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Hoofdartikel

Nu de budgettaire gaten opnieuw moeten gevuld wor-
den, krijgen we van de regering Michel geen opbeurend 
nieuws. Vermits de regering meent de uitgaven te moe-
ten verminderen (standpunt dat niet door iedereen wordt 
gedeeld!) komt de sociale zekerheid opnieuw in het vi-
zier. De recente studie van het Planbureau over de gelijk-
gestelde periodes (zie ons artikel verder in dit nummer), 
gemaakt op vraag van de regering, toont aan hoe sterk 
deze niet gewerkte periodes een invloed hebben. Het 
gaat tenslotte om een sociale bescherming die noodza-
kelijk is bij periodes van ziekte, werkloosheid, loopbaan-
einde. De gelijkstelling voor het pensioen hervormen zou 
grote negatieve gevolgen kunnen hebben voor de toe-
komstige gepensioneerden. 

Ook de verhoging van de leeftijd waarop men op pen-
sioen kan gaan geeft aanleiding tot tandengeknars. De 
reden is duidelijk: wij willen graag zo snel mogelijk de 
arbeidsmarkt verlaten om te kunnen genieten van ons le-
ven. Dat leven wordt stelselmatig langer dank zij de me-
dische vooruitgang, in die zin zelfs dat kinderen die nu 
geboren worden 50% kans hebben 100 jaar te worden! 
Dit brengt met zich mee dat de periode tijdens dewelke 
men geniet van een pensioen stelselmatig langer wordt. 
Het aantal gepensioneerden stijgt dus spectaculair terwijl 
het aantal “bijdragers” dat elan niet volgt. In bepaalde 
landen bereikt het aantal 65+ers binnenkort 40%. Het 
aantal actieven dat moet “zorgen” voor het aantal inac-
tieven geraakt steeds meer uit evenwicht. 

Zijn de gepensioneerden tevreden met het bedrag van 
hun pensioen? 

De betaling van het pensioen is voor de meeste gepen-
sioneerden een belangrijke maandelijkse gebeurtenis, en 
eens berekend, verandert dit pensioen nog nauwelijks. 

Moeilijk te zeggen dus of de gepensioneerden tevreden 
zijn met het bedrag van hun pensioen omdat ook bijna 
elke situatie verschillend is. Een wetenschappelijke stu-
die uitgevoerd door de universiteit Antwerpen  toont aan 
dat het minimummaandbudget waarover een 65+er zou 
moeten beschikken iets meer dan 900 euro bedraagt 
voor een alleenstaande die eigenaar van zijn woning is, 
en 1280 euro indien diezelfde alleenstaande zijn woning 
huurt. Een koppel dient over een minimum te beschikken 
van respectievelijk 1450 en 1640 euro.

Naast kosten voor woning en voeding zijn de belang-
rijkste uitgaven deze verbonden aan het onderhoud van 
relaties, ontspanning, mobiliteit (260 euro samen).
Die drie elementen zijn erg belangrijk om isolering van 
een oudere tegen te gaan. Zoals studies aantonen is 
isolering een der meest pijnlijke gevaren voor gepensi-
oneerden: vrienden en kennissen vallen meer en meer 
weg, de wereld wordt egoïstischer, iedereen heeft een 
gevulde agenda.

Via de organisatie van activiteiten, ontmoetingen tegen 
gunstige voorwaarden, tracht Fediplus de sociale ban-
den tussen gepensioneerden aan te halen. In dat kader 
wil de federatie waarvan u lid bent nagaan of het moge-
lijk is op regionaal vlak van tijd tot tijd de leden bijeen te 
brengen rond een debat, een tentoonstelling, een excur-
sie enz.

Wij zijn daarom op zoek naar mensen die bereid zijn  
Fediplus te vertegenwoordigen in hun regio en dergelijke 
regionale activiteiten te coördineren, met hulp en bijstand 
van het team van Fediplus.

Indien u geïnteresseerd bent in dergelijke coördinerende 
taak en hulp bij de organisatie van regionale activiteiten 
van Fediplus mag u ons contacteren per mail of telefoon, 
en wij zijn jullie daar bij voorbaat voor erkentelijk. Raad-
pleeg ook eens onze nieuwe webstek www.fediplus.be, 
waar u voorbeelden vindt van activiteiten.

