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Ministerraad van 23 mei 2008 - tweede deel
De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 mei 2008 in de Wetstraat 51 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
De ministerraad vergaderde op vrijdag 23 mei 2008 in de Wetstraat 51 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme.
Na de ministerraad gaven de eerste minister en de vice-eersteministers een persconferentie over het
socio-economische beleid dat ze willen voeren. De krachtlijnen ervan vindt u in het persbericht sociaaleconomisch beleid van de federale regering.

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie
Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://kanselarij.belgium.be

Thomas Ferri
Redactiedienst (NL)
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73

thomas.ferri@premier.fed.be
Christophe Springael
Redactiedienst (FR)
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37

christophe.springael@premier.fed.be

© 2020 - news.belgium.be

1/7

23 mei 2008 -13:42

Hoort bij Ministerraad van 23 mei 2008 - tweede deel

Sociaal-economisch beleid van de federale regering
Krachtlijnen van het sociaal-economisch beleid van de federale regering
Krachtlijnen van het sociaal-economisch beleid van de federale regering
Inleiding
We bevinden ons in een context van een zwakkere internationale economische omgeving. De
onzekerheden over de impact van de ﬁnanciële crisis in de nasleep van de vastgoedcrisis op de
Amerikaanse huizenmarkt blijven aanhouden. Als kleine, open economie is het niet verwonderlijk dat, net
zoals bij onze belangrijkste handelspartners, ook in ons land de groeidynamiek het afgelopen halfjaar
afkoelde. Deze groeivertraging doet zich voor op een ogenblik dat we worden geconfronteerd met een
versnelling van de inﬂatie als gevolg van de stijging van de internationale energie- en voedselprijzen.
Na de goedkeuring van een eerste reeks maatregelen middels de programmawet en de begroting 2008,
neemt de regering het initiatief om de sociaal-economische prioriteiten uit het regeerakkoord die gericht
zijn op het creëren van meer jobs en het versterken van de sociale bescherming in het kader van
duurzame ontwikkeling om te zetten in concrete beleidsmaatregelen. Via een goed sociaal-economisch
beleid wenst de regering de fundamenten van onze economie te versterken en dit in een kader waarbij
alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid opnemen: de sociale partners, de federale regering en de
gewest- en gemeenschapsregeringen.
Het bevorderen van de werkgelegenheidsgroei is tevens cruciaal om de vergrijzingskosten terug te
dringen en op te vangen. Het draagt dus ook bij tot het realiseren van de begrotingsresultaten zoals
omschreven in het stabiliteitsprogramma 2008-2011.
Concreet wenst de regering op de ministerraad van 23 mei een agenda en methode vast te leggen om
binnen de budgettaire contouren van het stabiliteitsprogramma vijf prioritaire assen uit te werken tegen
midden juli:
1) een globale werkgelegenheidsstrategie;
2) het voortzetten van het beleid gericht op de vermindering van de (ﬁscale en paraﬁscale) lasten op
arbeid in het bijzonder voor de lage en middeninkomens;
3) de aanmoediging van de ondernemerszin, onder meer met een actieplan gericht op de kleine en
middelgrote ondernemingen;
4) de versterking van het systeem van sociale bescherming als belangrijke bron van welvaart en welzijn;
5) versterking van het beleid m.b.t. het leefmilieu en duurzame ontwikkeling.
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De regering heeft in dit kader reeds een aantal acties gepland en beslissingen genomen. Zij zal tegen
midden juli een aantal concrete maatregelen voorstellen m.b.t. belangrijke sociaal-economische
prioriteiten binnen de bovengenoemde krijtlijnen.

