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Economische relance en sociale cohesie: verhoging van het
maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend via het
verenigingswerk
Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael
Gepubliceerd op 14/09/2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Sociale Zaken Maggie
De Block en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de
economische relance en de versterking van de sociale cohesie.
Conform de wet van 18 juli betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, kan
iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft (werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) onbelast 500 euro op
maandbasis en 6.000 euro op jaarbasis bijklussen. Dit kan via één van volgende drie pijlers:

het verenigingswerk
de occasionele diensten tussen burgers
de deeleconomie via een erkend platform
Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend via het
verenigingswerk voor specifieke activiteiten vanaf 1 januari 2019 verhoogd wordt van 500 euro naar 1.000 euro.
Het maximum van de maandelijkse vergoeding kan dus hoger zijn dan 1/12e van de jaarlijkse vergoeding van
6.000 euro, maar dit jaarlijks maximumbedrag blijft onverkort van toepassing. Het maandelijks bedrag wordt
verhoogd voor de volgende activiteiten:

animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward,
terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 18 juli 2018 betreffende
de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org
Voor meer informatie
Miet Deckers <miet.deckers@peeters.fed.be>
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
Didier Deweerdt <didier.deweerdt@peeters.fed.be>
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
Audrey Dorigo <audrey.dorigo@minsoc.fed.be>
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
Tijs Ruysschaert <tijs.ruysschaert@minsoc.fed.be>
Woordvoerder van minister Maggie De Block
Copyright 2010 Résidence Palace - International Press Center
Algemene Directie Externe Communicatie - Kanselarij van de Eerste Minister

Persbericht van de Ministerraad van 14 september 2018
+32 478 39 40 52
Ferry Comhair <Ferry.Comhair@kcfin.be>
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
Anaïs Walraven <anais.walraven@kcfin.be>
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70

Copyright 2010 Résidence Palace - International Press Center
Algemene Directie Externe Communicatie - Kanselarij van de Eerste Minister

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