Theo BAEKE 
Voorzitter
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Sociaal en fiscaal nieuws

De vierde fiscale regularisatie

Ondanks veel oprispingen allerhande ging de vierde 
operatie van fiscale regularisatie van start op 1 au-
gustus. Zij laat belastingplichtigen die kapitalen en 
inkomsten aan het oog van de fiscus hebben ont-
trokken toe een regeling te treffen middels een boe-
tebetaling. Indien een en ander niet verjaard is, ge-
beurt dit via toevoeging van twintig basispunten aan 

de normaal verschuldigde belasting, namelijk 45% op 
de belegde gelden en 70% op de beroepsinkomsten. 
Er wordt een belasting van 36% geheven op de ver-
jaarde inkomsten. 

Om beter te begrijpen welke de risico’s zijn, nemen we 
het voorbeeld over van La Libre Belgique die in een ar-
tikel van 3 augustus de vergelijking maakt tussen deze 
regularisatie en een vonnis bij de rechtbank. 

Dividenden en ontweken 
arbeidsinkomsten

Situatie Dhr. X beschikt over een portefeuille van 
600 000 euro. Van dit bedrag komen 100 000 euro 
voort van dividenden ontvangen tussen 2009 en 2015. 
De resterende 500 000 euro zijn niet-aangegeven  
beroepsinkomsten die fiscaal verjaard zijn (verkregen 
tot 2008).

Kost van de EBA-4  Op de dividenden van 100 000 
euro zal X de normale aanslag van 25% (25 000 euro) 
betalen, en een boete van 20% (20 000 euro) voorzien 
in de EBA-4. Op de 500 000 euro verjaarde beroeps- 
inkomsten zal een tarief van 36% worden toegepast 
(180 000 euro).

Kost bij een juridische procedure  In het slechtste 
geval is een verhoging met 200% voorzien op de di-
videnden, wat de roerende voorheffing brengt van 
25 naar 75%. Dit geeft een aanslag van 75 000 euro 
in plaats van 45 000 euro voorzien door de EBA-4. 
Indien een verhoging van slechts 50% zou worden 
toegepast komen we aan een aanslag van in totaal 
37,5%, dus lager dan de 45% voorzien door de EBA-
4 (25% voorheffing + 20% boete).

Wat de verjaarde beroepsinkomsten betreft zullen en-
kel strafrechterlijke vervolgingen nog mogelijk zijn in-
dien de betrokkene voor de rechtbank moet verschij-
nen. Er zijn boetes van  250 tot 500 000 euro bepaald, 
evenals gevangenisstraf. 

Inkomsten uit arbeid en verjaarde 
erfenis

Situatie  Dhr. X moet 400 000 euro niet aangegeven 
arbeidsinkomsten, ontvangen tussen 2009 en 2015, 
regulariseren. Bovendien beschikt hij over een kapitaal 
van 200 000 euro uit een verjaarde erfenis.

Kost van een EBA-4  Op de 400 000 euro arbeids-
inkomsten zal X 200 000 euro moeten betalen (50% 
personenbelasting), de boete van 20% voorzien in 
de EBA-4 (80 000 euro), en 15% sociale bijdragen 
(60 000 euro). Van de 400 000 euro zal dus 340 000 
euro worden afgeroomd.
Op de verjaarde erfenis zal een algemeen tarief van 
36%  worden toegepast, wat neerkomt op een aan-
slag van 72 000 euros.

Kost bij een juridische procedure  In het slechtste 
geval zal het totale bedrag aan beroepsinkomsten die 
aan de fiscus zijn ontsnapt, worden afgeroomd, na-
melijk  400 000 euro. De fiscus kan natuurlijk milder 
zijn ….

Bij de verjaarde erfenis kunnen enkel strafrechtelijke 
vervolgingen gebeuren. Er kan een boete worden be-
paald tussen 250 et 500 000 euro 



Nr 148 | 4de bimester 2016

5

In tegenstelling tot de drie vorige EBA’s is deze EBA in 
principe permanent. In principe, want het Waalse en het 
Brusselse Gewest hebben de wens uitgedrukt dat wat 
de belastingen betreft die onder hun bevoegdheid vallen, 
de EBA beperkt zou zijn in de tijd. Tot nu toe is geen 
enkel akkoord hieromtrent gesloten tussen het federale 
en het gewestelijke niveau. Dit is nochtans noodzakelijk 
voor de juridische zekerheid van deze maatregel, in die 
zin dat het federale niveau niet unilateraal een fiscale am-
nestie kan organiseren, vermits de gewesten bevoegd 
zijn voor de registratierechten en de successierechten, 
en deels ook voor de  personenbelasting. Om dit pro-
bleem op te vangen bepaalt een amendement dat de 
kandidaat op regularisering via een geschreven bewijs de 
aard van de belasting dient aan te tonen, de fiscale cate-
gorie en de periode waarop de inkomsten slaan. Alles is 
daarmee niet geregeld. Onderhandelingen tussen partij-
en zullen gebeuren met het oog op een akkoord over de 
modaliteiten van samenwerking.  

