Onbelast bijverdienen tot 6.000 EUR ongrondwettelijk. Wat
nu?
Dag heer Nuytten,
Dag Stefaan,
Ik las aandachtig wat je schreef en toegegeven, als ieder lid dat doet, dat is het duidelijk dat mensen
die rechts liberaal zijn weten voor wie ze zouden MOETEN kiezen, willen ze nog iets betekenen in de
maatschappij, als geloofwaardige partij.
Wat ik niet lees, is mbt het bij-plussen.
Ik leg uit: Ik ben op rust gestelde (gepensioneerde ambtenaar) en was in mijn actief leven X.
Ik lever nog sporadisch (als men mij nodig heeft) bijstand aan Y.
Tot voor kort (een blauw initiatief) kon ik bijklussen tot 6000 €/jaar.
Omdat ik in tal van verenigingen als vrijwilliger actief ben, en die verenigingen mij geld kosten,
kwam dat goed uit om af en toe iets te kunnen verdienen (soort onkosten delving) om zo niet aan
het gezinsinkomen te moeten komen voor mijn vrijetijdsactiviteiten (weeral vooral voor anderen en
gratis, maar niet voor de vrijwilligers uiteraard).
Door het grondwettelijk hof is daar blijkbaar een einde aan gesteld tot vandaag, tenzij de overheid
reageert.
Zal jij dat doen ?
(vraag Open Vld lid uit Asse)

Antwoord van Stefaan
Het Grondwettelijk Hof heeft de wet op het onbelast bijverdienen tot 6.000 EUR inderdaad
ongrondwettelijk verklaard. Dit verbaasde mij ook niet en ik waarschuwde daar ook voor.
Eerst én vooral wel het goede nieuws. Voor de prestaties die u leverde blijft de wet van toepassing.
Dus wat u kreeg blijft onbelast.
Zelf was ik geen voorstander van die wet. Nog eens een systeem erbij en toch wel zeer royale
behandeling en toepassing van fiscale en arbeidswetgeving. Inderdaad discriminerend.
Mijn voorstel is om IEDEREEN (ook zelfstandigen) die full-time werkt of gepensioneerd is, in alle
sectoren, en voor alle organisaties, dus ook voor verenigingen, toe te laten onbelast en onbeperkt
te laten bijverdienen. De werkgever, dus in uw voorbeeld de vereniging, is dan wel steeds een
solidariteitsbijdrage verschuldigd, thans 25%.
Enkel op die manier is het éénvoudig (geen gedoe met aanmeldingen op erkende platforms) en is het
speelveld voor iedereen gelijk.
Evident zal Open Vld initiatief moeten nemen om te werken aan een oplossing. Maar als het aan
Stefaan ligt weet u op welke manier ik het een oplossing zou willen geven.

