
Vraag van Valerie Van Peel aan Nathalie Muylle (Werk, Economie en Consumenten) over afspraken 

over minimumlonen (55000087P) 

Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, bij deze proficiat met uw 

aanstelling. Niets is leuker dan cadeaus geven. Dat is altijd leuk. En wellicht is dat nog leuker als men 

over de bankkaart van zijn vader beschikt. Dan lijkt het mij helemaal leuk, dan kan men nog grotere 

geschenken kopen. Ik weet het niet zeker, maar ik heb de indruk dat die bankkaart gisteren is 

rondgegaan bij de Groep van Tien, het overleg tussen de werkgevers en de vakbonden.  

Ik las vandaag in De Tijd immers dat men dicht bij een akkoord staat en voorstelt om de minimumlonen 

met maar liefst 3,5 % te verhogen. Dat is 2,4 % meer dan de afgesproken 1,1 %. Die stijgende 

loonkosten moeten dan natuurlijk gecompenseerd worden met gerichte lastenverlagingen. Dat klinkt 

toch fantastisch. Iedereen blij, zou men kunnen zeggen. 

Alleen horen wij de Groep van Tien naar aloude gewoonte niet zeggen waar deze regering dan zou 

moeten belasten of besparen om dit te betalen. Met andere woorden, men deelt uit en schuift de 

rekening schaamteloos door naar de belastingbetaler, zonder zelf enige verantwoordelijkheid te 

nemen. En ook zonder rekening te houden met de gemaakte afspraken of eventuele neveneffecten 

van dit voorstel. En dat in economisch zeer uitdagende tijden. 

Mevrouw de minister, mogen wij van onze sociale partners nog iets meer verwachten? Er zijn vandaag 

meer dan 140.000 vacatures, waarvan heel veel voor laaggeschoolden. Men zou denken dat daarover 

eens wordt nagedacht. Dat men eens tot akkoorden zou proberen te komen om onze arbeidsmarkt te 

moderniseren. Dat men eens zou nadenken over het beperken van de werkloosheidsuitkering in de 

tijd, dat er minder weerstand zou ontstaan tegen een flexibelere organisatie van de arbeidstijd en werk 

op maat. Dat zou men denken. Daarmee moet de Groep van Tien bezig zijn en dat zou de kwetsbare 

groep van laaggeschoolden echt kunnen helpen.  

Mevrouw de minister, ik weet dat wij in lopende zaken zijn, maar de volgende stap is natuurlijk wel 

een stap van de regering. Hoe zult u hiermee omgaan? Hoe reageert u hierop? Welke boodschap wilt 

u geven voor de verdere onderhandelingen van de Groep van Tien? 

Minister Nathalie Muylle: Mevrouw Van Peel, ik kan u meedelen dat ik als minister van Werk niet 

officieel in kennis ben gesteld van een akkoord tussen de sociale partners binnen de Groep van Tien 

met betrekking tot de verhoging van de minimumlonen.  

Volgens mijn informatie zullen de sociale partners binnen de Groep van Tien ook volgende week nog 

samenkomen om de discussie met betrekking tot het eventueel sluiten van een akkoord in verband 

met de minimumlonen nog voort te zetten.  

Het is normaal dat de voorzitter van de Groep van Tien de beslissing aan de bevoegde minister zal laten 

weten.  

Mevrouw Van Peel, het zal u wellicht ontgoochelen, maar ik denk dat het raadzaam is om als minister 

van Werk hierover vandaag geen uitspraken te doen. Ik heb ook gelezen wat in De Tijd staat: 1,1 vanaf 

november plus 2,4 wat dan zal resulteren in 3,5 vanaf april volgend jaar. 

Ik denk dat het raadzaam is om daarover vandaag geen uitspraken te doen om het overleg volgende 

week alle kansen te geven. Ik ben ervan overtuigd dat wij daarover dan nog in debat kunnen gaan. 

Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, ik had van u eerder een signaal verwacht ten aanzien 

van de Groep van Tien, want ik denk dat de sociale partners dat kunnen gebruiken. U hebt er wel gelijk 



in dat er nog een week tijd rest. Daarom wil ik de Groep van Tien ertoe oproepen om de mijters af te 

gooien en de sinterklaaspolitiek te stoppen, want wij zitten daar niet op te wachten.  

Begrijp me niet verkeerd, wij staan allen vanzelfsprekend achter het optrekken van de laagste 

nettolonen, want dat is een mooi doel. Met een lastenverlaging, de jobbonus, heeft de Vlaamse 

regering in dat verband net een serieuze duit in het zakje gedaan. De forse verhoging van de 

brutoloonkosten, zoals de Groep van Tien voorstelt, is echter iets totaal anders, want dat voorstel 

hypothekeert net de kans op werk voor de meest kwetsbare groepen op onze arbeidsmarkt.  

Nogmaals wil ik de Groep van Tien ertoe oproepen om over de essentie na te denken: een 

arbeidsmarktbeleid dat voor heropleving kan zorgen.  

Het incident is gesloten. 