Aanvullend pensioen voor 
zelfstandigen

Om geleidelijk de verschillende pensioensystemen op el-
kaar af te stemmen en het zelfstandigenpensioen te her-
waarderen, stelt een wetsontwerp een regeling voor van 
aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Tot nog toe was 
de tweede pensioenpijler toegankelijk voor zelfstandigen 
in vennootschap maar niet voor zelfstandigen die aan de 
personenbelasting  onderworpen zijn. Gezegd wordt dat 
ongeveer 155000 zelfstandigen onder het systeem zou-
den kunnen vallen. Zij zouden aan dezelfde regels onder-
worpen worden, namelijk dat het bedrag van het wettelijk 

pensioen en de renten van de tweede pijler niet hoger 
mogen liggen dan 80% van de netto beroepsinkomsten 
(eventueel verhoogd met de sociale bijdragen en de be-
roepskosten).  Deze inkomsten zullen berekend worden 
over de laatste drie jaren terwijl dit nu gebeurt over het 
laatste jaar.  Anderzijds zullen de gestorte premies voor 
30% fiscaal aftrekbaar zijn. Indien de regel van 80% niet 
wordt gerespecteerd zal de belastingvermindering niet 
worden toegekend. Het systeem van het Vrij Aanvullend 
Pensioen waarbij de zelfstandige kan bijdragen in een 
soort pensioenverzekering, zal blijven mogelijk zijn. Deze 
bijdrage is maximaal 8,07% van de inkomsten van de 
zelfstandige maar is volledig fiscaal aftrekbaar.  

Kwijtgescholden fiscale boetes

Slechts weinig mensen blijken te weten dat zij een ver-
zoek tot volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van hun 
fiscale boetes kunnen indienen. Vorig jaar heeft de mi-
nister van Financiën Van Overtvelt zijn “gratierecht” aan-
gewend in 301 dossiers over boetes en belastingverho-
gingen. In twee op de drie gevallen werden de boetes en 
verhogingen geannuleerd. Dit komt erop neer dat 78% 
van de dossiers aanvaard werden door de minister, na 
ruggespraak met de fiscale administratie die de verzach-
tende omstandigheden of andere sociale redenen on-
derzoekt die aan de basis liggen van het verzoek. 

NaThalie Wilbeaux
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Hoe belangrijk zijn in een loopbaan de gelijkgestelde periodes?

Het lot van de gelijkgestelde periodes zal een cruciaal dossier zijn tijdens de komende 
maanden. Een gelijkgestelde periode is een periode in de loopbaan die meetelt bij de 

berekening van het pensioen zonder dat er gewerkt is tijdens die periode. Het gaat 
bijvoorbeeld over de dagen werkloosheid, ziekte, bevallingsrust of nog de periodes van 

brugpensioen en tijdskrediet om slechts de meest bekende te citeren. Het Planbureau heeft 
eind juni op vraag van de minister van Pensioenen een studie gemaakt over dit onderwerp. 

Waarom een dergelijke studie? 

De regering wil, alvorens het systeem eventueel te wij-
zigen, inzicht hebben in het huidige systeem. Het is na-
tuurlijk zo dat in de loop van de laatste jaren al een en 
ander gewijzigd is, onder meer voor het tijdskrediet en 
de werkloosheid. In bepaalde gevallen worden deze pe-
riodes gelijkgesteld op basis van het minimumrecht in 
plaats van het laatste loon. Dit betekent dat bij de bere-
kening van het pensioen een lager loon geldt voor deze 
periodes. 

De studie van het Planbureau

De studie van het Planbureau is gebaseerd op de gege-
vens over personen die recent op pensioen zijn gegaan 
(1) en personen die nog actief zijn (2). 

(1)  Personen die recent op pensioen zijn 
gegaan

Uit de onderzoeken blijkt dat 30% van de mannen en 
37% van de vrouwen die in de privésector werken dagen 
hebben die voor de berekening van het pensioen gelijk-
gesteld zijn. 

Dit percentage valt terug tot 3% (mannen) en 5% (vrou-
wen) bij zelfstandigen. 
10% van de ambtenaren tellen periodes die gelijkgesteld 
worden. 

De verschillen tussen de verschillende systemen zijn dus 
erg groot. Het Planbureau onderstreept hierbij dat de 
verschillen moeilijk kunnen geïnterpreteerd worden 
omwille van de eigenheden van de drie systemen en 
de uiteenlopende administratieve praktijken. 

