NIEUWE REGERING SLEUTELT AAN
STELSELS VOOR LASTENVERLAGING
De regering Michel I streeft naar een uitbreiding van de lastenverlaging voor eerste aanwervingen.
De geplande versterking van de structurele vermindering wordt dan weer (even) uitgesteld. Let
wel het gaat om plannen die nog niet deʖnitief ]iMn geworden.
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Bron: Persbericht van de ministerraad van 27 november 2014
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