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Ministerraad van 6 november 2020
De ministerraad vond plaats volgens de elektronische procedure op vrijdag 6 november 2020, onder
het voorzitterschap van eerste minister Alexander De Croo.
De ministerraad nam volgende beslissing:
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Hoort bij Ministerraad van 6 november 2020

COVID-19: verlenging van de uitzonderlijke maatregelen inzake pensioenen
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux akkoord met een
ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen voorzien in de wet van 7 mei 2020
houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen,
aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
De werknemers, ambtenaren en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die ingegaan zijn op de
oproep om hulp te bieden in het kader van de beheersing van de COVID 19-pandemie, mogen niet
ﬁnancieel benadeeld worden. In dit kader heeft de wet van 7 mei 2020 een decumulatie ingesteld voor
wanneer COVID-19-inkomsten worden gecombineerd met inkomsten uit een wettelijk pensioen, een
aanvullend pensioen of een leeﬂoon. Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe de artikelen 3, 4 en 5
van de wet van 7 mei 2020 te verlengen tot en met 31 maart 2021, met terugwerkende kracht vanaf 1
september 2020.
Deze wet voorzag tevens in maatregelen ter bescherming van werknemers die ingevolge COVID-19 tijdelijk
werkloos werden, op het vlak van het aanvullend pensioen en de collectieve
ziekteverzekeringsovereenkomsten. Het ontwerp verlengt ook deze maatregelen tot en met 31 maart
2021.
Aangezien de wet van 7 mei 2020 op dit vlak niet in een machtiging aan de Koning voorzag, werd ook een
voorontwerp van wet ter goedkeuring voorgelegd aan de ministerraad. Het wordt ter advies voorgelegd
aan de Raad van State.

Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie

Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke
Integratie, belast met Personen met een beperking,
Armoedebestrijding en Beliris
Guldenvlieslaan 87
1060 Brussel
België
+32 2 541 64 84
info@lalieux.fed.be

Delphine Van Bladel
Woordvoerder
+32 476 60 02 61

delphine.vanbladel@lalieux.fed.be

© 2020 - news.belgium.be

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

