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W anneer is een sluitingsvergoeding vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen?

K.B. 27 april 2007, B.S. 18 mei 2007, 2de uitgave

Op dit ogenblik bevat het uitvoeringsbesluit van de RSZWet een bepaling die "de vergoedingen
toegekend in geval van sluiting van ondernemingen" vrijstelt van socialezekerheidsbijdragen (zie
www.sociaalcompendium.be).
Volgens het Hof van Cassatie is het toepassingsgebied van de vrijstelling niet beperkt tot de wet
telijke sluitingsvergoedingen, maar strekt het zich ook uit tot de extralegale sluitingsvergoedingen
toegekend aan een werknemer in het kader van een sluiting van onderneming (Cass. 7 februa
ri 2005, nr. S.04.0139.N, R.W. 200506, 947).
Het nieuwe koninklijk besluit wijzigt de uitsluitingsbepaling met ingang van 1 juli 2007. Het stelt
voorwaarden in voor de vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen van extralegale sluitingsver
goedingen en beperkt de vrijstelling tot de bedragen van de wettelijke sluitingsvergoeding.
Met ingang van 1 juli 2007 is, naast de wettelijke sluitingsvergoeding, bovendien expliciet vrijge
steld van socialezekerheidsbijdragen, de vergoeding die wordt toegekend aan de werknemers

in geval van stopzetting van de activiteiten van de natuurlijke persoon of de vereniging die
hen tewerkstelt, analoog met de sluiting van de onderneming

en ten belope van dezelfde bedragen als de wettelijke sluitingsvergoeding.
Het gaat hier dus om de sluitingsvergoeding toegekend door de natuurlijke persoon of de vereniging die
niet onder het toepassingsgebied van de Sluitingswet vallen.
Het valt op dat de tekst een andere omschrijving lijkt te geven aan het begrip "sluiting" en meer bepaald
de aspecten die wel deel uitmaken van het toepassingsgebied van de Sluitingswet 1966, maar waarnaar
het nieuwe koninklijk besluit niet verwijst. Wellicht gaat het om een onzorgvuldige formulering.
In het koninklijk besluit wordt nog verwezen naar de Sluitingswet van 28 juni 1966. Die wet werd evenwel,
met ingang van 1 april 2007, opgeheven en vervangen door de Sluitingswet van 26 juni 2002 (zie SoCom
pact nr. 142007). De administratie bevestigde ons dat het om een technische vergissing gaat die spoedig
zal worden rechtgezet.

Ester Van Oostveldt.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 0607, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)
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