Prioritaire actiedomeinen
1 – Meer mensen aan het werk
Het optrekken van de werkgelegenheidsgraad is een absolute prioriteit voor deze regering. Werk verschaft
mensen niet alleen een inkomen, maar is bovendien belangrijk voor hun welzijn. De verhoging van de
werkgelegenheidsgraad is een kritische succesfactor voor het behoud en de versterking van onze sociale
welvaartsstaat. De vergrijzingskosten zijn enkel betaalbaar indien de werkgelegenheidsgraad toeneemt
van 62% vandaag tot 69% in 2030. Op die manier zullen er voldoende actieven zijn om de
gezondheidszorgen en sociale uitkeringen te ﬁnancieren. Voor deze legislatuur betekent dat een toename
van het aantal werkenden met 200.000.
Onze arbeidsmarkt kampt vandaag met twee problemen: op heel wat plaatsen is de arbeidsvraag nog
steeds ondermaats, terwijl in steeds meer streken het arbeidsaanbod problematisch wordt. De te vroege
uitstap en de ondervertegenwoordiging van enkele doelgroepen op de arbeidsmarkt vormen een
probleem. Te weinig jobs én te weinig geschoolde werknemers om ze in te vullen is een paradoxale
situatie. Om op deze beide vlakken successen te boeken, is de inbreng van de sociale partners (o.m. door
het respecteren van de gesloten akkoorden om 1,9% van de loonsom te besteden aan opleiding van de
werknemers) en de deelstaten cruciaal.
Om de arbeidsvraag verder te verhogen wil de regering de concurrentiekracht van de ondernemingen
verzekeren. De concurrentiekracht kan worden versterkt door de loonkosten in de hand te houden en door
voldoende te innoveren. Tegen 15 juli zullen daarom maatregelen en een kader worden uitgewerkt om de
lasten op arbeid te verlagen en de ondernemingszin en de duurzame ontwikkeling te verstevigen. Inzake
arbeidsmarktbeleid zal de regering maatregelen uitwerken om de werkloosheidsvallen (o.m. via de
verhoging van de minimumlonen) op basis van de voorstellen van de sociale partners te bestrijden. De
vereenvoudiging van de doelgroepverminderingen en banenplannen moet bovendien toelaten om de
bestaande middelen voor lastenverlagingen eﬃciënter en transparanter in te zetten, zodat het
werkgelegenheidseﬀect in proﬁt en non-proﬁt bedrijven wordt gemaximaliseerd.
Voldoende jobs volstaan niet, er moeten ook voldoende goedgeschoolde werknemers zijn om ze in te
vullen. Een bijsturing van de activeringsprocedure, met onder meer kortere opvolgingstermijnen en een
aanpassing van het toepassingsgebied in overleg met de sociale partners, is daartoe een noodzaak. De
regering wil een mechanisme uitwerken voor de verhoging van de uitkeringen in een eerste periode die de
ﬁnanciële schok verlicht voor wie in de werkloosheid terechtkomt, maar die tevens aanzet om zo snel als
mogelijk de werkloosheid te verlaten, inzonderheid door het versterken van zowel de degressiviteit als de
vorming en begeleiding, en zonder de minima per categorie in het gedrang te brengen. Zij zal aan de
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Nationale Arbeidsraad vragen om concrete maatregelen te formuleren. Voor de personen die ondanks een
gedreven beleleiding en vorming toch langdurig werkloos worden zal in overleg met de gewesten de
toeleiding naar inschakelingsprojecten versterkt worden. Om de juiste man of vrouw op de juiste plaats te
krijgen, zal de regering tegen 15 juli maatregelen nemen om de interregionale mobiliteit te bevorderen,
samen met de gewesten en in overleg met de sociale partners, de voorwaarden bepalen voor een
economische immigratie, met tijdelijke en daarna deﬁnitieve arbeidsvergunningen, en een mogelijkheid tot
verblijf en werk te voorzien voor bepaalde mensen die zich op het grondgebied bevinden.
Naast een globaal werkgelegenheidsbeleid, moet er voldoende aandacht zijn voor de groepen op de
arbeidsmarkt met de laagste werkgelegenheidsgraad: personen met een handicap, laaggeschoolden,
jongeren, ouderen, allochtonen en vrouwen. De regering zal de cumul van enerzijds de uitkeringen aan de
personen met een handicap en de invaliditeitsuitkeringen en anderzijds de beroepsinkomsten uitbreiden.
Een vereenvoudiging van de studentenarbeid kan bijdragen om de werkgelegenheidsgraad van jongeren
te verhogen. De regering zal erop toezien dat alle maatregelen uit het Generatiepact ook werkelijk in
wetgeving worden omgezet, zodat de werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers verder kan
toenemen.
De regering zal ook in overleg met de sociale partners een actieplan uitwerken i.v.m. het welzijn op het
werk.

2 – De lasten op werken en ondernemen verlagen
Het is gekend dat België op het vlak van totale belastingdruk (ﬁscaal en paraﬁscaal) op arbeid een weinig
benijdenswaardige plaats inneemt vooraan in de internationale rangschikking. Het resultaat is dat de
arbeidskost zeer hoog is, wat een belangrijke druk teweegbrengt op de ondernemingen en economische
actoren in het algemeen. Anderzijds is de netto verloning dan relatief gezien bescheiden. Dit wordt voor de
lage en middeninkomens, met de voortschrijdende inﬂatie snel als een beperking van de koopkracht
ervaren en voor de hogere inkomens als een rem op de verdere ontplooiing van de activiteiten. Het
verschil tussen netto inkomen uit arbeid en een vervangingsinkomen is in de regel ook te klein waardoor
o.m. werkloosheidsvallen ontstaan.
Om die redenen heeft de regering een belangrijke prioriteit gemaakt van de vermindering van de ﬁscale
en paraﬁscale lasten op arbeid. De regering is in dat kader bereid om in het kader van de
onderhandelingen over het komende interprofessioneel akkoord voorstellen van de sociale partners met
betrekking tot gerichte lastenverlagingen (lage lonen, nacht- en ploegenarbeid, …) tot uitvoering te
brengen. De regering zal ook de lasten verlagen via de verdere verhoging van het belastingvrije minimum.
Deze maatregel moet vooral de koopkracht van de mensen verhogen, de economische groei ondersteunen
en de werkloosheidsvallen bestrijden, inzonderheid voor de lage en middeninkomens. Deze regering zal in
deze legislatuur ook een bijkomende stap zetten in de richting van een beperking van het aantal
tussenliggende belastingschalen.
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Vooral voor gezinnen met kinderen en een laag inkomen is een belastingverlaging geen geëigend middel.
Daarom is het ook nodig om de paraﬁscale druk te verlagen voor de werknemers. Binnen de grenzen van
een duurzaam begrotingsbeleid, zal de regering daarom ook de sociale lasten op arbeid verder verlichten.

