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Onderwerp : Aanpassing van de bedragen inzake toegestane arbeid van gepensioneerde
werknemers, gepensioneerde zelfstandigen en invaliditeitspensioengerechtigde
mijnwerkers

De heer F. VANDENBROUCKE, minister van Werk en Pensioenen, heeft op 21
oktober 2003 het advies van de Raad ingewonnen over de aanpassing van de bedragen
inzake toegestane arbeid van gepensioneerde werknemers, gepensioneerde zelfstandigen
en invaliditeitspensioengerechtigde mijnwerkers.

De commissie Sociale Zekerheid werd met het onderzoek van deze kwestie
belast.

Op verslag van die commissie heeft de Raad op 17 december 2003 het volgende advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
----------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

De heer F. VANDENBROUCKE, minister van Werk en Pensioenen, heeft op 21 oktober 2003 het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen
over de aanpassing van de bedragen inzake toegestane arbeid van gepensioneerde
werknemers, gepensioneerde zelfstandigen en invaliditeitspensioengerechtigde mijnwerkers, en dit overeenkomstig de artikelen 64 § 5 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 107 §5 van het koninklijk besluit van 22 december
1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der
zelfstandigen en 13, § 6 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het
invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers.

In die bepalingen is gesteld dat de minister die de pensioenen onder zijn bevoegdheid heeft, bij een in ministerraad overlegd besluit en na advies van de
Nationale Arbeidsraad, de bedragen inzake toegestane arbeid van gepensioneerden
jaarlijks aanpast.

De minister stelt voor om die bedragen vanaf 1 januari 2004 te
verhogen met 25% voor de gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd hebben
bereikt.

Uit de toelichting van de vertegenwoordiger van het kabinet bleek
dat de meerkost van die maatregel op jaarbasis geraamd wordt op 2,9 miljoen euro voor
het werknemersstelsel en 3 miljoen euro voor het zelfstandigenstelsel.

II.

STANDPUNT VAN DE IN DE RAAD VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES

De Raad heeft de plannen van de minister met bijzondere aandacht onderzocht.

Alvorens zich te buigen over het eigenlijke voorstel, wil hij eerst de
aandacht vestigen op een ander punt:
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A. Over de definitieve regeling

De Raad stelt vast dat de minister in zijn adviesaanvraag schrijft dat deze verhoging
de laatste maatregel is voor een definitieve regeling inzake toegelaten arbeid voor
gepensioneerden zal worden uitgewerkt.

Meer bepaald is het de bedoeling om de inkomensdrempels inzake
toegelaten arbeid af te schaffen voor gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt.

Met het oog hierop dringt de Raad erop aan dat hij tijdig over die
definitieve regeling zou worden geraadpleegd en dat hij op het ogenblik van de adviesaanvraag in het bezit zou worden gesteld van alle vereiste elementen, in het bijzonder die inzake budgettaire impact, zodat hij met kennis van zaken zijn standpunt
kan voorbereiden.

B. Over het voorstel van de minister

1. De Raad stelt vast dat de minister voorstelt om de grensbedragen voor de gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt vanaf 1 januari
2004 te verhogen met 25%.

Dit voorstel kadert in het proces van volledige vrijlating van die bedragen waarover de Raad zich heeft uitgesproken in zijn advies nr. 1.408.

Op de vraag van de minister of de grensbedragen inzake toegelaten arbeid voor gepensioneerden die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt
in 2004 hetzij afgeschaft hetzij verhoogd moesten worden, heeft hij geantwoord in
zijn advies nr. 1.435. In dit advies heeft hij ook ingestemd met een verhoging met
2% van de plafonds voor de gerechtigden die wettelijke pensioenleeftijd nog niet
hebben bereikt en de extra marge voor gepensioneerden met kinderen.

2. Over het huidige voorstel van de minister hebben de in de Raad vertegenwoordigde organisaties geen eensgezind standpunt kunnen bereiken en verwijzen zij
naar hun beginselstandpunten die zij hierover in voornoemde adviezen hebben
ingenomen.
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Zij wensen hierbij de volgende punten te benadrukken:

a. De leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen kunnen gezien
de geringe budgettaire impact die de voorgestelde maatregel heeft op de sociale zekerheid, akkoord gaan met het voorstel van de minister om de grensbedragen inzake toegelaten arbeid voor gepensioneerden die de wettelijke
pensioenleeftijd hebben bereikt te verhogen met 25% vanaf 1 januari 2004.

b. De leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen herinneren eraan dat zij een moratorium op verhogingen hadden gevraagd, teneinde eerst
de impact van de vorige verhoging financieel en naar tewerkstelling te kunnen
evalueren.

Bijgevolg kunnen zij niet instemmen met de voorgestelde maatregel.

Onverminderd hun beginselstandpunten, willen de leden die de
werknemersorganisaties vertegenwoordigen benadrukken dat die verhoging
van de inkomensgrenzen maar mag gelden vanaf 65 jaar.
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