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WEEK VAN DE JOBSTUDENT

Twee webinars
Van 19 tot 23 april organiseert het Jong ACV de 
Week van de jobstudent. Op dinsdag 20 april is 
er een webinar met info voor werkstudenten, 
op donderdag 22 april is er een online infoses-
sie over studentenwerk voor ouders.
>>> Info en inschrijven op www.jongacv.be.

KLEDING EN CONFECTIE

Indexaanpassing
Op 1 april 2021 stijgen de lonen met 0,01 procent 
door een aanpassing van de index voor de sec-
toren PC 215 en PC 109 (Kleding en Confectie).

BELASTINGAANGIFTE

Belastingfiche wordt 
opgestuurd
Kreeg je in 2020 een vervangingsinkomen door 
ziekte of invaliditeit? Dan stuurt CM je binnen-
kort een belastingfiche (281.12). Dat gebeurt 
gebeurt per post of online  als je ervoor koos 
om je CM-briefwisseling via mail of Doccle te 
ontvangen. De bedragen die op dit attest ver-
meld worden, vul je in bij de respectievelijke 
rubrieken van je belastingaangifte. Wanneer 
je op 1 januari 2020 voor 66 procent invalide 
erkend was door het Riziv, dan moet je ook 
de code 1028-39 of code 2028-09 aankruisen 
(zware handicap) om eventueel de fiscale ver-
minderingen te kunnen krijgen.

CORONAMAATREGELEN

CM-kantoren dicht
Door de strengere overheidsmaatregelen zijn 
alle CM-kantoren opnieuw gesloten vanaf 29 
maart tot en met 25 april. Neem contact op 
met CM als je toch graag een afspraak wilt 
maken. CM bekijkt hoe je het best geholpen 
kunt worden.  

CM zoekt
  Administratief coördinator Kazou
  Advisor / coordinator Employment  

Relations
  Recruitment specialist

100 %  -  onbepaalde duur   -  Schaarbeek
  Teamverantwoordelijke Kazou

100 %  -  onbepaalde duur   -  Oost-Vlaanderen
  Adviserend arts

100 %  -  onbepaalde duur   -  Vlaanderen
www.cmjobs.be

ACV ZOEKT
  Communicatiemedewerker

100 %  -  onbepaalde duur  -  Schaarbeek
ACV-TRANSCOM ZOEKT

  Administratief medewerker
100 %  -  onbepaalde duur  -  Antwerpen
ACV-CSC METEA ZOEKT

  Stafmedewerker studiedienst
50 %  -  onbepaalde duur  -  Brussel
www.hetacv.be

OKRA zoekt 
  Educatief medewerker 

100 %  -  onbepaalde duur  -  Dilbeek 
www.okra.be

VACATURES

Umbrië, het kleine zusje van Toscane

Boek snel via 070 233 119 of www.intersoc.be

Het Italiaanse Umbrië heeft zeer veel overeenkomsten met 
het populaire Toscane. In deze regio verken je heuvelachtige 
landschappen, ommuurde middeleeuwse dorpen en steden die 
rijk zijn aan kunst en architectuur. We zorgen voor een balans 
tussen cultuur en natuur. Zo bewonder je o.a. Assisi, Orvieto, 
Perugia en de watervallen Cascate delle Marmore. Je logeert 
in een viersterrenhotel in het mooie Assisi. 

Vrijwilligerswerk in het buitenland
Heb je komende zomer nog vrije tijd? Zou je graag naar het 
buitenland trekken én je in tussentijd nuttig bezighouden? Dat 
kan als vrijwilliger bij Intersoc! Trek voor tien dagen naar een 
van onze hotels in Zwitserland of Oostenrijk en help mee om 
onze vakantiegasten een onvergetelijke reis te bezorgen. Je 
kan je inzetten als afwasser, restaurantmedewerker, onthaal-
ouder, schoonmaker en nog veel meer.

Reis mee met het vliegtuig van 22 tot 29 september 2021 voor 
1 380 euro. Voor een single kamer betaal je 220 euro extra.

Ontdek alle mogelijkheden op www.intersocwerkvakanties.be
 of contacteer ons via werkvakanties@intersoc.be.

Een landingsbaan is voor een 
deel van de oudere werknemers 
sinds begin 2021 niet meer 
mogelijk. Werknemers tussen 55 
en 60 jaar krijgen voorlopig geen 
vergoeding meer voor de afge-
bouwde uren van hun landings-
baan. De reden? De vastgelopen 
loononderhandelingen. Zolang er 
geen akkoord is over de maxima-
le loonsverhoging, willen werkge-
vers ook dat niet oplossen.

TEKST  NILS DE NEUBOURG

Geen loonakkoord? 
Geen landingsbaan!
 

Vanaf je 55 jaar minder werken 
om tot aan je pensioen vol te 
houden? Daarvoor werd het 
concept van de landingsba-

nen uitgedacht. Je werkt een vijfde tot 
de helft minder, zonder dat je inkomen 
er even hard op achteruitgaat. De RVA 
past namelijk een gedeelte van het 
loon voor de niet-gewerkte uren bij. 
Maar door de impasse voor het loonak-
koord weigeren werkgevers hun goed-
keuring te geven voor de verlenging van 
die regeling.

Alleen 60-plussers kunnen nog sinds  
1 januari starten met een landingsbaan 
met RVA-uitkering. Werknemers tus-
sen 55 en 60 jaar kunnen weliswaar 
nog steeds het aantal werkuren ver-
minderen, maar het is dan zonder fi-
nanciële hulp van de sociale zekerheid.

‘Werkgevers gebruiken het akkoord 
over de landingsbanen als drukkings-
middel om hun maximale loonsverho-

ging van 0,4 procent erdoor te krijgen’, 
zegt Piet Van den Bergh, juridisch ex-
pert bij het ACV. ‘Ook voor SWT blijft 
daardoor een noodzakelijke vernieu-
wing van de regeling achterwege. 
Nochtans kan dat wettelijk gezien al-
lemaal opgelost worden zonder dat er 
een loonakkoord is.’ 

Dat werknemers rechten worden ont-
zegd door een discussie die er eigen-
lijk van losstaat, stoot het ACV tegen de 
borst. Van den Bergh: ‘Ongeveer 57 000 
werknemers zitten in een landings-
baan. Op basis daarvan kan je schat-
ten dat de voorbije maanden al meer 
dan duizend mensen een landingsbaan 
ontzegd is. Zolang er geen akkoord is, 
blijft dat aantal nog oplopen.’

Een landingsbaan zorgt ervoor dat je 
tot je pensioenleeftijd kan blijven mee-
draaien. Je zet er met andere woorden 
de landing mee in richting je pensioen. 
Een landingsbaan betekent trouwens 
niet dat je een andere functie of baan 
moet krijgen. Het is eigenlijk een soort 
tijdkrediet waarmee je je werkuren kan 
verminderen. Zo kan je beslissen een 
vijfde minder te werken, of zelfs half-
tijds. ‘De RVA-uitkering compenseert 
bovendien niet enkel je loonverlies, 
maar zorgt er ook voor dat je pensioen-
rechten nadien gevrijwaard blijven. Een 
oplossing dringt zich dus op’, besluit 
Piet Van den Bergh. 

Vanaf je vijvenvijftigste wat minder uren presteren wordt moeilijk zo lang een  
akkoord uitblijft.