3 –De ondernemerszin aanmoedigen
In vergelijking met andere landen voelen weinig jongeren zich in ons land geroepen een onderneming te
starten. Daarom wil deze regering werk maken van een meer ondernemingsvriendelijk klimaat onder meer
door een omgeving te creëren die het concurrentievermogen van onze bedrijven vergroot en hen
stimuleert in continue groei, innovatie, inzet en verantwoord ondernemerschap. De regering zal ook haar
inspanningen in het kader van het realiseren van de Lissabondoelstellingen (uitgaven voor onderzoek en
ontwikkeling tegen 2010 op 3% van het BBP brengen) m.b.t. onderzoek en ontwikkeling versterken.
Om te garanderen dat onze ondernemingen kunnen opereren binnen een correct economisch
marktgegeven, bevestigt deze regering het belang dat zij hecht aan de goede werking en versterking van
de Belgische mededingingsautoriteit. Het accent zal worden gelegd op de eﬀectieve handhaving van het
verbod op kartels en op het misbruik van machtsposities.
Niet enkel onze ondernemers hebben belang bij een transparante marktwerking. Het huidige
koopkrachtdebat toont aan dat de eindprijzen aan consument eveneens een factor van formaat betekenen
in de werking van de markt en de economie.
Om erover te waken dat het beleid een voldoende duidelijk zicht heeft op de totstandkoming van deze
eindprijzen richt de regering een prijzenobservatorium op dat de verschillende componenten ervan zal
onderzoeken. Op deze manier verwerven we een beter zicht op de marktwerking of op de eventuele
concurrentievervalsing. Indien nodig kunnen nadien maatregelen worden genomen.
Stimulerend economisch beleid dient primordiaal tot jobcreatie te leiden.
Om de oprichting van nieuwe ondernemingen te stimuleren tekent deze regering een actieplan en
speciﬁeke wetgeving uit die speciﬁek gericht zijn op de oprichting en ontwikkeling van kleine en
middelgrote ondernemingen.
Teneinde de aantrekkingskracht van het beroep van zelfstandigen te vergroten zal deze regering de
verbetering van hun sociaal statuut verderzetten.
Een duurzaam economisch beleid dient rekening te houden met ondernemen in alle tijden, dus ook in
moeilijke. Wij zijn van mening dat een tegenslag niet automatisch mag gelijk staan aan het faillissement
en dat bij overname voldoende garanties voor de werknemers dienen te worden uitgewerkt. Met o.m. dit
doel voor ogen neemt deze regering het initiatief om de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord
te herzien.

5/7

4 – De sociale bescherming versterken en de armoede bestrijden
De regering wenst het verzekeringsprincipe, de solidariteit, de welvaartskoppeling en de lange-termijn
ﬁnanciering van de sociale zekerheid te versterken. Parallel hiermee ontwikkelt zij initiatieven die de
toegang tot de gezondheidszorg verbeteren en de armoede bestrijden. De afgelopen maanden heeft zij
daartoe reeds een heel aantal maatregelen genomen om bovenop de indexkoppeling bepaalde uitkeringen
te verhogen. Een aantal maatregelen zijn reeds in werking getreden en andere zullen in de loop van de
volgende maanden van start gaan.
Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan alle maatregelen die eerder werden overeengekomen tussen de
sociale partners over de besteding van de welvaartsenveloppe. Op 1 september zullen bijvoorbeeld de
pensioenen, de invaliditeitsuitkeringen, de arbeidsongevallenrenten en de beroepsziekte-uitkeringen, voor
zover ze 6 jaar geleden of tussen 15 en 20 jaar geleden ingingen, met 2% stijgen. De komende maanden
buigen de sociale partners zich over de invulling van de welvaartsenveloppe 2009-2010.
De regering wil tegen 15 juli op de volgende prioritaire domeinen een gemeenschappelijke toekomstvisie
ontwikkelen: op het vlak van de versterking van het verzekeringsprincipe: de toename van de
vervangingsratio van de pensioenen. Op het vlak van de versterking van de solidariteit: de verdere
verhoging van de minimumpensioenen in alle stelsels, de realisatie en het groeipad voor de omvorming
van de jaarlijkse leeftijdstoeslag tot een volledige dertiende maand kindergeld, een bijzondere inspanning
leveren m.b.t. de kinderbijslag voor gezinnen met gehandicapte kinderen, de koppeling van de
kinderbijslagen aan de welvaart (binnen de welvaartsenveloppe), de vermindering van de
solidariteitsbijdrage op de pensioenen met het oog op de afschaﬃng ervan, het optrekken van de
toegelaten arbeid voor 65-plussers en voor genieters van een overlevingspensioen en de harmonisering
van de minimumuitkeringen voor zelfstandigen en werknemers. Op het vlak van de welvaartskoppeling: de
verhoging van de oudste pensioenen. Op het vlak van de lange-termijn ﬁnanciering van de sociale
zekerheid: de manier waarop het Zilverfonds en het Toekomstfonds voor de gezondheidszorg verder
uitgebouwd kunnen worden.
Inzake gezondheidszorg moet de invoering van innovatieve technieken en geneesmiddelen mogelijk
blijven. Dit moet gepaard gaan met een blijvend streven tot dekking van de objectieve zorgnood van de
patiënt tegen de meest economische prijs. Op basis van de resultaten van een lopende studie ter zake, zal
een grotere bescherming worden geboden aan chronische zieken onder meer via de aanpassing van het
systeem van de maximumfactuur. De uitvoering van het kankerplan zal worden voortgezet. De regering
zal een plan uitvoeren om families waarvan een lid erg zorgbehoevend is te ondersteunen. Er wordt werk
gemaakt van een verhoging van de attractiviteit van de medische beroepen, van het versterken van de
positie van de huisarts, en van een betere afstemming van het zorgaanbod op de zorgvraag op de diverse
domeinen die in het regeerakkoord werden vermeld.
Het federaal actieplan voor armoedebestrijding wordt op 4 juli voorgesteld aan de Ministerraad. In dit
ambitieus plan zal de verhoging van de koopkracht door middel van een verhoging van de laagste
uitkeringen worden beschreven. Met betrekking hierop zal de regering een jaarlijkse inspanning leveren.
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De regering erkent tevens dat er in ons land naast een actieve bestrijding van de overmatige schuldenlast
een dringende nood is aan ﬁnanciële vorming en wil daarom werk maken van een instituut of platform dat
op een gecoördineerde manier aan ﬁnanciële vorming en sensibilisering doet.

