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Onderwerp :

Herwaardering van het invaliditeitspensioen mijnwerkers – Ontwerp van koninklijk besluit

Bij brief van 20 juni 2006 heeft de R. DEMOTTE, 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 de mijnwerkers.

Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 21 november 2006 navolgend
unaniem advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-----------------------------------------------------------------

1. Bij brief van 20 juni 2006 heeft de R. DEMOTTE, 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 de mijnwerkers.

Dit ontwerp strekt ertoe de jaarbedragen van het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers, alsook het bedrag van de verwarmingstoelage en de bedragen van
het vakantiegeld en de aanvullende toeslag op het vakantiegeld waarop invaliditeitsgepensioneerde mijnwerkers recht hebben met ingang van 1 september 2005 te verhogen
met een welvaartsaanpassing van 2%.

2. Wat het voorstel betreft, heeft de Raad kennis genomen van het feit dat het hier gaat om
een parallellisme met hetgeen, ingevolge de beslissing van de Buitengewone Ministerraad van Oostende, is voorzien voor de “oude” invaliditeitsdossiers in de algemene regeling van de werknemers, met name een welvaartsaanpassing met 2% op 1 september
2005.

Over het ontwerp van koninklijk besluit werd reeds op 23 februari
2004 een gunstig advies uitgebracht door het beheerscomité voor de mijnwerkers.

In de lijn van dit advies hecht de Raad zijn goedkeuring aan het
voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit.

------------------------

Advies nr. 1.583

