
02 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele 

Instellingen, over "de verdeling van de welvaartsenveloppe" (nr. 15239) – 23/04/2013 

  

02.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, ik wil eerst en vooral zeggen dat 

mijn vraag al was ingediend op 17 januari 2013. Ik betreur het uiteraard dat die meer dan 

vier maanden na de indiening aan bod komt. Ik vroeg mij af hoe dat kwam. Een keer kwam 

dat blijkbaar door het feit dat de commissievergadering door het slechte weer werd uitgesteld. 

Intussen is er echter al heel veel beslist en zijn er heel veel berichten verschenen in de 

kranten. 

  

02.02  Laurette Onkelinx, ministre: Des circonstances exceptionnelles ont aussi fait que la 

commission a dû être reportée, à savoir la démission de M. Vanackere. 

  

02.03  Nahima Lanjri (CD&V): Dat is mogelijk. De beslissing werd eind februari genomen 

met de sociale partners. Hoe dan ook, ik zal de vraag stellen, zodat u alles nog eens op een 

rijtje kan zetten en misschien nog wat bijkomende informatie geven. 

  

Er is een akkoord bereikt tussen de sociale partners in verband met de verdeling van de 

welvaartenveloppe. Er werd beslist dat 60 % van de welvaartenveloppe zou worden besteed 

aan het optrekken van de sociale uitkeringen. De regering heeft beslist om de overige 40 % te 

besteden aan de pensioenen, de invaliditeituitkeringen en de vergoedingen voor 

arbeidsongevallen. Mijn algemene vraag is of het voorstel, dat door de sociale partners is 

uitgewerkt, volledig wordt gehonoreerd door de regering. Ik weet dat dat in grote lijnen het 

geval is. Op welke punten wijkt men daar echter van af? 

  

Ten tweede, de belangrijkste vraag is hoe die welvaartenveloppe nu juist zal worden verdeeld. 

Welke uitkeringen zullen stijgen? Wanneer zal elk van die stijgingen een feit zijn? Er is 

sprake geweest van het invoeren van de stijging van het vakantiegeld voor invaliden in april 

of mei van dit jaar. Wanneer zal dat een feit zijn? Wanneer zal de stijging van het 

vakantiegeld voor gepensioneerden een feit zijn? Moet de regering nog initiatieven nemen om 

hier uitvoering aan te geven? Moeten er nog KB’s komen of niet? 

  

Ik ijver sinds jaren voor bijvoorbeeld de invoering van vakantiegeld voor langdurig zieken en 

invaliden. De regering heeft ter zake een eerste initiatief genomen in 2010 met de invoering 

van een vakantiegeld van 75 euro. Dat is intussen, dankzij de jongste beslissing, opgelopen tot 

309 euro vakantiegeld voor invaliden. Dat is goed maar hoe is die enveloppe verdeeld? 

Wanneer zullen die verhogingen juist ingaan? 

  

02.04 Minister Laurette Onkelinx: De regering heeft ervoor gekozen om het advies van de 

sociale partners in verband met de verdeling van de welvaartsenveloppe te volgen. Zij heeft 

het voorstel van de partners enkel op twee marginale punten gewijzigd. 

  

Ten eerste, in de tak werknemerspensioenen wilden de partners het vakantiegeld optrekken, 

opdat alle pensioenen en niet alleen de minimumpensioenen de welvaartskoppeling zouden 

genieten. De gekozen uitvoeringsregels hadden echter tot gevolg dat sommige kleine 

pensioenen hiervan werden uitgesloten. De regering heeft dat gecorrigeerd en ervoor gezorgd 

dat de procentuele verhoging van het vakantiegeld wel degelijk voor alle gepensioneerden 

gelijk zou zijn.  

  



Ten tweede, in de tak werkloosheid wilden de partners de vervangingsgraad van de 

samenwonenden in economische werkloosheid met 65 % tot 70 % optrekken en de kwestie 

van de opleiding van de betrokken werknemers later behandelen. Om op dat laatste punt geen 

slecht signaal te geven, heeft de regering verkozen om nu toch al de voorwaarden te bepalen 

waaronder de werkgever in een opleidingsplan moet voorzien en de werknemer een 

opleidingsaanbod moet aanvaarden. Minister De Coninck zal u daarover meer uitleg kunnen 

geven. 

  

Behalve die marginale correcties zullen alle door de partners bepaalde maatregelen wel 

degelijk worden uitgevoerd. Het gaat essentieel om de volgende maatregelen.  

  

De minima en berekeningsplafonds in de verschillende takken als pensioenwerkloosheid, 

invaliditeit enzovoort, worden opgetrokken met 2 % in alle takken en 1,25 % in de 

pensioenen.  

  

Ten tweede wordt het vakantiegeld opgetrokken in de takken pensioenen met 8,6 % en 

invaliditeit met 100 euro. De andere uitkeringen in de takken arbeidsongevallen en 

beroepsziekten worden ook opgetrokken met 0,3 %.  

  

Er is ook een aantal punctuele maatregelen zoals het optrekken van de uitkering voor hulp van 

derden ten bedrage van 14,5 miljoen euro en het optrekken van de kleine minima voor de 

gemengde loopbanen tot het peil van de pensioenen met 4,7 miljoen euro.  

  

Ten derde is er een betere sociale bescherming van de werklozen die hun werk hervatten met 

een gewaarborgde inkomensuitkering. Er is dus geen retroactieve degressiviteit. 

  

Wat de timing betreft, voor de pensioenen wordt het september, voor de werkloosheid, maart 

en voor het vakantiegeld, mei. 

  

02.05  Nahima Lanjri (CD&V): Van dit jaar? 

  

02.06 Minister Laurette Onkelinx: Ja, 2013. 

  

02.07  Nahima Lanjri (CD&V): Is het vakantiegeld daar niet bij inbegrepen? 

  

02.08 Minister Laurette Onkelinx: Neen. 

  

02.09  Nahima Lanjri (CD&V): Ook voor de gepensioneerden (…) 

  

Mevrouw de minister, bedankt voor uw antwoord. 

  

Aangezien u de betreffende vraag niet hebt beantwoord, neem ik aan dat er geen koninklijke 

besluiten meer nodig zijn om uitvoering te geven aan de verhoging van de 

welvaartsenveloppe. Moeten er toch nog koninklijke besluiten gepubliceerd worden? Komen 

we qua timing dan niet in de problemen? 

  

02.10 Minister Laurette Onkelinx: Er is geen probleem voor de werkloosheid (…) 

  

02.11  Nahima Lanjri (CD&V): Ik hoop dat dat koninklijk besluit dan ook wel snel 

uitgevaardigd wordt, aangezien die uitkering in mei wordt uitbetaald. We staan daar nu vlak 



voor. Komt de bevoegdheid inzake het vakantiegeld minister Courard toe, als het gaat om 

langdurig zieken, of niet? Of is dat een bevoegdheid van het departement Werk? Welke 

minister is bevoegd? 

  

02.12 Minister Laurette Onkelinx: De minister van Werk. 

  

02.13  Nahima Lanjri (CD&V): Voor beide, of voor invaliden? Vakantiegeld invaliden? 

  

02.14 Minister Laurette Onkelinx: Misschien is een koninklijk besluit nodig vanwege de 

ministers De Coninck en Courard, voor invaliditeit. Ik zal u die informatie nog bezorgen. 

  

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
 


