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Uitgebracht op eigen initiatief
Artikel 109 van de wet van 30december1992 houdende sociale en diverse bepalingen
Bedragen van de evenwichtsdotatie 2017 en 2018
Het Comité neemt er kennis van dat de evenwichtsdotatie voor het Globaal Beheer Zelfstandigen voor de
jaren 2017 en 2018 wordt vastgelegd op 0 EUR. Het wijst er op dat dit uitsluitend toe te schrijven is aan
het feit dat het sociaal statuut voor deze jaren een positief saldo vertoont, dat overigens structureel van
aard is. Het Comité benadrukt van het Algemeen Beheerscomité steeds dient geraadpleegd te worden
over ontwerpteksten die betrekking hebben op de financiering van het Globaal Financieel Beheers
Zelfstandige; aangezien dit instaat voor het financieel beheer van het sociaal statuut.

Het Comité neemt kennis van een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag
van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de
zelfstandigen voor de jaren 2017 en 2018.
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Evenwichtsdotatie

Voor het jaar 2017 wordt de evenwichtsdotatie definitief vastgelegd op 2.865.741 duizend euro
in het stelsel van de werknemers en op 0 euro in het stelsel van de zelfstandigen. Voor het jaar
2018 bedraagt de evenwichtsdotatie 2.109.103 duizend euro in het stelsel van de werknemers,
terwijl het stelsel van de zelfstandigen geen evenwichtsdotatie ontvangt aangezien het opnieuw
een positief begrotingsresultaat optekent.
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Advies van het Comité

Het Comité neemt kennis van deze bedragen. Het Comité merkt op dat het Globaal Financieel
Beheer van het Sociaal Statuut voor 2017 en 2018 geen evenwichtsdotatie ontvangt omdat het
voor deze jaren een positief saldo heeft. Het wijst erop dat dit positieve saldo, structureel van
aard is. Verder stelt het Comité echter dat dit ontwerp van koninklijk besluit reeds eerder voor
advies aan het Globaal Financieel Beheer van de werknemers (ie. de RSZ) werd voorgelegd,
zonder dat het terzelfdertijd voor advies aan het Algemeen Beheerscomité werd overgemaakt.
Het Comité brengt in herinnering dat het instaat voor het financieel beheer van het sociaal
statuut der zelfstandigen en benadrukt dat het dus in de toekomst steeds geraadpleegd dient te
worden over ontwerpteksten die betrekking hebben op de financiering van het sociaal statuut.
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