Zowel werknemers als ambtenaren kennen immers ziek-
teperiodes die op administratief vlak op dezelfde manier 
worden gecodeerd als gepresteerde periodes, maar 
men kent er de belangrijkheid niet van. 

Anderzijds blijven werknemers en zelfstandigen die lang-
durig ziek zijn pensioenrechten opbouwen tijdens deze 

ziekteperiode  terwijl een ambtenaar onder bepaalde 
voorwaarden vroegtijdig op pensioen kan gaan omwille 
van fysische ongeschiktheid en vanaf dan geen pensi-
oenrechten meer opbouwt. 

Over welk soort gelijkstellingen gaat het?

Voor de werknemers is het in 30% van de gelijkstellingen 
onmogelijk na te gaan welke gelijkstelling het is bij gebrek 
aan gegevens.

De rest kan ingedeeld worden als volgt: 
|  werkloosheidsperiodes : 24% (mannen) en 42% (vrou-
wen)

|  brugpensioen: 23% (mannen) en 7% (vrouwen)
|  periodes van arbeidsongeschiktheid: 14% (mannen) en 
13% (vrouwen).

De periodes van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of 
militaire dienst zijn qua aantallen minder belangrijk. 

Bij zelfstandigen draaien de belangrijkste gelijkgestelde 
periodes rond periodes van ziekte en invaliditeit (47% 
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Hoe belangrijk zijn in een loopbaan de gelijkgestelde periodes?

mannen) en 86% (vrouwen). Komen verder aan bod de 
studieperiodes (41% mannen en 14% vrouwen) en de 
militaire dienst (12% mannen). 

Voor ambtenaren zijn de gelijkgestelde periodes niet 
identifieerbaar met de beschikbare gegevens. 

(2) Personen op actieve leeftijd

Voor deze kategorie beschikken we uitsluitend over ge-
gevens over de loopbaan voor de leeftijd van 50 jaar voor 
werknemers en zelfstandigen. Er zijn geen gegevens be-
schikbaar voor hogere leeftijden en voor het openbaar 
ambt. 

Bij de werknemers stelt men vast dat op de leeftijd van 
30 jaar 21% van de loopbaan van de mannen en 30% 
van die van de vrouwen bestaat uit gelijkgestelde peri-
odes. Deze cijfers bedragen respectievelijk 22 en 32% 
voor de leeftijd van 40 jaar en 22 en 33% voor de leeftijd 
van 50. 

Bij de actieve zelfstandigen liggen al deze cijfers lager 
dan 1%, wat veel minder belangrijk is dan voor de ge-
pensioneerde zelfstandigen. Dit kan makkelijk verklaard 
worden door het feit dat de zelfstandigen hun studies 
valoriseren door het betalen van bijdragen meestal op 
het einde van hun loopbaan.  

Voor de -30ers stellen we vast dat de gelijkgestelde peri-
odes bij werknemers als volgt verdeeld zijn: 
|  Werkloosheidsperiodes: 77% (mannen) et 66% (vrou-
wen)

|  Periodes van ziekte en invaliditeit (bavallingsrust inbe-
grepen): 13% (mannen) et 24% (vrouwen)

Bij zelfstandigen bestaan de gelijkgestelde periodes voor 
de leeftijd van 30 jaar exclusief uit periodes van ziekte en 
invaliditeit. 

Michel WuYTS
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Europa struikelt over het Verenigd Koninkrijk

Europa doet niet meer dromen

Met de bedoeling om de meest eurosceptische vleugel 
van zijn partij te marginaliseren en de vooruitgang van 
de anti-Europese partij UKIP (United Kingdom Indepen-
dence Party) in de kiem te smoren, heeft  Eerste Minister 
David Cameron zich deerlijk vergist. 

Tot ontslag gedwongen, vertrekt hij terwijl hij zijn partij en 
zijn land verdeeld achterlaat. Schotland inderdaad, dat 
eerder eurofiel is, denkt eraan om een tweede referen-
dum te organiseren over zijn onafhankelijkheid: liever bij 
Europa horen dan bij het Verenigd Koninkrijk. Aan de an-
dere kant is het hek van de dam: andere nationalistische 
partijen zouden weer kunnen proberen om referenda te 
organiseren die tot doel hebben om uit de Unie te treden, 
naar het voorbeeld van het Franse Front National, waar-
van de voorzitster niet kon nalaten om het uit te jubelen.