5 – Een duurzaam milieu- en energiebeleid
Ons leefmilieu gezond en vitaal houden ten dienste van de komende generaties. Dit is het engagement dat
deze regering aangaat. Het jaar 2008 betekent de start van de Kyotoperiode. Over de periode 2008-2012
moet de Belgische CO 2-uitstoot jaarlijks met gemiddeld 7, 5% dalen ten opzichte van het niveau van
1990. Naast de inspanningen die de Gewesten hiervoor leveren, moet de federale overheid jaarlijks 4, 8
miljoen ton CO2 per jaar minder uitstoten. Hiervoor is concreet en doelbewust handelen vereist, van
iedereen: burgers, bedrijven en niet in het minst de overheid zelf. Het zogenaamde proces van de “Lente
van het Leefmilieu” heeft een dynamisch maatschappelijk proces op gang gebracht. Begin juli zal de
regering concrete maatregelen nemen die de uitstoot van CO2 verder reduceren en de energie-eﬃciëntie
aanwakkeren. Deze maatregelen zullen onder meer inspelen op duurzame vormen van productie,
consumptie en verplaatsingen (inclusief m.b.t. woon-werk verkeer). De regering zal zich tevens
voorbereiden op de Europese doelstelling om tegen 2020 een aandeel van 13% hernieuwbare energie te
bereiken op de totale energieconsumptie. In dit verband zal de regering ondermeer zorgen voor de
optimale exploitatie van het potentieel aan oﬀ-shore windenergie in de Noordzee en zal ze de toegang
voor de consument tot biobrandstoﬀen verbeteren en toezien op een duurzame ontwikkeling van de
biobrandstoﬀen. Ook de energie-eﬃciëntie van de overheidsgebouwen zal worden verbeterd.
Toegang tot energie is een basisrecht. De regering stelt zichzelf als doel billijke en betaalbare
energieprijzen na te streven. Hiertoe is actie op diverse terreinen vereist.
Om structureel en voor iedereen verantwoorde energieprijzen te bereiken, zal de regering de voorwaarden
scheppen om de concurrentie op de gas-en elektriciteitsmarkt te verhogen. De regering zal hiertoe nieuwe
spelers aan de productiezijde aanmoedigen, een onafhankelijk beheer van de transportnetten met een
substantiële vertegenwoordiging van de publieke sector nastreven, het op de markt brengen van
competitieve productiesites stimuleren. De nationale regulator zal toezien op het competitief gedrag en op
een verantwoorde verhouding tussen kosten en prijzen van de ondernemingen.
Voor hen die het het moeilijkst hebben, ontwikkelen we een adequaat sociaal energiebeleid. Hiertoe zal
het sociaal verwarmingsfonds en het systeem van sociale tarieven voor gas en elektriciteit worden
ingezet. Voor de mensen die in aanmerking komen, laten we de sociale tarieven automatisch in werking
treden. Daarnaast zullen de bestaande instrumenten worden geëvalueerd, met als doel ze beter op elkaar
af te stemmen en de toegang ertoe te optimaliseren in het kader van een progressieve tarifering.
We sporen gezinnen en bedrijven aan om zuiniger met energie om te springen. De goedkoopste en
properste energie is immers deze die we niet verbruiken. De aftrekbaarheid voor energiebesparende
investeringen zal worden verhoogd en indien mogelijk vooraf geﬁnancierd of omgerekend in een korting
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op de factuur. De bedrijven zullen hun investeringen versneld of degressief kunnen aﬂossen. We zullen in
het kader van een alliantie voor werk en milieu tussen de werkgevers, werknemers uit de bouwsector, de
milieuverenigingen en de overheid een eﬃciënt derdebetalerssysteem opzetten om de investeringen in
duurzaam bouwen aan te moedigen.
We staan erop iedereen correct en op begrijpbare wijze te informeren over zijn of haar energieverbruik. In
dit verband zullen we een uniforme energiefactuur ontwikkelen die alle leveranciers zullen hanteren.

