Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht
9 - 2012 – 24 februari t.e.m. 1 maart

Waar Elio Di Rupo e tutti quanti mee bezig zijn
Ontwerp van programmawet (I), Kamer Doc 53 2081/001

Vorige week werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een bijzonder omvangrijk ontwerp
van programmawet (I) ingediend. Uit de onderstaande tabel blijkt dat het ontwerp behoorlijk wat
wijzigingen bevat in het domein van het sociaal recht. In de komende weken zullen die wijzigingen
aan bod komen in SoCompact.
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Evenwichtsdotatie 2012-2013-2014
Wijzigingen aan de Ziektewet
Wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit Ziektewet - Beroepsherscholing
Verhoging van het loonplafond in de beroepsrisicosector
Financiering AFA (asbestfonds) en FAO (fonds voor arbeidsongevallen )
Arbeidsongevallen – Welzijn - Betaling door FAO
Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers - Kinderbijslag
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Enig hoofdstuk. Sociale fraude en correcte toepassing van de wet
Afd. 1. Attesten en bekendmakingen van schuldvorderingen
Afd. 2. Hoofdelijke aansprakelijkheid sociale bijdragen
Afd. 3. Hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale schulden
Afd. 4. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen
Afd. 5. Strijd tegen het niet naleven van de verplichtingen inzake deeltijds
werken
Afd. 6. Invordering van de schulden van de dienstenchequebedrijven
Afd. 7. Verjaring sociale schulden
Afd. 8. Regeling van bepaalde aspecten van de elektronische informatieuitwisseling tussen de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de
sociale fraude
Afd. 9. Controle op het misbruik van fictieve adressen door gerechtigden van
sociale prestaties
Titel 8. Werk
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Werkgelegenheidsplan oudere werknemers
Bijdrage bij niet-naleving opleidingsverplichting 1,9 %
Afschaffing begrotingsfondsen
Betaald educatief verlof
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H.5. Brugpensioenen
Afd. 1. Halftijds brugpensioen
Afd. 2. Wijziging van hoofdstuk VI van Titel XI van de wet van 27 december
2006 houdende diverse bepalingen (I) betreffende de socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op uitkeringen voor invaliditeit

* Deze onderwerpen zullen aan bod komen in SoCompact zodra er uitvoeringsmaatregelen zijn die
noodzakelijk zijn om de impact van de maatregelen te beoordelen.
Willy van Eeckhoutte, Ann Taghon en Ester Van Oostveldt.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.sociaalcompendium.be
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