Hoewel het land van talrijke afwijkingen van de regels 
van de Europese Unie kon genieten, heeft Groot-Brit-
tannië toch geopteerd om uit te treden. De aanhangers 
van de Brexit  zijn uitgegaan van twee doorslaggevende 
argumenten: uitzicht op herwonnen soevereiniteit en het 
einde van de ongecontroleerde immigratie. In zijn eigen 
kamp moest de Eerste Minister strijden tegen zeer po-
pulaire pro-Brexitters, zoals bijvoorbeeld Boris Johnson, 
oud-burgemeester van Londen, en op dit moment Mi-
nister van Buitenlandse Zaken. Toch zal het voor het Ver-
enigd Koninkrijk moeilijk zijn om een situatie te vinden die 
gunstiger is dan diegene die zij binnen de Unie verwor-
ven had. De Europese machthebbers lijken in elk geval 
niet bereid te zijn om hun die te verlenen.

Wat na de Brexit?

Vanaf 13 juli volgde Theresa May, de vroegere minister 
van Binnenlandse Zaken, David Cameron op in Downing 
Street. De verzwakte positie van het Verenigd Konink-
rijk op de markten, de vrije val van het pond sterling en 
de beroering die broeit bij de bedrijven over het Kanaal 
hebben waarschijnlijk de wisseling van de macht doen 
versnellen. 

Het zal dus aan Theresa May zijn om het vertrek van het 
Verenigd Koninkrijk officieel te melden en dit vertrek te 
onderhandelen. Het land beschikt over twee jaar, na de 
procedure voorzien in het artikel 50 van het Verdrag van 
Lissabon geactiveerd te hebben, om de modaliteiten van 
zijn vertrek uit de Europese Unie te onderhandelen. Op 
het ogenblik dat dit artikel verschijnt was deze procedu-
re nog steeds niet in gang gezet, tot ergernis van een 
aantal Europese machthebbers, onder wie de Belgische 
Eerste Minister, die zo snel mogelijk willen gaan en zo 
een al te lange periode van onzekerheid willen vermijden. 
De vastberadenheid van de Europese machthebbers 
maakt duidelijk dat de scheiding niet met een minnelijke 
schikking zal verlopen. Zoals de Duitse kanselier Angela 
Merkel heeft bevestigd: “Diegene die de familie verlaat, 
moet niet verwachten dat al zijn plichten verdwijnen en 
zijn privilegies behouden blijven”, terwijl zij ook elke “on-
derhandeling à la carte” uitsluit. Voor de Britten is er dus 
geen kwestie van om er alleen maar uit te pikken wat 
hen interesseert. Zij zullen dus niet kunnen genieten van 
het vrije verkeer van kapitalen, zonder het vrije verkeer 
van arbeidskrachten te accepteren. Een punt waartegen 
vele Britse kiezers hebben gestemd toen zij hun voorkeur 
voor de Brexit hebben uitgesproken.

Ook al verwacht men  belangrijke consequenties langs 
Britse kant, toch zullen ook de landen van de Unie  niet te 
onderschatten nadelige gevolgen ondervinden. België, 
en meer in het bijzonder Vlaanderen wegens de haven-
trafiek, loopt economisch een aanzienlijk risico, vermits 
het Verenigd Koninkrijk zijn vierde belangrijkste handel-
spartner is. Hierdoor verwacht men zich aan de nodige 
gevolgen, die echter moeilijk becijferd kunnen worden 
zolang de modaliteiten van de scheiding niet gekend zijn. 

Een donderslag bij heldere hemel op 23 juni 2016: 51,99% van de Britse kiezers kiezen 
voor de Brexit, het uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De Brexit wordt 
beschouwd als de meest spectaculaire politieke gebeurtenis die Europa gekend heeft 

sinds de val van de Berlijnse muur, en zal nog lang van zich laten spreken. Het is de 
eerste keer in zijn geschiedenis dat de Europese Unie geconfronteerd wordt met het 

uittreden van één van zijn leden en er blijven veel onzekerheden.
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Europa struikelt over het Verenigd Koninkrijk

Britten die Belgen willen zijn…

Praktische problemen zullen zich eveneens voordoen 
voor de gewone burger. Wat zal er gebeuren met die-
genen die in het Verenigd Koninkrijk werken maar niet 
de Britse nationaliteit hebben? Of met de Britten die bij 
ons leven? En, op vlak van pensioen, met hen die een 
deel van hun loopbaan in het Verenigd Koninkrijk hebben 
gepresteerd? 

Brexit: welke zal de impact zijn voor 
de gepensioneerden en toekomstige 
gepensioneerden?

