Congresstraat 17-19

1000 Brussel

Tel.: 02-226 13 13 en 02-226 13 67
Tel. NMBS: 911/46473
Fax: 02-226 13 14
E-mail: gewest.brussel@acod-spoor.be
Gepensioneerden.brussel@acod-spoor.be

Bulletin van de Gepensioneerden

PERIODIEK: nummer 1 - verschijnt om de 3 maanden - 1e kwartaal 2009
Verantwoordelijk Uitgever: G. RADELET, Congresstraat 17-19, 1000 BRUSSEL

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering van
Gepensioneerden Spoor van het Gewest Brussel die plaatsvindt op
5 mei 2009 om 14 uur
in zaal B (1e verdieping)
Congresstraat 17-19 te 1000 Brussel
De nationaal secretarissen zullen aanwezig zijn en op de agenda staan de
volgende onderwerpen:






Hospitalisatieverzekering
Perequatie van de pensioenen
Evolutie van de contactpunten
Verkeersvoordelen op het nationale en het internationale net
Rondvraag

Wij rekenen op een talrijke opkomst!

Inhoud
Algemene Ledenvergadering
Zich in het buitenland vestigen
Bezoek HST-Vorst

Sociale Solidariteit - Vrije tijd
Dienstencheques
Bijkomende tussenkomsten
Jubilarissen
Zij die ons verlaten hebben
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Zich in het buitenland vestigen

(vervolg)

2. Hoe aanspraak maken op het voordeel van de
fiscale vrijstelling in België?

De administratie van de Directe Belastingen heeft met sommige
landen specifieke overeenkomsten afgesloten om een dubbele
heffing te voorkomen. Om aanspraak te kunnen maken op het
voordeel van de fiscale vrijstelling in België, moet de volgende
procedure gevolgd worden:

- de Federale Overheidsdienst van Financiën of uw
Regionale Directie van de Belastingen inlichten over de
definitieve vestiging in een land.
Het adres is:
Federale Overheidsdienst Financiën
Administratie van de Directe Belastingen
Directie I/3
Internationale Conventies
North Galaxy Toren B - 6e verdieping
Koning Albert II laan, 33, bus 327
1030 Brussel.
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- Vervolgens naar het Bureau der Pensioenen van de
NMBS Holding een officieel certificaat opsturen dat werd
uitgereikt door het gemeentebestuur van uw effectieve
verblijfplaats en waarin wordt bevestigd dat het verblijf in
het betrokken land definitief is of anders het bewijs leveren
dat u in uw ontvangstland al inkomstenbelasting betaalt.

Het adres is:

NMBS Holding
Bureau H.HR.342 – Sectie 52
Frankrijkstraat 85
1060 Brussel.

- wordt vervolgd –
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Het Bestuur nodigt iedereen graag uit voor een
geleid bezoek aan de Hogesnelheidstreinwerkplaats in Vorst op:
dinsdag 12 mei 2009 voor de Nederlandstalige
en dinsdag 26 mei 2009 voor de Franstalige
gepensioneerden.
Uit dit bezoek zal blijken dat in deze werkplaats de
begrippen “veiligheid en bedrijfszekerheid” hoog in
het vaandel worden gedragen. Om veiligheidsredenen wordt het aantal bezoekers telkens
beperkt tot 25 deelnemers.

-

-

-

Samenkomst om 14 uur stipt
In het station te Brussel-Zuid
Frankrijkstraat, recht tegenover de Onderwijsstraat
Aan de inkomhal – aankomst “Zuid” EUROSTAR
Tussen de commerciële ruimten nummers 17 Panos en 34
Air France: daar zijn zitplaatsen.
Er wordt gezorgd voor vervoer naar de werkplaats.
Deelname
Deelname in de kosten bedraagt 2 euro per persoon
Te storten op rekening nr. 979-3890654-86 op naam van
Touchant Jan met vermelding “HST + dag + uw
telefoonnummer”.
Enkel de storting zal dienen als inschrijving
Uiterste datum van inschrijving: dinsdag 5 mei 2009
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Clubs en verenigingen voor vrijetijdsbesteding
erkend door de Sociale Werken
Heel wat spoorwegbedienden, zowel in actieve dienst als
gepensioneerd, willen graag samen sporten of een
gemeenschappelijke
vrijetijdsbesteding
beoefenen.
En
uiteraard is dat goed voor het algemene welzijn.
De Sociale Werken hebben hier oog voor en steunen daarom
heel wat sportclubs en verenigingen voor geestesontspanning.
De rechthebbenden van het Fonds van de sociale werken en
hun personen ten laste kunnen zich zonder probleem
aansluiten bij één of meerdere van deze clubs.

Voor bijkomende inlichtingen kan men steeds terecht op de
dienst “Vrije tijd” van de Sociale Solidariteit:
NMBS Holding
Directie Human resources
Bureau H-HR. 362/Sectie 53
Frankrijkstraat 85
1060 Brussel
Tel: 02-525 3548 - Fax:02-525 3516
Mailadres: vrijetijdsbesteding-loirsir@b-holding.be
∗∗∗∗∗
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Dienstencheques en belastingkrediet
Sinds 2004 werden er al 180 miljoen dienstencheques gekocht
door in totaal 750000 particulieren. Alleen al voor 2008 gaat het
hier om 5,3 miljoen gepresteerde uren. Er is nu één valse noot
weggewerkt: personen die geen belasting betaalden, konden
tot nu toe niet genieten van de fiscale aftrek voor de
dienstencheques. Als het belastbare inkomen lager ligt dan
22.870 euro, wordt deze aftrek nu vanaf het aanslagjaar 2009 –
inkomsten 2008 omgezet in een belastingkrediet dat wordt
verrekend bij de fiscale eindafrekening.
Tussenkomsten voor geneeskundige verzorging
bovenop het verplicht stelsel
Wist je dat er onder meer een tussenkomst is voor
- het vervoer van zieken
- incontinentiemateriaal
- een herstelverlof
- brillen en contactlenzen
- voetverzorging
- hoorapparaten
- medisch materiaal
- orthopedische schoenen en zolen
In het kader van de hulp aan rechthebbenden die het ziekenhuis verlaten
of die een bijzonder zware behandeling achter de rug hebben
(herstelverlof), heeft de Sociale Solidariteit een samenwerkingsovereenkomst gesloten met twee gespecialiseerde instellingen voor
herstel, namelijk in de Ardennen “Les Heures Claires” in Spa en aan de
kust “De Branding” in Wenduine.
Bovendien en dat is hun grote troef, passen ze het systeem van de
derdebetaler toe. De instelling stuurt de facturen van uw verblijf
rechtstreeks naar uw gewestelijk geneeskundig centrum.
U betaalt enkel het verschil tussen het bedrag dat de instelling vraagt en
de tegemoetkoming van de Sociale Solidariteit.
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Het echtpaar Gotemans Romain viert dit jaar hun diamanten bruiloft.
Als Technisch Inspecteur bij de vroegere Directie Materiaal te Brussel
heeft Romain daar de 16 laatste jaren van zijn loopbaan gewerkt.

Wij wensen het gevierde paar een hartelijk proficiat
en nog vele gelukkige jaren samen.

Wij betreuren het verlies van:

Kameraad François Van Hassel – Groeningenveldstraat 7 – 1755 Gooik

Wij bieden de familie van deze kameraad ons oprecht medeleven aan.

∞∞∞∞∞
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