Infofiche juli - augustus 2020
Verschijnt éénmalig in de zomervakantie

Dag belangenbehartiger!
De strenge lockdown is voorbij en we kunnen weer het dagelijkse leven 'hervatten'. Hoewel het
virus nog steeds aanwezig is, willen we graag iedereen een deugddoende vakantie wensen. Een
vakantie waarin de gemiste sociale contacten met geliefde familieleden en vrienden op een veilige
manier worden hernomen. Een vakantieperiode waarin rust, hoop en dankbaarheid centraal staan.
Verspreid je dit nieuws ook aan je leden?
d

COVID-19 Steunmaatregelen
In de maand juni kwam de Superkern (top van federale regering samen met de partijen die de
minderheidsregering steunen) maar liefst drie keer samen. Nieuwe steunmaatregelen werden
aangekondigd om de economische gevolgen van de coronapandemie op te vangen. In deze infomail
informeren we jou over de relevantste maatregelen. Een volledig overzicht met maatregelen op
Federaal en Vlaams niveau kan je hier nalezen.

Steunmaatregelen voor werknemers
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt verlengd tot 31 augustus 2020. De dagen tijdelijk
werkloosheid wegens overmacht worden gelijkgesteld voor het berekenen van de jaarlijkse
vakantie en voor het pensioen. Ook 65-plussers kunnen tijdens de pandemie een tijdelijke
werkloosheidsuitkering cumuleren met het pensioen. Deze maatregel is specifiek bedoeld voor
gepensioneerden die bijverdienen of bijklussen en omwille van het coronavirus tijdelijk werkloos
worden. Om dit inkomstentekort op te vangen is cumulatie mogelijk met zowel de uitkering als de
bijkomende voordelen die je van de federale, regionale of lokale overheid ontvangt. De
cumulatiemaatregel voor gepensioneerden is van toepassing tot 31 augustus. Na 31 augustus
(tenzij tegenbericht) kan je een vergoeding voor tijdelijk werkloosheid NIET meer cumuleren met
een pensioen. Doe je dit toch, dan zal het pensioen worden geschorst (m.u.v.
overlevingspensioen).
Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers corona-tijdskrediet opnemen voor een periode van 1 tot 6
maanden. Het bedrijf waarvoor je werkt moet erkend zijn als een bedrijf in moeilijkheden of als
een bedrijf in herstructurering. Deze bedrijfsstatuten mogen ten vroegste op 1 maart 2020 en ten
laatste op 31 december 2020 worden aangevraagd. Indien je het corona-tijdskrediet opneemt,
wordt dit niet afgetrokken van de maximumduur van het gewone tijdskrediet. Indien je aan alle
voorwaarden voldoet, krijg je dezelfde uitkering als bij het gewoon tijdskrediet. Je hebt dus recht
op een onderbrekingsuitkering om het verlies aan loon op te vangen.

Werknemers die in een ‘bedrijf in moeilijkheden’ of ‘bedrijf in
herstructurering’ werken, kunnen ook het tijdskrediet
landingsbaan opnemen. Hierdoor kunnen werknemers hun
arbeidsprestaties met 1/5de of halftijds verminderen. De
arbeidsprestaties verminder je voor minstens één maand en kan
doorlopen tot het bereiken van de pensioenleeftijd. Er zijn een
aantal voorwaarden aan deze coronalandingsbaan verbonden:
•
•
•

Het bedrijfsstatuut moet worden aangevraagd tussen
01/03 – 31/12/2020
Leeftijdsvoorwaarde: mogelijk vanaf 55 jaar
Voorwaarden van gewone tijdskrediet blijven geldig
(minstens 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende –
24 jaar anciënniteit met arbeidsovereenkomst).

Tegemoetkoming in de water- en elektriciteitsfactuur voor wie minstens één dag tijdelijk
werkloos werd omwille van het coronavirus van 20 maart tot en met uiterlijk 17 juli. De premie
bedraagt 202,68 euro. De premie wordt voor automatisch toegekend en uitbetaald. Elk gezinslid
dat tijdelijk werkloos wordt, heeft recht op dergelijke premie. Ook bewoners van een
appartementsgebouw met een gemeenschappelijke watermeter krijgen deze premie.

Maatregelen voor personen met een leefloon of inkomstengarantie voor
ouderen
Er werd op de Ministerraad van 29 mei beslist om een eenmalige premie 250 euro te geven aan
mensen die een leefloon of inkomstengarantie voor ouderen ontvangen. Ook mensen met een
beperking ontvangen deze éénmalige premie. De Superkern besliste echter om deze premie te
wijzigen naar een maandelijkse storting van 50 euro voor een periode van 6 maanden.
Voorlopig wordt de verblijfsvoorwaarde niet gecontroleerd voor mensen die een
inkomstengarantie voor ouderen ontvangen. De controles zullen na de pandemie worden hervat.
De heropstart van de verblijfscontrole zal op de website van de FPD worden aangekondigd.

Woonmaatreglen
Betaal je elke maand een woonkrediet af, maar heb je tijdelijk
een verminderd inkomen door de coronacrisis, dan kan je voor
een periode van maximaal 6 maanden een betalingsuitstel
vragen. Vraag je dit uitstel na 30 april aan, dan kan je het
maximaal tot 31 oktober 2020 uitstellen. Er worden geen
bijkomende intresten voor die verlening aangerekend als het
maandelijks netto gezinsinkomen lager is dan 1700 euro. Mensen
die een lening hebben bij het Vlaams Woningsfonds kunnen ook
gebruik maken van deze regeling.
Als de huur van je sociale woning wordt berekend op basis van
je inkomen en je inkomen is (tijdelijk) vermindert door
bijvoorbeeld het krijgen van een technisch
werkloosheidsuitkering, dan wordt de huurprijs (tijdelijk)
opnieuw berekend en aangepast.