Om het vrije verkeer van arbeidskrachten binnen de Eu-
ropese Unie te garanderen, heeft deze laatste een aantal 
reglementen uitgevaardigd die de verschillende sociale 
zekerheidsregimes van de verschillende lidstaten met el-
kaar compatibel maken. Een Engelsman die hier gewerkt 
heeft zal een Belgisch pensioen ontvangen ook al woont 
hij in Engeland. 

Er gebeurt een dubbele berekening van het pensioen, in 
toepassing van de communautaire reglementen. Wan-
neer een pensioengerechtigde onderworpen is aan het 
Belgische pensioenregime en aan het pensioenregime 
van een ander Europees land, dan zal men voor hem 
een nationaal pensioen berekenen en een proportioneel 
pensioen op basis van een theoretisch bedrag dat over-
eenkomt met het bedrag waarop de betrokkene recht 
zou hebben als alle toegekende buitenlandse periodes 
in het Belgische regime zouden hebben plaatsgevonden.

Laat ons het voorbeeld nemen van Kathleen, wier 
loopbaan zich deels in België en deels in het Ver-
enigd Koninkrijk heeft afgespeeld. Kathleen heeft 
als werknemer 15 jaar in Londen gewerkt en 30 
jaar in Brussel. 

Zij zal dus recht hebben op 2 berekeningen voor 
haar pensioen, in functie van de respectievelijke 
regels en rekening houdend met de gepresteer-
de periodes in elk van de landen. Dat is wat men 
noemt de nationale pensioenen. De Europese 
regelgeving legt op om een theoretisch pensioen 
te berekenen, gebaseerd op een fictieve loopbaan 
die volledig in België zou plaatsgevonden hebben. 
Voor de fictieve periode in België zal men rekening 
houden met forfaitaire inkomsten. 

Het Belgische nationale pensioen van Kathleen be-
draagt 1000 € per maand, berekend op een loop-
baan van 30/45e. 
Het theoretische Belgische pensioen berekend op 
45/45e bedraagt 1600 €. 
Het proportionele pensioen is gelijk aan 1600 € x 
30/45 of 1066 €.

Aangezien het proportionele pensioen (1066 €) ho-
ger is dan het nationale pensioen (1000 €), zal de 
Belgische staat een pensioensupplement van 66 € 
moeten betalen, opdat het pensioen van Kathleen 
1066 € zou bereiken. Wanneer het nationale pen-
sioen hoger ligt dan het proportionele pensioen, 
dan zal de Belgische staat geen supplement op dat 
pensioen betalen.

De periodes reeds gepresteerd in het Verenigd Koninkrijk 
zullen meetellen voor het pensioen van de personen die 
op het “continent” wonen, maar wat gaat er gebeuren 
eens de Brexit een feit is ? Dit blijft een onbekende en zal 
afhangen van de akkoorden op vlak van sociale zeker-
heid, die afgesloten zullen worden met de Britten. Een 
heel aantal vragen waarop we vandaag het antwoord 
niet kennen.

In de mate dat de pensioenen betaald worden door elk 
betrokken land zullen de Belgische gepensioneerden die 
in Groot-Brittannië gewerkt hebben en die al een Brits 
pensioen krijgen al impact ondervinden van de Brexit 
door het feit dat het pond sterling gedaald is tov de euro.

De pensioenen zijn inderdaad gekoppeld aan de Britse va-
luta en de wisselkoers is uiterst ongunstig. Het verlies kan 
oplopen tot verschillende honderden euro’s per maand.

NaThalie Wilbeaux

Michel WuYTS
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In het kort

Premie hospitalisatieverzekering 
stijgt

De voorbije drie jaren, waren de premies van de hos-
pitalisatieverzekeringen gebaseerd op de index van de 
consumptieprijzen, wat niet echt gelijk liep met de evo-
lutie van de medische kosten.  De medische index doet 
opnieuw zijn intrede vanaf 1 juli. Door de invoering van 
deze, stijgt de kost van een hospitalisatieverzekering 
voor een individuele kamer met 6,45% voor de 65-plus-
sers. De verhoging van de kosten is verschillend naarge-
lang het type van dekking en de leeftijdscategorie van de 
klant.  Ingeval van een indexatie van deze premies, zul-
len de verzekeraars wel de vervaldatum van het contract 
moeten afwachten.

Een derde van de loopbaan zonder 
werk

De Belgische werknemers zijn, tijdens een derde van hun 
loopbaan,  werkloos, met  ziekteverlof of met tijdskrediet 
en dit met een gemiddelde loopbaan van 33 jaar. Ze lo-
pen gelijke tred qua statistieken met de Italianen en de 
Grieken.

