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Onderwerp:

Revalorisatie invaliditeitspensioen mijnwerkers

Bij brief van 10 juni 2015 heeft mevrouw M. DE BLOCK, minister van Sociale
Zaken, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het
invaliditeitspensioenstelsel voor mijnwerkers.

Het ter advies voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit beoogt, op voorstel
van het RIZIV, een verhoging van het invaliditeitspensioen van mijnwerkers met 2%, parallel
met de andere welvaartsaanpassingen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Op verslag van het Bureau, heeft de Raad hierover op 14 juli 2015 navolgend
unaniem advies uitgebracht.
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-------------------------------------------------------------------

Bij brief van 10 juni 2015 heeft mevrouw M. DE BLOCK, minister
van Sociale Zaken, het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp
van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor mijnwerkers.

Het ter advies voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit kwam er
op voorstel van het RIZIV, in navolging van de welvaartsaanpassingen die op 30 januari
2015 werden besloten in de Groep van Tien en het advies nr. 1.935 van de Raden, en beoogt een verhoging van het invaliditeitspensioen van mijnwerkers met 2% op 1 september
2015, parallel met de andere welvaartsaanpassingen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Het RIZIV rechtvaardigt zijn verzoek door het gegeven dat in de
uitkeringsverzekering de minimumuitkeringen ‘regelmatig werknemer’ aan de minimumpensioenen zijn gekoppeld. Aangezien het minimumpensioen, in navolging van voornoemd sociaal akkoord en advies nr. 1.935, op 1 september 2015 met 2% zal verhogen, zal bijgevolg
het bedrag van de minimumuitkeringen ‘regelmatig werknemer’ ook met 2% stijgen op die
datum. Het is dan ook logisch het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers mee te laten volgen. Daarnaast geeft het RIZIV aan dat het gaat om een beperkte populatie van 94 personen
in 2015 die in de volgende jaren verder zal uitdoven. Tot slot geeft het RIZIV mee dat de invaliditeitspensioenen voor de mijnwerkers in het verleden, op vraag van het beheerscomité
voor de mijnwerkers, voortdurend de welvaartsaanpassingen van de minimumpensioenen
hebben gevolgd.

De budgettaire kost van de gevraagde verhoging wordt voor 2015
geraamd op 9.418,23 euro.

In haar brief gaf de minister reeds aan dat zij positief gevolg wenst
te geven aan dit verzoek, gelet op de beperkte omvang van deze uitdovende groep en de
specificiteit van de populatie.

De Raad kan zich schikken in bovengenoemde argumentatie en
wenst bijgevolg positief advies uit te brengen over het hem voorgelegd ontwerp van koninklijk besluit.
De Secretaris,

De Voorzitter,

J.-P. Delcroix

P. Windey
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