Besluit
De regering wenst tegen midden juli de bovenstaande beleidsmaatregelen verder uit te werken. Zij wil via
dat gedegen sociaal-economisch beleid het hoofd bieden aan de zwakkere economische omgeving. De
bedoeling is meer mensen aan het werk te helpen en van een degelijk inkomen te voorzien om hun
welvaart en welzijn te versterken.
In bijhorend document rechtsboven vindt u de lijst met de prioritaire actiedomeinen van het socioeconomische beleid van de regering.
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Prijzenobservatorium
Oprichting van een wetenschappelijk comité voor de observatie en de analyse van prijzen
Oprichting van een wetenschappelijk comité voor de observatie en de analyse van prijzen
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een raadgevend instrument opricht voor
prijsobservatie en -analyse. Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne
stelde het ontwerp voor.
Het onafhankelijk comité moet de regering nauwkeurige informatie verschaﬀen over de marktsituatie en
de prijsontwikkeling zodat ze haar beleid voor de vrijwaring van de concurrentie en de transparantie kan
uitstippelen. Het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse zal bestaan uit professoren
en vertegenwoordigers van de Nationale Bank van België, het Federaal planbureau en de Centrale raad
voor het bedrijfsleven.
Het comité zal de informatie structureren die beschikbaar is bij de nationale instellingen en bronnen en
FOD Economie bijstaan in zijn nieuwe opdracht voor de prijsanalyse die hij in naam van het Instituut van
de nationale rekeningen zal uitvoeren.
De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 21 december 1994
houdende sociale en diverse bepalingen.
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Kinderbijslag voor zelfstandigen
Schorsing van het recht op kinderbijslag voor zelfstandigen versoepeld
Schorsing van het recht op kinderbijslag voor zelfstandigen versoepeld
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle een ontwerp van
koninklijk besluit goedgekeurd dat de schorsing van kinderbijslag versoepelt, wanneer de zelfstandige zijn
sociale bijdragen niet betaalt. Als een zelfstandige die niet betaalt, kunnen de kinderen jonger dan 18 jaar
toch kinderbijslag blijven genieten.
De ministerraad keurde het ontwerp van kb tot wijziging van art. 36 van het kb van 8 april 1976 houdende
de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen goed.
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Continuïteit van de ondernemingen
Ontwerp van amendement op het wetsvoorstel betreﬀende de continuïteit van de ondernemingen
Ontwerp van amendement op het wetsvoorstel betreﬀende de continuïteit van de ondernemingen
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen een ontwerp van amendement
goedgekeurd op het wetsvoorstel betreﬀende de continuïteit van de ondernemingen.
Het ontwerp van amendement breidt de toepassing van de wet uit tot de landbouwvennootschappen en
burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, met uitzondering van de vrije beroepen wegens hun
bijzondere regels op het vlak van deontologie en de aansprakelijkheid. Burgerlijke vennootschappen vallen
voortaan ook onder de bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel.
Het ontwerp versoepelt de voorwaarden om een procedure van gerechtelijke reorganisatie te openen met
als tegengewicht meer garanties om eventueel misbruik tegen te gaan. Het bevat ook andere incentives
om overeenkomsten met schuldeisers te eisen.
Er komt een bijkomende mogelijkheid om termijnen te verlengen voor de opschorting en de uitvoering van
het reorganisatieplan onder duidelijke voorwaarden en toezicht van de rechter. Daarnaast zijn er extra
evenwichten voorzien tussen ondernemingen in moeilijkheden en hun schuldeisers.
Het ontwerp benadrukt de rentabiliteit van de onderneming in moeilijkheden en het behoud van de
lopende contracten van de schuldenaar. Daarnaast versterkt het de kredietposite van de schuldenaar.
De administratieve lasten voor ondernemingen worden verder afgebouwd door een aantal
publicatieverplichtingen te schrappen.
Bij de overdracht van een onderneming in moeilijkheden:
behouden de werknemers hun rechten
kunnen de ovenemer, overdrager en de werknemersvertegenwoordigers bij collectief akkoord
wijzigingen aanbrengen aan de arbeidsvoorwaarden
kunnen de overnemer en de individuele werknemer bij individueel akkoord wijzigingen aanbrengen aan
de individuele arbeidsovereenkomsten
heeft de overnemer de vrije keuze van werknemers die hij wenst over te nemen gebaseerd op
technische, economische en organisatorische redenen zonder discriminatie (van bijvoorbeeld
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vakbondsafgevaardigen)
de arbeidsrechtbank kan de overname homologeren, waardoor rechtszekerheid wordt gecreëerd voor
alle partijen
de sociale partners werken deze principes verder uit in het kader van het sociaal overleg binnen de
NAR, en mogen afwijken van dit raamakkoord.

Het ontwerp van amendement wordt bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend
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Privé ziekteverzekeringen
Wijziging van de wet van 20 juli 2007 inzake privé ziekteverzekeringen
Wijziging van de wet van 20 juli 2007 inzake privé ziekteverzekeringen
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet (*) goedgekeurd dat de wet van 20 juli 2007 inzake de
privé ziekteverzekeringen wijzigt. Het lost een aantal praktische problemen op en verduidelijkt
de interpretatie van de wet.
Er zijn drie belangrijke wijzigingen:
de datum waarop de wet van 20 juli 2007 voor de bestaande overeenkomsten in werking treedt: de
wet treedt in werking op 1 juli 2007. Ze is van toepassing op de nieuwe ziekteverzekeringen en ook op
die die voor 1 juli 2007 zijn aangegaan. Er geldt een overgangsperiode van twee jaar vanaf 1 juli 2007
voor de bestaande beroepsgebonden ziekteovereenkomsten en de andere overeenkomsten.
het onderscheid collectieve en individuele ziekteverzekeringen: De hospitalisatieverzekeringen die een
bank voor haar klant afsluit zijn onderworpen aan de regels voor individuele overeenkomsten.
de overgangsregeling voor chronisch zieken en personen met een handicap: De wet van 20 juli 2007
gaf chronisch zieken en personen met een handicap recht op de ziektekostenverzekering, met
uitsluiting van de kosten die verband houden met de chronische ziekte of de handicap. Ze kunnen dat
recht laten gelden van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010.