Loonkloof tussen mannen en 
vrouwen

De loonkloof tussen mannen en vrouwen zou lichtjes da-
lend zijn: één percentpunt tov. het vorig jaar.  Dit is een 
vaststelling van het instituut voor gelijkheid van vrouwen 
en mannen dat laat opmerken dat “typische vrouwelijke 
functies meestal minder goed betaald worden(..), vrouwen 

zijn soms minder betaald voor hetzelfde werk”.  Ander-
zijds, ontvangen vrouwen ook minder extralegale voor-
delen dan hun mannelijke collega’s.  Het is inderdaad zo 
dat de grootste valkuil voor vrouwen het deeltijds werk is, 
waarvoor 45% van de vrouwen resoluut kiezen, dit tov. 
slechts 10% bij de mannen.  Deze keuze kan worden ver-
klaard door de ongelijke verdeling van de huishoudelijke 
taken.  Het deeltijds werken wordt bovendien niet door 
alle werkgevers op gejuich onthaald, evenzo door de col-
lega’s die denken dat deze manier van werken niet positief 
is voor de ploeg.  Een studie van Securex, gevoerd onder 
bijna 1600 loontrekkenden in België, toont nochtans aan 
dat de prestaties van een deeltijds werkende – in zover-
re deze meer dan een halftijdse job uitvoert – even goed 
ervaren worden dan voltijds werkenden.  Bij de managers 
– waarvan 12% deeltijds werkt – wordt het niet voltijds 
werken ook positief onthaald.  Ze geven aan meer vol-
doening te hebben in hun werk, zich meer op hun gemak 
te voelen binnen de organisatie, geven aan dat hun job 
echt zin geeft en dat hun omgeving reageert in verhouding 
tot hun waarden.   Voor de werknemers die minder dan 
50% werken gaat dit verhaal dan wel niet op.  Deze ge-
ven aan minder mogelijkheden te hebben qua contacten 
en minder invloed te hebben binnen hun team.  Zij inves-
teren minder en realiseren minder goed hun objectieven, 
beheersen hun taken minde, doen minder moeite om de 
organisatie te helpen slagen, zijn merkelijk minder fier en 
gaan ervan uit dat hun job minder zin heeft.

Tijdskrediet steeds populairder bij 
mannen

Het opnemen van tijdskrediet steeg de voorbije 5 jaren 
met 25%.  Het thematische tijdskrediet om te zorgen voor 
een ernstig ziek familielid, verdrievoudigde zomaar de laat-
ste 5 jaar. Niettemin heeft het halftijds ouderschapsverlof 
het meeste succes: het vier/vijfde stelsel wordt het meest 
geprezen. Dit laatste is eveneens het meest interessant-
ste vanuit een financieel oogpunt.  Hoewel het vooral bij 
de vrouwen populair is, wint het aan belangstelling bij de 
mannen, het aantal vaders dat een aanvraag hiervoor in-
gediend hebben steeg met 40% de laatste 5 jaar.  Het 
verschil in proporties tussen mannen en vrouwen die ou-
derschapsverlof opnemen daalt zienderogen..  Vijf jaar 
geleden was de verhouding 25% voor de mannen en 
75% vrouwen..  Vandaag is dit toegenomen naar 30% bij 
de mannen en 70% vrouwen.  We stellen anderzijds wel 
vast dat er een verschil is in functie van het statuut van 
de werknemer. De mannelijke arbeiders daarentegen zijn 
inderdaad weinig geneigd om tijdskrediet aan te vragen.  
Deze waren slechts met 1,6% om een aanvraag te heb-
ben ingediend, tegenover 3,2% bij de bedienden, en dan 
voornamelijk voor medische bijstand.
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Met vakantie …of niet? 

Volgens een onderzoek van Delta Life onder 1000 Belgi-
sche werknemers, geeft ongeveer één derde aan regel-
matig gestoord te worden door hun werkgever en dit tij-
dens hun vakantie.  Deze verwacht van zijn werknemers 
dat ze eveneens reageren op telefonische oproepen of 
e-mails.

Salaris: we hebben niet te klagen 

Uit een steekproef bij 2500 werknemers, in opdracht van 
SD Worx, blijkt dat 67% van de Belgische werknemers 
best wel tevreden zijn met hun loon in het salarispakket.  
Ze zijn met 63,8% die aangeven dat deze enveloppe in 
overeenstemming is met hun taken of prestaties.  Ze zijn 
zelfs met 66% die vinden dat de enveloppe correct is in 
vergelijking met die van hun collega’s in het bedrijf. Wat 
een variabele verloning betreft, een meerderheid zou dit 
pakket graag zelf invullen. Desondanks geven 92% van 
de ondervraagden aan hier geen inspraak in te hebben.

