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VAKANTIEGELD BOUW

Dien je aanvraag in
Op 17 juni 2021 wordt het vakantiegeld 2021 
uitbetaald aan de bouwvakkers. Dit gebeurt 
enkel nog door overschrijving. Het Vakan-
tiefonds Bouw vraagt alle arbeiders die hun 
bankrekeningnummer nog niet hebben door-
gegeven dit nu te doen. Dat kan op twee ma-
nieren: via www.socialsecurity.be (klik op 
‘Burger’ en nadien op ‘Toegang tot de bevei-
ligde onlinediensten’) of via het officiële for-
mulier, dat je kunt aanvragen via 02 529 80 11 
of via info@vakantiefondsbouw.be. Het formu-
lier moet volledig ingevuld worden en moet 
per post worden opgestuurd voor 31 mei.

CORONA-APP

Uitleg in 18 talen
Met de mobiele app Crisis Informatie Transla-
ted (CIT) wil het Agentschap Integratie en In-
burgering anderstaligen duidelijk informeren 
over de actuele coronamaatregelen en de vac-
cinatie. In 18 talen is de algemene informatie 
beschikbaar. De app is gratis te downloaden 
via de App Store en Google Play.  

CM ZOEKT 

  Teamverantwoordelijke  
Soft Facilities

100 % - onbepaalde duur - West-Vlaanderen

  Stafmedewerker  
Kennisbeheer & Rapportering

100 % - onbepaalde duur - Brussel en 
België

  Educatief Medewerker Samana
100 % - onbepaalde duur 
Antwerpen

  Stafmedewerker Digitale Projecten
100 % - onbepaalde duur - Brussel en 
Vlaanderen

  Product Owner CM-Zorgkas Vlaanderen
100 % - onbepaalde duur - Brussel en 
Vlaanderen

  Stafmedewerker Productbeheer  
CM-Diensten en -Voordelen

100 % - onbepaalde duur - Brussel en 
Vlaanderen

www.cmjobs.be

ACV VOEDING EN DIENSTEN ZOEKT

  HR-MEDEWERKER
100 % - onbepaalde duur - Brussel 

  HULPBOEKHOUDER
100 % - onbepaalde duur - Brussel 

www.hetacv.be/vacatures

VACATURES

Cultuur en ontspanning in Andalusië

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

Geniet van het zonnigste deel van Spanje, Andalusië. Tijdens 
deze reis geniet je van een mix van ontspanning en cultuur. 
Andalusië heeft veel te bieden: culturele pareltjes, ongerepte 
natuur en een heerlijke gastronomie. Steden als Sevilla, Ronda, 
Granada en Cordoba maken deze vakantie onvergetelijk. We 
degusteren ook Spaanse olijfolie, wijn en natuurlijk tapas. Je 
verblijft steeds in drie- en viersterrenhotels met airco.

Onthaalmedewerker Brussel-Zuid gezocht
Om een vlot vertrek van de personeelsbussen naar onze        
bestemmingen te garanderen, zijn we op zoek naar een                   
onthaalmedewerker om de stand in station Brussel-Zuid te 
bemannen. Je controleert of iedereen aanwezig is en zorgt 
voor een tijdig vertrek van de bus. Per uitgevoerde opdracht 
wordt er een vergoeding voorzien. 

Reis mee met het vliegtuig van 19 tot 28 september 2021 voor 
1 465 euro. Voor een single kamer betaal je 245 euro extra.

Ben je minimaal twee à drie avonden per maand beschikbaar 
en tweetalig (NL/FR)? Contacteer Lore via 02 616 15 01 of     
personeelsdienst@intersoc.be.

Covid-19 dwong op zijn hoogte-
punt ruim 1,3 miljoen mensen in 
ons land in tijdelijke werkloos-
heid. Onlangs brak het onheil-
spellende nieuws uit dat sommi-
ge van hen dit jaar tot honderden 
euro eindbelasting op hun inkom-
sten moeten betalen. Het ACV 
trok daarop naar het kabinet van 
de minister van Financiën Vincent 
Van Peteghem.

TEKST  AN-SOFIE BESSEMANS

De lockdown maakte werken 
voor veel mensen onmogelijk 
vorig jaar. Onder druk van de 
vakbonden werd de uitkering 

van wie getroffen werd door tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht door 
Covid-19 opgetrokken van 60 procent  
naar 70 procent van het brutomaand-
loon, met een maximum van 2 754,76 
euro en een toeslag van minstens 5,63 
euro per werkloosheidsdag. Daarnaast 
werd de bedrijfsvoorheffing – normaal-
gesproken 26,75 procent – verlaagd 
naar 15 procent. Maar die maatregel 
zei niets over het einde van de rit: de 
uitkeringen worden uiteindelijk belast 
samen met het gewone loon. 

Dat betekent dat een groep mensen die 
vorig jaar al inkomensverlies heeft ge-
leden door tijdelijke werkloosheid nog 
een aanzienlijke aanslag te wachten 
staat. Want ook lang niet elke tijdelijke 
werkloze kan aanspraak maken op be-
lastingvermindering voor werklozen. Al 
vanaf een belastbaar jaarinkomen van 
29 600 euro geldt er geen verminde-
ring. 

Toch is voor heel wat werknemers de 
lagere inhouding van 15 procent een 
goede zaak geweest, betoogt Ive Ros-
seel, fiscaal expert bij het ACV. ‘Voor wie 
een laag loon heeft, was terugvallen op 
70 procent sowieso al een zware dob-
ber. Een bedrijfsvoorheffing van 26,75 
procent   daarbovenop was voor deze 
groep onverantwoord vergeleken met 
de te verwachten eindbelasting. Liever 
dan een jaar later het teveel terug te 
krijgen, hebben we ervoor gepleit om 
de koopkracht van deze gezinnen per 
direct overeind te houden.  Maar ook 
wie een hoger salaris had, was met de 
maatregel niet slecht af. Niet zelden 
heeft deze groep, zeker de jongeren 
onder hen, hoge afbetalingen.’ 

Maar een aantal mensen wacht dus 
een pijnlijke afrekening. ‘Daarom zou 
de politiek best ingrijpen’, stelt Ros-
seel. ‘Werknemers die vorig jaar al in-

komensverlies moesten lijden door co-
rona en wie nu een forse eindbelasting 
wacht, mogen we niet in de kou laten 
staan.’ Daarom trok het ACV naar het 
kabinet-Van Peteghem met de vraag om 
het grensbedrag voor de belastingver-
mindering van 29 600 euro op te trekken 
tot 47 420 en om de vier maanden uitstel 
van betaling voor de aanslag te verho-
gen naar twaalf maanden. ‘De regering 
steunt bedrijven volop’, voegt Rosseel 
nog toe. ‘We verwachten dan ook de 
nodige steun voor werknemers die het 
onverwacht met veel minder moeten 
doen’.

Wil je een beeld krijgen van je belasting-
toestand voor de inkomsten van 2020? 
Raadpleeg dan Taxcalc, de gratis tool 
van de FOD Financiën. 

>>> www.financien.belgium.be 

Vakbond dringt aan om het leed te verzachten

Honderden euro eindbelasting  
voor tijdelijke coronawerklozen

In de reissector werden vele medewerkers tijdelijk werkloos in 2020. 
Zij kunnen op verrassingen botsen bij hun belastingbrief. 
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