Rol van het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg en de Commisie voor het bank, ﬁnancie- en
assurantiewezen (CBFA)
De ministerraad heeft de minister van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de
opdracht gegeven om de rol te verduidelijken die de wet aan het Federaal kenniscentrum voor
gezondheidszorg en de CBFA heeft toevertrouwd.
Ten slotte zal het Federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg tegen 2008 een studie uitvoeren om het
kader vast te stellen van de representatieve en objectieve parameters waarvan sprake is in de wet.
(*) voorontwerp van wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de
private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.
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Solidariteitsbijdrage
Vermindering van de solidariteitsbijdrage voor lage pensioenen vanaf 1 juli 2008
Vermindering van de solidariteitsbijdrage voor lage pensioenen vanaf 1 juli 2008
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de koopkracht moet verbeteren
door de solidariteitsbijdrage op de wettelijke, extralegale pensioenen en renten te verminderen.
Vanaf 1 juli 2008 wordt de solidariteitsbijdrage op de lage pensioenen opgeheven.
De nieuwe schalen zijn:
(p is het totale maandelijkse bruto bedrag van pensioenen en andere voordelen)
Pensioenen van alleenstaanden

P

Formule

Inhouding

tussen 0,01 en 2012,75

0

0

tussen 2012,76 en 2075,00

(P-2012,75) X 50%

tussen 0,005 en 31,13

tussen 2075,01 en 2244,75

P X 0,015

tussen 31,13 en 33,67

tussen 2244,76 en 2268,09

33,67 + [(P-2244,75) X 50%]

tussen 33,68 en 45,34

meer dan 2268,10

P X 0,02

meer dan 43,56

P

Formule

Inhouding

tussen 0,01 en 2326,99

0

0

tussen 2327,00 en 2398,95

(P-2326,99) X 50%

tussen 0,005 en 35,98

Pensioenen van gezinnen
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tussen 2398,96 en 2565,43

P X 0,015

tussen 35,98 en 38,48

tussen 2565,44 en 2592,10

38,48 + [(P-2565,43) X 50%]

tussen 38,49 en 51,82

meer dan 2592,11

P X 0,02

meer dan 51,84
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Conventioneel brugpensioen
Beschikbaarheid van bruggepensioneerden voor de arbeidsmarkt binnen de reglementering van
outplacement
Beschikbaarheid van bruggepensioneerden voor de arbeidsmarkt binnen de reglementering van
outplacement
De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet twee ontwerpen van koninklijk
besluit goedgekeurd over het brugpensioen. Ze brengen de vereiste om beschikbaar te zijn voor de
arbeidsmarkt voor bruggepensioneerden en oudere werklozen met elkaar in overeenstemming, onder
andere op het vlak van outplacement.
De bruggepensionneerde worden vrijgesteld van de verplichting ingeschreven te zijn als werkzoekende,
beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en outplacement aan te vragen. De werknemer die een
brugpensioen opneemt na een ontslag in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering, komt voor
de vrijstelling in aanmerking als hij of zij een loopbaan van 38 jaar kan aantonen of ten minste 58 jaar is op
het einde van de opzeggingsperiode of van de periode gedekt door een opzeggingsvergoeding.
De werknemer die vrijwillig een outplacementbegleiding aanvraagt, moet tijdens de begeleiding verder
beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt. Hij moet ook meewerken aan zijn herinschakeling op de
arbeidsmarkt en de aangeboden begeleiding, opleiding of betrekking aanvaarden.
De bruggepensioneerde komt ook in aanmerking voor de regeling van de seniorvakantie. Dat houdt in dat
hij of zij bij een werkhervatting als loontrekkende in de privé-sector, een uitkering kan genieten ten laste
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening als aanvulling op het onvolledig recht op gewone betaalde
vakantie.
De bruggepensioneerde kan met behoud van uitkeringen een nevenactiviteit aanvangen, die de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft toegestaan, tijdens de periode van werkloosheid. In dat geval
wordt het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen verminderd in functie van het dagbedrag dat de
nevenactiviteit oplevert, zoals dat nu al geldt voor oudere werklozen.
De ontwerpen kregen een positief advies van het beheerscomité van de RVA.
De ministerraad keurde de twee ontwerpen goed:
kb tot wijziging van art. 4 en 22 van het kb van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel
brugpensioen in het kader van het generatiepact en tot invoering van art 4bis in hetzelfde besluit.
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kb tot wijziging van art. 2, 2bis, 2ter en 12bis van het kb van 7 december 1992 betreﬀende de
toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en tot invoeging
van een art 14bis in hetzelfde besluit.
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Toegelaten activiteit van gepensionneerden
Toegelaten activiteit van gepensionneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren verhoogd
Toegelaten activiteit van gepensionneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren verhoogd
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de toegelaten activiteit van
gepensionneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren verhoogt.
Het voorstel van minister van Pensioenen Marie Arena en minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle
verhoogt de toegelaten maximale inkomsten uit een activiteit met 25% voor personen die een rust- en
een overlevingspensioen genieten en die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt tot:
werknemer zonder persoon ten laste: 21.436,50 euro
werknemer met persoon ten laste: 26.075 euro
zelfstandige zonder persoon ten laste: 17.149,19 euro
zelfstandige met persoon ten laste 20.859,97 euro