Niet doelgroepspecifieke maatregelen
De COVID-19 testen worden volledig terugbetaald als de test gebeurt volgens de richtlijnen van
Sciensano en als het laboratorium aan bepaalde kwaliteitsvereisten voldoet. Meer informatie kan
je op de website van het RIZIV nalezen. Er is ook een verbod op ereloonsupplementen als je

omwille van het coronavirus op een éénpersoonskamer in het ziekenhuis wordt opgenomen.
Bijkomend mogen zorgverleners geen ‘coronasupplement’ aanreken. Gebeurt dit toch, neem dan
alvast contact op met je ziekenfonds.
Op 6 juni besliste de Superkern dat elke Belg 12 gratis NMBSritten krijgt. Vanaf begin augustus tot 30 september kan je een
pass op naam aanvragen. De gratis treinritten kunnen worden
gebruikt vanaf 17 augustus. Je kan maximaal tweemaal per
maand reizen, over een periode van 6 maanden. In de week mag
je treinen vanaf 9h. In het weekend zijn er geen
tijdsbeperkingen met uitzondering van augustus (de weekenden
in augustus kan je geen gebruik maken van de gratis ritten).
Meer informatie kan je vinden op de NMBS website. Hier zal je
normaal gezien vanaf begin augustus ook je gratis ritten kunnen
aanvragen (enkel online aanvraag mogelijk).

OKRA vraag uitstel voor indienen belastingaangifte tot eind oktober: update

In de vorige nieuwsflash kon je ons standpunt lezen waarin we uitstel vroegen voor het indienen van de belastingaan
nog geen mededeling is over een verlenging van de indieningsdata werd wel het volgende op de website van FOD
Financiën gepubliceerd.

In de zomermaanden zullen in samenwerking met de gemeenten en OCMW's doelgerichte zitdagen worden georganis
worden uitgenodigd per brief om op een specifieke datum en plaats langs te komen om hun aangifte te laten invulle
doelgroepen:
• Mensen die in 2019 hun aangifte door een van onze medewerkers hebben laten invullen
• Mensen die in 2020 een aangifte hebben ontvangen (dus geen voorstel van vereenvoudigde
aangifte) en die nog niet ingediend hebben
• Belastingplichtigen die door moeilijkheden geen gebruik hebben kunnen maken van de hulp
per telefoon
• Personen die geen beroep hebben kunnen doen op de hulp via de gemeenten en OCMW’s.
Samen met Samenlevingsopbouw VZW, VVSG en het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding werd
een schrijven aan de FOD Financiën gericht met de vraag tot verdere verduidelijking. Op heden
ontvingen wij nog geen tegenbericht. Ook de Federale Ombudsman ontving veel bezorgde
berichten in dit verband. Weldra verschijnt er een studie rond de problematiek van de
vereenvoudigde fiscale aangifte en met uitbreiding de valkuilen van een snelle overstap naar
digitale dienstverlening, zeker voor kwetsbare groepen. Dit sluit aan bij de tendens van verdere
digitalisering door publieke dienstverleners. OKRA zal samen met een aantal partners en de
federale ombudsman bekijken hoe we dit verder opnemen.

Psychologisch consult voor ouderen
Consultaties bij een geconverteerd klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog werden vanaf
2019 voor 18 tot 65 jarigen deels terug betaald. Vanaf 2 april werd dit uitgebreid voor iedereen,
dus ook voor 65-plussers. Ouderen hebben nu ook recht op een terugbetaling bij een fysieke of
digitale consultatie. Er worden maximum 8 sessies een tussenkomst voorzien. Het remgeld
(kostprijs voor de patiënt) bedraagt 11,20 euro per sessie of 4 euro voor iemand die recht heeft op
een verhoogde tegemoetkoming.
Om recht te hebben op een terugbetaling moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:
•
•
•

Matig ernstig psychisch probleem op vlak van angst, depressie, alcoholgebruik of gebruik
van slaap- en kalmeermiddelen;
Een doorverwijsbrief hebben van de huisarts, psychiater of geriater;
De klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog moet erkend zijn.

Meer informatie kan je raadplegen op de RIZIV-website.

Leestip: financiële voordelen, premies en tegemoetkomingen voor ouderen
Er zijn heel wat financiële voordelen, premies en tegemoetkomingen
die specifiek bedoelt zijn voor een bepaalde doelgroep. Deze
financiële voordelen worden vaak niet automatisch toegekend. Wil je
een thematisch overzicht dat weergeeft waar je recht op hebt, bezoek
en verken dan zeker eens de website Schuldenvrij. De premies en
voordelen worden per doelgroep opgesomd:
•
•
•
•
•

Ouderen
Personen met een beperkt inkomen
Personen met een beperking of chronische ziekte
Personen met een leefloon / IGO
Personen met een verhoogde tegemoetkoming (VT) voor
gezondheidszorg

Meer info?

Contacteer ons

Waar lig jij wakker van? Bezorg ons jouw verhaal.
d

PB 40, B-1031 Brussel
www.okra.be

Wij vinden het zeer belangrijk om input te krijgen van jou. Heb je belangenbehartiging@okra.be
een persoonlijke ervaring waar we met de belangenbehartiging van Studiedienst
OKRA mee aan de slag moeten gaan, stuur ons een mail.
02 246 44 40
02 246 39 45
Uiteraard beantwoorden we ook graag jouw vragen via Pensioendienst
belangenbehartiging@okra.be!
02 246 44 45
Uitzonderlijk zal er in juli - augustus maar één nieuwsbrief 02 246 44 31
belangenbehartiging
verschijnen. OKRA-Zorgrecht
Actuele informatie kan je op de OKRA website nalezen.
02 246 57 72
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