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SOLIDARITEITSACTIE SAMANA

Trekking tombola
uitgesteld

De trekking van de Solidariteitsactie die Sa-
mana jaarlijks organiseert, is door corona 
uitgesteld naar 29 oktober 2021. Samana ver-
enigt chronisch zieke mensen, vrijwilligers en 
mantelzorgers. Door deel te nemen aan de 
Solidariteitsactie steun je de werking. De op-
brengst komt ten goede van chronisch zieke 
mensen en hun mantelzorgers. Je kunt voor 
10 oktober nog loten kopen via BE82 7995 
5039 4368 Samana, Haachtsesteenweg 579, 
1030 Brussel. Noteer op het overschrijvings-
formulier je volledige adres om de loten te 
kunnen bezorgen. Een tombolaboekje met vijf 
loten kost 5 euro. Je kunt aankoopcheques en 
een Audi A3 winnen.

>>> www.samana.be

OIKONDE LEUVEN

Megafoonprijs
Voor de vijfde keer organiseert Oikonde Leu-
ven De Megafoon. Daarmee worden projecten 
die bijdragen tot een zorgzamere samenleving 
beloond. Kandidaturen kunnen worden inge-
diend tot en met 31 augustus.

>>> www.oikondeleuven.be

CM zoekt
  Projectleider CM-Vlaanderen
  Stafmedewerker  

Verzekeringsdistributie
100 % - onbepaalde duur  -  Vlaanderen en 
Brussel

  Product Owner Sales
100 % - onbepaalde duur  -  Vlaanderen 

  Preventie Adviseur Psycho - Sociaal 
Welzijn / Coördinator Sociaal Fonds

100 % - onbepaalde duur  -  Brussel
  Dossierbeheerder CM-Zorgkas

100 % - bepaalde duur (6 maanden) -  Gent
  Stafmedewerker logistiek

100 % - onbepaalde duur -  België 

www.cmjobs.be

ACV ZOEKT
  Kwaliteitscoördinator
  Software Engineer 

100 %  -  onbepaalde duur  -  Schaarbeek

www.hetacv.be/vacatures

WSM ZOEKT
  Fondsenwerver

100 of 80 %  -  onbepaalde duur  -  Brussel

www.wsm.be

VACATURES

Reis mee naar het zonnige Cyprus

Boek snel via 02 616 15 14 of www.intersoc.be

Het eiland Cyprus heeft een zeer rijke geschiedenis en erf-
goed van duizenden jaren oud. Dit bijzondere land is in twee 
gesplitst: een Turks en een Grieks gedeelte. Wij focussen ons 
op de Griekse regio. We ontdekken o.a. het Kykkosklooster, de 
havenstad Limasol, het Troödosgebergte, de populaire badstad 
Kyrenia en de hoofdstad Nicosia. Ook de Cypriotische keuken 
met zowel Griekse als Turkse smaken verkennen we uitgebreid.

Als vrijwilliger naar de zon
Weldra kunnen we weer op vakantie! Zin om mee te gaan als 
vrijwilliger? Trek voor tien dagen naar een van onze hotels in 
Zwitserland of Oostenrijk en bezorg onze vakantiegasten een 
onvergetelijke tijd. Je kan meewerken als onthaalouder, bar- of 
restaurantmedewerker, clubmonitor, schoonmaker, afwasser 
en nog veel meer.

Reis mee met het vliegtuig van 12 tot 19 oktober 2021 voor        
1 475 euro. Voor een single kamer betaal je 165 euro extra.

Ontdek alle mogelijkheden op www.intersocwerkvakanties.be
Je kan ons ook contacteren via werkvakanties@intersoc.be of 
02 616 15 00.

Nadat het Grondwettelijk Hof de 
pensioenval veroordeelde, gaat nu 
ook minister van Financiën Vincent 
Van Peteghem onder ACV-druk 
overstag om de gepensioneerden 
die daardoor verlies leden, automa-
tisch te compenseren.

TEKST  SIMON BELLENS

Visie berichtte al eerder over 
het arrest van het Grond-
wettelijk Hof dat een halt 
toeriep aan de zogenaamde 

pensioenval (Visie, 11 maart 2021). 
Die leidde ertoe dat gepensioneerden 
met een van belastingen vrijgesteld 
pensioen (tot 15 500 euro per jaar) bij 
een minieme bijverdienste, zoals een 
aanwezigheidsvergoeding van 10 euro, 
hun vrijstelling verloren en plotsklaps 
ruim 500 euro moesten ophoesten aan 
belastingen. Omdat hogere pensioenen 
niet van dezelfde belastingverminde-
ring genieten, werden de allerlaagste 
pensioenen getroffen.

Vanaf het aanslagjaar 2020 berekent 
de fiscus de belastingvermindering op 
pensioenen anders. Een ‘gering inko-
men’ heft de vermindering niet meer 
op slag op, zodat er van een pensioen-
val geen sprake meer is. Maar op grond 
van het arrest van het Grondwettelijk 
Hof hebben de gepensioneerden die 
daardoor bij de vorige aanslagjaren (tot 
2016) te veel belastingen betaalden, 
ook recht op een compensatie. 

Via een zogenaamd ‘verzoek tot ambts-
halve ontheffing’ kunnen zij hun verlies 
recupereren, maar normaal gezien 
moeten zij daarvoor zelf niets onderne-

men. Onder druk van het ACV verklaar-
de minister Van Peteghem (CD&V) in 
het parlement dat zijn administratie zal 
overgaan tot de een ‘gecentraliseerde 
automatische ontheffing’ van de te veel 
betaalde belastingen ‘voor de gevallen 
waarin een pensioen wordt verkregen, 
gecombineerd met een ander gering 
inkomen dat geen vervangingsinkomen 
is.’ Vanaf het vierde kwartaal van dit 
jaar — eerder is technisch onmogelijk, 
klonk het — mogen gepensioneerden 
die zich in een dergelijke situatie bevin-
den dus een automatische teruggave 
van de belastingdienst verwachten.

Over de definitie van een ‘gering inko-
men’ bestaat nog enige onduidelijk-
heid. Het arrest van het Grondwettelijk 

Hof behandelde immers de zaak van 
een Luikse man die een beperkte aan-
wezigheidspremie kreeg voor zijn zitting 
in een adviescommissie, maar is het 
bijvoorbeeld ook van toepassing op een 
klein inkomen uit onroerend goed? 

Volgens fiscaal expert bij het ACV Ive 
Rosseel komt elke bijverdienste tot 
maximaal een paar honderd euro in 
aanmerking. Andere inkomensvallen, 
zoals bijvoorbeeld werkzoekenden die 
een vergoede opleiding volgen en daar-
door nettoverlies leden, kunnen zich 
dan weer niet rechtstreeks op het arrest 
beroepen, maar zouden in de rechtbank 
eventueel op basis van dezelfde gronden 
in het gelijk kunnen worden gesteld. 

Minister overstag na grondwettelijk arrest

Slachtoffers pensioenval 
mogen compensatie verwachten

Op grond van het arrest van het Grondwettelijk Hof hebben gepensioneerden 
die bij de vorige aanslagjaren (tot 2016) in de pensioenval trapten recht op 
een automatische compensatie.
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