Voor personen die enkel een overlevingspensioen genieten voor ze de wettelijke pensioenleeftijd hebben
bereikt is een verhoging met 8% toegestaan tot:
werknemer zonder persoon ten laste: 17.280 euro
werknemer met persoon ten laste: 21.600 euro
zelfstandige zonder persoon ten laste: 13.824 euro
zelfstandige met persoon ten laste: 17.280 euro
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Moederschapshulp voor zelfstandigen
Verlenging van de termijn om moederschapshulp aan te vragen
Verlenging van de termijn om moederschapshulp aan te vragen
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de termijn verlengt
waarin vrouwelijke zelfstandigen een aanvraag voor moederschapshulp kunnen indienen. Het voorstel van
minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Werk Joëlle Milquet geeft de zelfstandigen de
kans om hun aanvraag tot 15 weken na de bavallingsdatum in te dienen.
Zelfstandigen die na hun bevallingsrust opnieuw aan de slag gaan kunnen gratis 105 dienstencheques ter
waarde van 6,70 euro bekomen. Daarmee kunnen ze via een erkende organisatie hulp bij huishoudelijke
taken betalen zoals schoonmaken, wassen, strijken en boodschappen doen.
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Project 600
Financiering van project 600 voor de opleiding van verpleegsters
Financiering van project 600 voor de opleiding van verpleegsters
De ministerraad heeft zijn akoord gegeven om project 600 voor het schooljaar 2008-2009 weer te
lanceren voor de privé en de openbare sector. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Joëlle Milquet geeft de personeelsleden van de
gezondheidssectoren die nog geen diploma verpleegkundige hebben, de kans het te behalen met behoud
van hun loon.
Het project werd in 2000 in het kader van het non-proﬁt akkoord 2000-2005 gestart met de bedoeling om
een antwoord te bieden op het probleem van het tekort aan verpleegkundigen.
Het Sociale Maribel Fonds RSZPPO zal met het restant van de niet recurrente middelen, 11.145.924,24
euro, en de teruggevorderde middelen van 2004 de 163 nieuwe plaatsen van project 600 ﬁnancieren voor
de publieke sector in 2008-2009.
De ﬁnanciering van de vervangende tewerkstelling voor de nieuwe kandidaat-verpleegkundigen in
2009-2010 zal bij de begrotingsopmaak 2009 worden bekeken.
De ministerraad gaf ook zijn akkoord om 200 nieuwe plaatsen in de privé sector voor een opleiding van
drie jaar te openen. Daarvoor is een ﬁnanciering van 19.444.770,33 euro uitgetrokken over vier jaar
waarbij nog de selectiekosten komen van 100.000 euro.
Het Intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten (IFG) heeft voorgesteld om de aanvang van het
schooljaar te preﬁnancieren met reserves van bestaande engagementen. Een deel van de kosten wordt
geﬁnancierd met niet gebruikte middelen 2007-2008 van het luik jongeren-generatiepact, van het project
veiligheid in de ziekenhuizen en personeel pediatrie, voor 6.914.600 euro, en de rest met middelen
van het IFG, voor 624.451,98 euro.
De regering heeft het IFG en het Sociaal Maribel Fonds gevraagd om samen na te denken over mogelijke
ﬁnancieringen voor de andere schooljaren en voor de structurele verderzetting van het project 600 in
2009-2011. De ministerraad zal die dan tijdens de begrotingsopmaak 2009 evalueren.
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Structurele versterking van de algemene directie mededinging
Toekenning van bijkomende kredieten voor de aanwerving van nieuwe personeelsleden bij de
algemene directie mededinging
Toekenning van bijkomende kredieten voor de aanwerving van nieuwe personeelsleden bij de algemene
directie mededinging
De ministerraad ging principieel akkoord met het voorstel van minister voor Ondernemen en
Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne om de bevoegde instellingen voor mededinging binnen FOD
Economie structureel te versterken.
Om optimaal te kunnen functioneren heeft de Algemene directie voor de mededinging 50 personeeleden
nodig van niveau A. Nu zijn er slechts 25 (in voltijdse equivalenten) en twee bijkomende attachés worden
binnenkort aangeworven.
In het actieplan 2008 is de aanwerving van twee adjunct-auditeurs voor de auditoraat van de raad van de
mededinging gepland. De overige personeelsleden worden aangetrokken via interne
mobiliteit bij FOD Economie.
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Verlening van Europese octrooien
Goedkeuring en uitvoering van het Protocol van Londen
Goedkeuring en uitvoering van het Protocol van Londen
De ministerraad heeft ingestemd met een voorontwerp van wet voor de goedkeuring van het Verdag
inzake de toepassing van art. 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (protocol
van Londen, 17 oktober 2000). Hij stemde ook in met het voorontwerp van wet houdende
tenuitvoerlegging van dat Verdrag. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en minister voor
Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne legden de twee voorontwerpen voor.
Met het protocol van Londen willen de lidstaten van de Europese octrooiorganisatie de kosten van
de octrooien verminderen. De hoge kosten zijn voornamelijk het gevolg van het grote aantal vertalingen
dat nodig is. Daardoor hebben Europese KMO's minder gemakkelijk toegang tot het Europese
octrooisysteem, wat de bescherming van innovatie binnen Europa afremt.
Het protocol kent daarom onder bepaalde voorwaarden vrijstellingen toe van de vereiste om te vertalen.
Tot nu toe kon elke lidstaat vragen om een octrooi naar een van zijn nationale talen te laten vertalen om
het octrooi te kunnen valideren. Als België het verdrag ratiﬁceert, is dat niet meer nodig.
Het voorontwerp met de uitvoering van het verdrag wijzigt twee wetten, die de validatie van de Europese
octrooien in België en hun gevolgen regelen:
de wet van 21 april 2007 houdende diverse bepalingen betreﬀende de procedure inzake de
indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van die aanvragen en van de Europese
octooien in België.
de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van het Verdrag betreﬀende de verlening van Europese
octrooien.
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Fiscale regeling vennootschappen uit verschillende landen
Fiscale regeling van de fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen inbreng van activa en aandelenruil
van vennootschappen uit verschillende landen
Fiscale regeling van de fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen inbreng van activa en aandelenruil van
vennootschappen uit verschillende landen
De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het Wetboek van de inkomstenbelasting
1992 wijzigt. Het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders zet de gecoördineerde richtlijn
2005/19/EG van de Raad van 17 februari 2005 in Belgisch recht om (*). Die richtlijn voorziet in de
gemeenschappelijke ﬁscale regeling van fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa
en aandelenruil voor vennootschappen uit verschillende lidstaten en van de verplaatsingen van de
statutaire zetel van een Europese Naamloze Vennootschap (SE) of een Europese Coöperatieve
Vennootschap (SCE) van een lidstaat naar een andere.
In het wetboek wordt het begrip intra-Europese vennootschap opgenomen. Dat is een buitenlandse
vennootschap die ﬁscaal in een lidstaat van de EU is gevestigd, waaronder ook de SE en de SCE.
Daarnaast omschrijft het voorontwerp:
de invoering van de belastingvrije aandelenruil
de wijziging van het algemene stelsel van aftrek van vorige beroepsverliezen
de bepalingen inzake fusies, splitsingen, gelijkgestelde verrichtingen die een wijziging inhouden van
het geldende regime voor louter Belgische verrichtingen
het ﬁscale regime van de grensoverschrijdende fusie, splitsingen, gelijkgestelde verrichtingen waarbij
een binnenlandse vennootschap optreedt als overnemende of verkrijgende vennootschap
de bepalingen van fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen tussen vennootschappen in de EU
de speciﬁeke bepalingen over de grensoverschrijdende inbreng van een bedrijfsafdeling, een tak van
werkzaamheid of een algemeenheid van goederen door een binnenlandse of intra-Europese
vennootschap
het ﬁscale regime van de zetelverplaatsing van een binnenlandse Europese vennootschap of Europese
coöperatieve vennootschap naar een andere lidstaat van de EU en van een buitenlandse Europese
vennootschap en Europese coöperatieve vennootschap naar België.

