> Newsflash – 25 mei 2007
Arbeids-, sociale zekerheids- en immigratierecht
Regularisatie ? De tijd dringt !
De Wet van 27 december 2006 inzake de aard van de arbeidsrelaties (zie onze newsflash van 14 december 2006)
voorziet in twee mogelijkheden om een bestaande samenwerkingsvorm die door partijen sociaal
zekerheidsrechterlijk verkeerd werd gekwalificeerd (schijnzelfstandige of schijnwerknemer), te gaan regulariseren
zonder belangrijke financiële consequenties :
(1) een spontane regularisatie : dient te worden uitgevoerd binnen de 6 maanden na inwerkingtreding van
de Wet van 27 december 2006 of het Koninklijk Besluit waarin de specifieke criteria werden vastgelegd;
(2) een regularisatie nà een beslissing van de rulingcommissie : de rulingcommissie dient te worden gevat
binnen het jaar nà de inwerkingtreding van de Wet van 27 december 2006 of het Koninklijk Besluit waarin
specifieke criteria worden vastgelegd én de partijen dienen zich binnen de 6 maanden na de beslissing
van de commissie aan te sluiten in het juiste systeem.
De gevolgen van dergelijke (spontane) regularisaties zijn zeer belangrijk :
(1) er zijn enkel regularisatiebijdragen verschuldigd voor de periode vanaf de inwerkingtreding van de wet /
koninklijk besluit tot het ogenblik van de aansluiting in het juiste stelsel; er is daarenboven mogelijkheid
tot compensatie met de bijdragen die in het verkeerde stelsel werden betaald;
(2) er worden noch boetes, verhogingen of interesten opgelegd;
(3) er zijn geen strafsancties.
Aangezien er inmiddels noch een rulingcommissie werd opgericht en er evenmin koninklijke besluiten werden
gepubliceerd waarin de specifieke criteria per sector werden vastgelegd (en geen van beiden wordt binnen
afzienbare tijd verwacht), is er op dit ogenblik enkel de mogelijkheid tot spontane regularisatie om van voormelde
voordelen te kunnen genieten.
De wet trad in werking op 1 januari 2007 zodat de termijn om tot regularisatie over te gaan, verstrijkt op 30 juni
2007.
In geval van manifeste verkeerde samenwerkingsvorm dringt de tijd voor regularisatie !
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