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De Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid besprak op 9 november 2017 het ontwerp van decreet houdende de
wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002.
1. Toelichting
Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, geeft
toelichting bij het ontwerp van decreet.
Het Vlaamse doelgroepenbeleid voorziet sinds 1 juli 2016 in een doelgroepvermindering voor oudere werknemers. Er werd echter vastgesteld dat sommige
werkgevers hun oudere werknemers een loon uitbetalen zonder dat hier
arbeidsprestaties tegenover staan en dat ze daarbij nog een beroep kunnen doen
op de Vlaamse doelgroepvermindering voor 55-plussers. Dat is in strijd met de
filosofie van de maatregel die als doel heeft oudere werkzoekenden aan te
werven of oudere werknemers langer aan het werk te houden.
Het voorliggende ontwerp van decreet strekt ertoe dit oneigenlijk gebruik tegen
te gaan. Daarom wordt een extra voorwaarde ingeschreven, meer bepaald dat
het gebruik van de doelgroepvermindering wordt gekoppeld aan het leveren van
werkelijke arbeidsprestaties. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor de
wettelijke schorsingen van de arbeidsovereenkomst (ziekte, verlofstelsels) en
voor de conventionele schorsing van de arbeidsovereenkomst, waarbij er
vrijstelling is van arbeidsprestaties in de opzegperiode.
Bij het opleggen van deze extra voorwaarde wordt volgens de minister de
administratieve last voor de werkgevers zo minimaal mogelijk gehouden. Er is
enkel een minimale aanpassing van de multifunctionele aangifte. Bij elke
kwartaalaangifte waarin de vermindering wordt aangevraagd, moet de werkgever
bevestigen dat er daadwerkelijk arbeidsprestaties zijn geleverd. De kwartaalaangifte is een verplichting die elke werkgever vandaag al heeft ten overstaan van
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en betekent dus geen bijkomende
administratieve belasting voor de werkgever.
De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft advies uitgebracht
op 31 juli 2017. De SERV neemt akte van de maatregel en geeft aan dat het
positief is dat de impact op de multifunctionele aangifte zo beperkt mogelijk werd
gehouden. De SERV dringt aan op afstemming met andere gewesten en de
federale overheid, en op het gebruik van een uniforme regeling. Het voorstel van
aanpassing werd besproken op de werkgroep Regionalisering, een ambtelijk
overlegorgaan tussen de gewesten en de federale staat bij de RSZ. De tekst werd
nadien ook aan de andere gewesten bezorgd. De federale overheid zou deze
tekst gebruiken bij het opleggen van de activeringsbijdrage vanaf 1 januari 2018.
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap hebben
interesse om deze wijziging ook door te voeren, maar de minister heeft nog geen
informatie over hun concrete plannen.
De Raad van State liet op 26 september 2017 weten geen opmerkingen te
hebben bij het ontwerp van decreet.
De minister verwijst tot slot naar eerdere actuele vragen en vragen om uitleg
over de vertrekregeling bij ING. Hij heeft toen aangekondigd dat hij zou
onderzoeken wat de Vlaamse Regering kon doen om het oneigenlijke gebruik van
de doelgroepenkorting voor 55-plussers tegen te gaan. Het voorliggende ontwerp
van decreet is het resultaat daarvan.
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2. Algemene bespreking
Emmily Talpe zegt dat haar fractie het ontwerp van decreet steunt. Het gaat om
een noodzakelijke bijsturing. Ook de werkgevers moeten worden gesensibiliseerd
om mee te gaan in het positieve verhaal van langer werken voor iedereen.
Yasmine Kherbache vindt het logisch dat het toekennen van de doelgroepenkorting wordt gekoppeld aan het leveren van arbeidsprestaties, met uitzondering
van de wettelijke schorsingen. Zij gaat ervan uit dat de prestaties niet
noodzakelijk bij dezelfde werkgever moeten worden verricht. Indien een
werknemer wettelijk ter beschikking wordt gesteld van een andere werkgever
zou dit geen probleem mogen zijn.
Minister Philippe Muyters antwoordt dat de extra voorwaarde het effectief leveren
van arbeidsprestaties betreft. Detachering blijft dus mogelijk.
De minister vermeldt nog dat de voorwaarde niet retroactief kan worden
toegepast. Na inwerkingtreding zal ze echter voor alle bedrijven gelden vanaf de
eerstvolgende kwartaalaangifte, ook voor de bedrijven die al oneigenlijk gebruik
van de korting maakten. Voor de individuele werknemers verandert er niets, de
betrokken bedrijven zullen echter geen RSZ-korting meer krijgen.
3. Artikelsgewijze bespreking
De artikelen 1 tot en met 3 worden zonder verdere opmerkingen aangenomen
met 10 stemmen.
4. Eindstemming
Het ontwerp van decreet wordt aangenomen met 10 stemmen.
Jos LANTMEETERS,
voorzitter
Grete REMEN,
verslaggever
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