordt voorbereid.

De daardoor ontstane minderuitgaven worden mede aangewend
om de voorziene verhoging van de bijdragepercentages op de werkloosheid met bedrijfstoeslag en de pseudobrugpensioenen te milderen, welke ook ten goede komt aan
de bouwsector.

4° Met betrekking tot de uitzondering voor de landingsbanen na 28 jaar loopbaan

De Groep van Tien heeft bij brief van 23 maart 2012 aan de Eerste
Minister akte genomen van de regeringsbeslissing dat de afwijking op de leeftijdsverhoging voor landingsbanen voor werknemers vanaf 50 jaar met een loopbaan van 28 jaar,
effectief wordt onderworpen aan de voorwaarde van een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorniveau die dat recht creëert.
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Dienaangaande engageert de Raad zich ertoe om tegen 30 september 2013 een evaluatie te maken van het gevolg dat hieraan is gegeven door de sectoren. In het kader van die evaluatie zal tevens worden bekeken in hoeverre het wenselijk is of die afwijking ook moet mogelijk worden op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau.

De Raad vraagt te worden geraadpleegd over een aangepast koninklijk besluit inzake het recht op uitkeringen zodat een parallellisme kan worden gewaarborgd met een collectieve arbeidsovereenkomst die momenteel wordt voorbereid.

5° Met betrekking tot de afschaffing van de termijnen waarover de erkende sociale secretariaten beschikken om bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangifte te doen van hun
aangeslotenen en om voorschotten op bijdragen en bijdragen van de aangeslotenen te
storten

Met betrekking tot bovengenoemd onderwerp, gaat de Raad akkoord met de voorgestelde oplossing vervat in document B.C. 25.795/A/Bis van het beheerscomité van de RSZ en de ontwerpbrief van 5 april 2012 van de Administrateurgeneraal van de RSZ aan mevrouw L. ONKELINX, minister van Sociale Zaken, mits na
de tweede zin van de tweede alinea op pagina 2 van die brief de woorden “(zie vorige
alinea)” worden toegevoegd. De Raad vraagt dat het beheerscomité van de RSZ deze
documenten, mits voorgaande toevoeging, zo snel mogelijk zou finaliseren.
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