(*) richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990.
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Gewaarborgd minimumpensioen
Gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers 2% hoger vanaf 1 juli 2008
Gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers 2% hoger vanaf 1 juli 2008
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de koopkracht moet verbeteren
door het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers vanaf 1 juli 2008 te verhogen. Het voorstel van
minister van Pensioenen Marie Arena voert de beslissing uit die de ministerraad op 29 februari 2008 had
genomen, namelijk om vanaf juli 2008 de minimumpensioenen van werknemers en zelfstandigen met 2%
te verhogen.
Vanaf 1 juli 2008 bedragen de minimumpensioenen:

Alleenstaanden

Gezinnen

werknemers

956,48 euro

1195,22 euro

zelfstandigen

846,88 euro

1125,59 euro

Het ontwerp voert de verhoging in door de wet van 29 februari 1980 met de budgettaire voorstellen
1979-1980 te wijzigen. De programmawet die nu in het parlement wordt besproken, voert de verhoging
voor de zelfstandigen in door de wijziging van de wet van 15 mei 1984.
De ministerraad heeft ook een tweede ontwerp goedgekeurd dat het minimumpensioen voor werknemers
en zelfstandigen die op 1 juli een verhoging krijgen, uitsluit van de geplande verhoging op 1 september
2008. Op die datum worden de pensioenen die ingingen tussen 1 januari 1988 en 1 januari 2003
verhoogd.
(*°) ontwerp van kb tot wijziging van het kb van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot
toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden.
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Inkomensgarantie voor ouderen
Inkomensgarantie voor ouderen2% hoger vanaf 1 juli 2008
Inkomensgarantie voor ouderen2% hoger vanaf 1 juli 2008
De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de koopkracht moet verbeteren
door de inkomensgarantie voor ouderen te verhogen. Het voorstel van minister van Pensioenen Marie
Arena verhoogt die met 2% vanaf 1 juli 2008. Daarmee wordt het basisbedrag 574,03 euro en het
verhoogde bedrag 861,04 euro.
De inkomensgarantie voor ouderen geeft mensen die ouder zijn dan 64 jaar en die weinig inkomsten
hebben een ﬁnanciële tegemoetkoming. Ongeveer 79.000 personen hebben er recht op.
Het ontwerp kreeg een positief advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen.
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