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Verschijnt maandelijks  

 

  

Dag belangenbehartiger! 
d 

Er zijn heel wat wettelijke aanpassingen omwille van het Corona virus. In deze nieuwsbrief willen we je 

informeren over de recentste wijzigingen in de pensioenwetgeving en de aangepaste dienstverlening van 

de federale pensioendienst. De Federale Pensioendienst verstuurt minder fiscale fiches per post ten 

gevolge Coronamaatregelen bij de drukkerij. Dit heeft natuurlijk implicaties bij het invullen of controleren 

van de belastingbrief. De wet inzake cumulatie van pensioenen en tijdelijke werkloosheid en het behoud 

van pensioenrechten en aanvullende pensioenverzekering is geratificeerd. Ook is vanaf 1 januari 2021 

het niet meer mogelijk om onbelast bij te verdienen.   

d 

Verspreid je dit nieuws ook aan je leden?  
 

d 

Fiscale fiche 

De Federale Pensioendienst zet meer in op digitale dienstverlening. Zo zijn de fiscale 

fiches (pensioenfiche 281.11) van 2020 online raadpleegbaar op My Pension. De fiscale fiche is 

slechts een controledocument: de Federale Pensioendienst bezorgt tijdig je fiscale fiche aan 

de FOD financiën, dus hier hoef je jou alvast geen zorgen te maken. Het is aangeraden om de 
vereenvoudigde belastingsaangifte altijd te controleren. Bij onjuiste of ontbrekende gegevens kan je 

dit online rechtzetten op MyMinfin of vul je het papieren antwoordformulier in. Het papieren 

antwoordformulier moet voor 30 juni 2020 bij de Federale Overheidsdienst Financiën toekomen. 

https://ymlpmail5.net/1e604bwuyapaehqjhapaeysapawyjh/click.php
https://ymlpmail5.net/11b1dbwesazaehqjhaaaeysapawyjh/click.php


Mensen die geen vereenvoudigde belastingaangifte krijgen en 

hun belastingaangifte op papier invullen (niet via tax-on-web), 

zullen in de loop van de maand mei (juni) de fiscale fiche per 

post worden toegestuurd.   

d 

Indien je geen toegang hebt tot My Pension maar je wenst wel 

een duplicaat van de fiscale fiche te ontvangen kan je dit 

aanvragen via het contactformulier van de Federale 

Pensioendienst. De fiscale fiche kan je maar één keer per maand 

aanvragen. Hou er rekening mee dat deze opgevraagde fiscale 

fiche eventjes onderweg kan zijn vooraleer deze in je brievenbus 

valt.   

d 

Verblijf je in het buitenland? Dan is de fiscale fiche ook 

raadpleegbaar op My Pension maar wordt de fiscale fiche ook per 

post opgestuurd.   

d 

  

 

 

Bijkomende pensioenwetgeving omwille van COVID-19 

Ben je gepensioneerd en aan het werk als verpleegkundige, arts, zorgkundige... of werk je in 

een cruciale sector die diensten levert (brandweer, voedseldistributie, …)? Dan kan je voor de volledige 

duur van de pandemie onbeperkt bijverdienen bovenop je pensioen. Deze inkomsten tellen niet mee 

voor het grensbedrag, maar toch wijzen we er graag even op dat de vrijgestelde inkomsten best goed 

gedocumenteerd worden voor ingeval een eventuele controle.  

d 

Cumulatie tussen een rust- en overlevingspensioen met 

een vervangingsinkomen is uitzonderlijk toegestaan, ook aan de echtgenoot, omwille van tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht, omwille van economische oorzaken, een ziekte- of 

invaliditeitsuitkering voor zover zij te wijten zijn aan het Coronavirus en de eigenlijke basiswetgeving het 

toelaat.    

d 

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is bedoeld voor personen met een beperkt pensioen en 

beperkte financiële middelen. In principe worden alle bestaansmiddelen meegeteld voor de berekening van 

de IGO, met uitzondering van bepaalde middelen die worden vrijgesteld. Tengevolge Corona wordt er 

echter geen rekening gehouden met ev. Beroepsinkomsten, vervangingskomsten of tegemoetkomingen (bv. 

Tegemoetkoming elektriciteit, …) die direct verbanden houden met de strijd tegen Corona.  

d 

Overbruggingsrecht zelfstandigen: voor (gepensioneerde) zelfstandigen die hun activiteiten gedeeltelijk 

of volledig verplicht moeten onderbreken of zich genoodzaakt zien om dit minstens 7 dagen te doen is er 

een overbruggingsuitkering voorzien indien voldaan aan de voorwaarden. Echter, men is ertoe gehouden 

om sociale bijdragen te blijven betalen met oog op pensioenopbouw, uitstel is mogelijk.  

d 

Weldra zal er ook een wet worden aangenomen die een cumulatieregeling voorziet voor 65-plussers 

die bijverdienen en op tijdelijke werkloosheid vallen ten gevolge van Corona, vergelijkbaar met deze van 

min 65-plussers zodat ook zij hun pensioen tijdelijk met een werkloosheidsvergoeding kunnen cumuleren.  

d 

https://ymlpmail5.net/2abd4bweuazaehqjhalaeysaiawyjh/click.php


Na afloop van de pandemie geldt terug de normale regelgeving.   

Voor actuele info verwijzen we naar de OKRA website en de informatiepagina over corona van de Federale 

Pensioendienst.d 

d 

Controle op verblijfsvoorwaarde inkomstengarantie ouderen (IGO) 

Zoals reeds eerder aangekondigd blijft de controle op de verblijfsvoorwaarde voorlopig 

opgeschort zolang de pandemie aanhoudt, een exacte datum is er nog niet, 

maar vermoedelijk volgen er zeker geen controles tot 30/6.  

d 

Onbelast bijklussen 

De huidige regelgeving onbelast bijverdienen waarbij je 

onder bepaalde voorwaarden maximum 6340 euro 

mag onbelast bijverdienen, loopt eind 2020 

af. Het Grondwettelijk Hof besliste eind april dat de huidige 

regeling van het onbelast bijverdienen in strijd was met het 

gelijkheidsbeginsel en de anti-discriminatiewetgeving.   

d 

Hoe je zal kunnen bijverdienen vanaf 2021 is op heden nog 

niet duidelijk. Het kan zijn dat de vorige regelgeving weer 

wordt ingevoerd. De inkomsten die je ontvangt uit 

bijverdiensten kunnen dan aan 33% worden belast of zelfs 

als beroepsinkomsten worden gezien (nog hogere belasting 

mogelijk). Indien hierover meer duidelijk is, informeren we 

jou zeker.  

d 

  

 

 

 

Meer info? 

Bij vragen, raadpleeg zeker de CM-pensioendienst.  

  

Uiteraard beantwoorden we ook graag jouw vragen via 

belangenbehartiging@okra.be! 

  

Uitzonderlijk zal in juli - augustus maar één nieuwsbrief 

belangenbehartiging verschijnen. Actuele informatie kan je op 

de OKRA website nalezen.  
 

 

 

  

  

  

Contacteer ons 

PB 40, B-1031 Brussel 

www.okra.be 

belangenbehartiging@okra.be 

Studiedienst  

02 246 44 40  

02 246 39 45 

Pensioendienst 

02 246 44 45 

02 246 44 31  

OKRA-Zorgrecht  

02 246 57 72 
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