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Ontwerp van programmawet ingediend in de Kamer
Titel 2 en titel 3 Ontwerp van programmawet, Kamer, Doc 54, 1125/001

Op 1 juni 2015 werd in de Kamer een ontwerp van programmawet ingediend. Het ontwerp
bevat een hele reeks sociaalrechtelijke bepalingen. In deze SoCompact bezorgen wij u een
overzicht van de wijzigingen die u mogelijks zouden kunnen interesseren.
1. Aanwezigheidsregistratie in de vleessector
Het ontwerp voorziet, met ingang van 1 juli 2015 of een vroegere bij KB te bepalen datum, in
de invoering van een verplicht systeem van aanwezigheidsregistratie voor alle tewerkgestelden in de vleessector. De regering hoopt hiermee de problematiek van de schijnzelfstandigheid en de tewerkstelling van illegale werknemers in de vleessector aan te pakken.
2. Artikel 30bis RSZ-wet: ook de opdrachtgever kan subsidiair hoofdelijk aansprakelijk
worden gesteld
In de bouwsector bestaat al geruime tijd een inhoudingsverplichting en een daarmee samengaande hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden ten laste van
de opdrachtgever of aannemer die een beroep doet op een aannemer of onderaannemer
met sociale en/of fiscale schulden. Dit systeem staat, wat de aansprakelijkheid voor de sociale schulden betreft, ingeschreven in artikel 30bis van de RSZ-wet.
Het systeem bestaat erin dat een opdrachtgever of een aannemer die, voor werken in onroerende staat, in zee gaat met een aannemer of onderaannemer met sociale of fiscale
schulden, hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de betaling van die schulden van zijn
medecontractant. De aannemer of opdrachtgever kan die hoofdelijke aansprakelijkheid
evenwel ontlopen door bij de betaling aan zijn medecontractant van de uitgevoerde opdracht, een deel van de gelden (bij sociale schulden 35 %, bij fiscale schulden 15 %) in te
houden en door te storten aan de RSZ of aan de fiscus. Indien de opdrachtgever of aannemer aan die inhoudingsverplichting voldoet, is hij niet langer hoofdelijk aansprakelijk voor
de sociale of fiscale schulden van zijn medecontractant. Opdrachtgevers kunnen via een databank van de RSZ en de fiscus nagaan of zij de inhoudingsplicht moeten toepassen bij onderaannemers en medecontractanten.
Om het systeem optimaal te laten werken werd het door de Programmawet van 29 maart
2012 aangevuld met een mechanisme van subsidiaire of getrapte aansprakelijkheid. Hierdoor kunnen (onder)aannemers die boven een in gebreke blijvende (onder)aannemer zitten
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in de productieketen, hoofdelijk aangesproken worden voor de betaling van de sociale en
fiscale schulden die via de hoofdelijke aansprakelijkheid niet of slechts gedeeltelijk werden
ingelost. Iedere tussenkomende onderaannemer in de keten kan aangesproken worden. De
aansprakelijkheid geldt in de eerste plaats voor de aannemer die de nalatige (onder)aannemer heeft ingeschakeld. Ze wordt in chronologische volgorde ‘getrapt’ toegepast
op de vooraf tussenkomende aannemers, telkens wanneer de gevorderde sommen niet vereffend worden binnen de 30 dagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling. De RSZ en de fiscus kunnen dus stapsgewijs hoger in de keten sociale bijdragen/fiscale
schulden innen als aannemers in gebreke blijven.
Het hier besproken ontwerp breidt dit systeem van subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid
uit tot de opdrachtgever.
Voorts bepaalt het ontwerp dat voortaan niet alleen de aannemer maar ook de opdrachtgever zonder personeel of zonder eigen sociale schulden, die hoofdelijk aansprakelijk wordt
gesteld, wordt aangegeven als werkgever met sociale schulden in de door de RSZ opgerichte
databank, indien de opdrachtgever de in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid geeiste bedragen niet vereffent binnen de 30 dagen na de verzending van een aangetekende
ingebrekestelling.
3. Administratieve geldboete voor fictieve aansluitingen als zelfstandigen verdubbeld
Het ontwerp van programmawet verdubbelt de administratieve geldboete die kan opgelegd
worden wanneer een persoon die geen hoofdverblijfplaats in België heeft, zich heeft aangesloten bij een socialeverzekeringsfonds zonder een beroepsactiviteit aan te vatten.
4. Innovatiepremies
De mogelijkheid voor werkgevers om innovatiepremies toe te kennen vrij van RSZ-bijdragen
en belastingen, wordt verlengd voor de periode 2015-2016.
5. Versterking van de werkbonus met ingang van 1 augustus 2015
Het ontwerp van programmawet voorziet in de versterking van de werkbonus met ingang
van 1 augustus 2015.
De werkbonus is de vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid
ten voordele van de werknemers met lage lonen. Die vermindering heeft tot doel werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon te
verhogen.
Het bedrag van de vermindering is afhankelijk van de hoogte van het maandloon van de
werknemer: hoe hoger het maandloon, hoe kleiner de vermindering. Eens het maandloon
hoger is dan een bepaald grensbedrag (= de hogeloongrens), is de vermindering gelijk aan
nul. Er wordt gewerkt met loonzones. Naargelang de loonzone waarin de loonmassa van een
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werknemer zich bevindt, wordt een bepaalde vermindering toegepast. Werknemers met een
heel laag loon (= lager dan de lageloongrens) ontvangen het maximale verminderingsbedrag.
Het ontwerp verhoogt zowel de zogenaamde hogeloongrens als de lageloongrens.
Ester Van Oostveldt.
Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het Sociaal Compendium 14-15, hét standaardwerk van het
Belgisch arbeids- en socialezekerheidsrecht (www.sociaalcompendium.be)

Zie, voor een sociaaljuridische duiding van wat de media dagelijks brengen, ook:

WikiSoc
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