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TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van DOC 51
0286/001.

La présente proposition de loi reprend le texte du
DOC 51 0286/001.

Uit het jaarverslag van de RSZ (1997) en uit
persberichten blijkt dat verschillende publiekrechtelijke rechtspersonen een aanzienlijke achterstand hebben bij de betaling van socialezekerheidsbijdragen.
Het is wenselijk dat hierbij snel en efficiënt wordt
opgetreden. Om die reden stellen wij voor het bestaande wettelijke instrumentarium aan te passen, met
het oog op een spoedige invordering. Hiertoe wordt
een aangepaste vorm van schuldvergelijking ingevoerd. Deze bestaat in een ambtshalve afhouding van
middelen die vanuit de Schatkist aan overheden
moeten worden gestort. Ten slotte wordt op deze
wijze vermeden dat het solidariteitsmechanisme in het
kader van de sociale zekerheid wordt ondermijnd.

Il ressort du rapport annuel de l'ONSS (1997) ainsi
que d'articles parus dans la presse que diverses
personnes morales de droit public accusent un arriéré
considérable dans le paiement des cotisations de
sécurité sociale. Il s'impose donc d'intervenir rapidement et efficacement afin de mettre bon ordre à cette
situation. Nous proposons dès lors d'adapter les
instruments légaux existants en vue de permettre un
recouvrement rapide et d'organiser à cet effet une
forme adaptée de compensation. Celle-ci prendrait la
forme d'un prélèvement effectué d'office sur des fonds
que le Trésor doit verser aux autorités publiques
défaillantes. Ce procédé permet enfin d'éviter de saper
le mécanisme de solidarité qui sous-tend la sécurité
sociale.

Nahima LANJRI.
Wouter BEKE.
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WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI

Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

In artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 286 van
31 maart 1984 houdende maatregelen om een betere
inning te verzekeren van de socialezekerheidsbijdragen en de solidariteitsbijdragen verschuldigd door
publiekrechtelijke rechtspersonen, worden het tweede
en derde lid vervangen door de volgende leden :

À l'article 1er de l'arrêté royal no 286 du 31 mars
1984 portant des mesures en vue d'améliorer la
perception des cotisations de sécurité sociale et de
solidarité dues par des personnes morales de droit
public, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas
suivants :

« De FOD Financiën verricht deze afhouding
ambtshalve, wanneer de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid hem meedeelt dat het betrokken bestuur
binnen een periode van drie maanden geen gevolg
heeft gegeven aan het aangetekend schrijven waarbij
het werd aangemaand om de achterstallige bijdragen te
betalen.

« Le SPF Finances procède d'office à ce prélèvement lorsque l'Office national de sécurité sociale
l'informe que l'administration concernée n'a pas, dans
un délai de trois mois, donné suite à l'envoi recommandé la mettant en demeure de payer les montants
arriérés.

De FOD Financiën maakt de betrokken sommen
binnen een periode van dertig dagen over aan de
Rijksdienst. »

Le SPF Finances verse les sommes concernées à
l'Office national dans un délai de trente jours. ».

26 juli 2007.

26 juillet 2007.

Nahima LANJRI.
Wouter BEKE.
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