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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-profitsector

Bij brief van 20 september 2016 heeft de heer K. PEETERS, minister van
Werk, het advies van de Raad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk besluit dat de
beheerscomités van de fondsen Sociale Maribel bijkomende mogelijkheden geeft om de
middelen van de tax shift in te zetten voor bestaande jobs.

Het Bureau heeft zich op zijn vergadering van 5 oktober 2016 over die kwestie
gebogen.

Op verslag van het Bureau, heeft de Raad hierover op 25 oktober 2016 navolgend unaniem advies uitgebracht.
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Bij brief van 20 september 2016 heeft de heer K. PEETERS, minister van Werk, het advies van de Raad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk besluit
dat de beheerscomités van de fondsen Sociale Maribel bijkomende mogelijkheden geeft om
de middelen van de tax shift in te zetten voor bestaande jobs.

Meer bepaald, voorziet het voorgelegde ontwerp van koninklijk
besluit dat de opbrengst van de bijdrageverminderingen die worden toegekend sinds 1 april
2016, vanaf 1 januari 2018, 1 januari 2019 en 1 januari 2020 mogen worden aangewend
voor de verhoging van het financieringsniveau bij Maribelbanen die in het verleden werden
gecreëerd. De inwerkingtreding van deze maatregel wordt met terugwerkende kracht voorzien vanaf 1 april 2016.

De Raad herinnert eraan dat in het kader van de tax shift een bijkomend budget van 476,8 miljoen euro op kruissnelheid per jaar werd toegekend aan de
socialprofitsector. Daarvan zou volgens een groeitraject vanaf 2020 214,6 miljoen euro per
jaar geïnjecteerd worden in de Sociale Maribel. Die versterking van de Sociale Maribel kon
volgens de nieuwe regels zowel voor bijkomende tewerkstelling als voor bestaande tewerkstelling worden ingezet.

Over de concrete verdeling van die bijkomende middelen voor de
Sociale Maribel, werd op 19 januari 2016 een unaniem voorstel van de sociale partners uit
de socialprofitsector overgemaakt aan de Beleidscel Werk. De omzetting in het koninklijk
besluit van 1 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende
maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector liet
enige ruimte voor interpretatie waardoor een verduidelijking zich opdrong. Het voorgelegde
ontwerp van koninklijk besluit komt hieraan tegemoet, waardoor het geen twijfel meer lijdt
dat, in de geest van voornoemd sectorakkoord, bijkomende middelen kunnen worden ingezet
voor duurzame en stabiele tewerkstelling.

Gelet hierop, wenst de Raad zich dan ook positief uit te spreken
over het hem ter advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit. Wel vraagt hij dat hierover snel rechtszekerheid zou ontstaan om de toekenning van de middelen door de Sociale
Maribelfondsen zo snel als mogelijk van de noodzakelijke reglementaire basis te voorzien.
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Tot slot wenst de Raad in dit kader ook nog te herinneren aan zijn
vragen uit advies nr. 1.977 naar meer duidelijkheid over de verdeling van het budget en de
concrete scenario’s voor de structurele bijdrageverminderingen voor categorieën 2 en 3 voor
2020, alsook over de verdeling en de omvang van de in het kader van de tax shift voorziene
bijkomende budgettaire enveloppe voor de bouwsector. In de lijn van voornoemd advies,
dringt hij nogmaals aan op klaarheid en overleg hierover met de bevoegde sectorale partners.
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