Record aan contracten van bepaalde 
duur

De contracten van bepaalde duur zijn volop aan het boo-
men.  Een recente studie van de ACV, bij ongeveer 20% 
van de ondernemingen in België, toont aan dat het aantal 
contracten van bepaalde duur gestegen is met 17,22% 
tussen 2014 en 2015 waarbij 7% van de huidige lopen-
de contracten, contracten van bepaalde duur zijn.  Deze 
cijfers zijn nog opvallender in kleinere bedrijven, vooral 
het laatste jaar.  Hier kon men een stijging noteren van 
zo maar eventjes 44,59%, waarbij er één contract op 10 
van bepaalde duur is.  De voornaamste reden is het ver-
dwijnen van de proefperiode.  Zo te zien kunnen de werk-
gevers maar matig de afschaffing hiervan smaken, daar 
bijna 94% zich positief uitlaat over een terugkeer van de 
proefperiode.

Indexering van de lonen 

Volgens het Federaal Planbureau zal de volgende over-
schrijding van de spilindex door de afgevlakte gezond-
heidsindex  zich voordoen rond november 2017.  Bij-
gevolg zullen de sociale uitkeringen en de lonen in de 
openbare diensten worden verhoogd met 2%, respectie-
velijk december 2017 en januari 2018.  Ter herinnering, 
de spilindex van de sociale uitkeringen en de lonen in de 
openbare sector werden overschreden in mei 2016.

IGO nu met verblijfsvoorwaarde

Een voorontwerp van wet, goedgekeurd door de Minis-
terraad, introduceerd een minimumvoorwaarde van een 
verblijfplaats in België om te kunnen genieten van de toe-
slag voor inkomensgarantie voor ouderen. (IGO)  Deze 
sociale uitkering, die een minimuminkomen waarborgt 
aan senioren van ten minste 65 jaar, heeft betrekking op 
ongeveer 105.000 begunstigden.  De maatregel, die in-
gaat op 1 september 2017, bepaalt dat men minstens 
10 jaar in België moet verblijven, waarvan 5 jaar onon-
derbroken, om hiervan te kunnen genieten.

Pensioenen van ambtenaren: nieuwe 
voorwaarden

De leeftijd van de ambtshalve oppensioenstelling na 365 
dagen ziekte voor werknemers in openbare dienst gaat 
van 60 naar 62 jaar in 2016, naar 62,5 in 2017 en op 63 
jaar in 2018. Deze wijziging treedt in werking vanaf 1 juli 
2016.
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Het personeelsbestand vergrijst

Volgens de human resources dienstverlener Acerta is 
er een vergrijzende beroepsbevolking.  De gemiddelde 
leeftijd van de werknemers stijgt van jaar tot jaar.  Veertig 
procent van de werknemers is ouder dan 45 jaar.  We 
kunnen niet echt een verschil optekenen tussen mannen 
en vrouwen, maar wel tussen arbeiders en bedienden.  
Deze laatsten zijn gemiddeld twee jaar jonger.  Boven-
dien verlaagt het aantal jonge werknemers in de catego-
rie van arbeiders van jaar tot jaar. 
Deze vergrijzing van de beroepsbevolking kan oa. ver-
klaard worden doordat de jongeren zich later op de ar-
beidsmarkt aandienen, enerzijds als gevolg van langere 
studies hetzij door moeilijkheden bij het betreden van de 
arbeidsmarkt.

Tijdskrediet met motief

Vanaf januari 2017 kan je tijdskrediet met motief verlengd 
worden met drie maanden (zijnde een maximum van 39 
maanden). Ter herinnering, de 6 geldige redenen om dit 
te bekomen zijn: zorg dragen van zijn kind van minder 
dan acht jaar, het verlenen van bijstand bij palliatieve zie-
ken, zorg bieden of hulp aan een lid van het gezin of fa-
milie tot in de tweede graad met een ernstige ziekte, een 
opleiding volgen, zorg bieden aan zijn gehandicapt kind 
jonger dan 21 jaar, bijstand of hulp aan een minderjarig 
ernstig ziek kind.

Jobs bedreigd door digitalisering

De Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) onderzocht de mogelijke impact 
van nieuwe technologieën op de werkgelegenheid. Over-
wegende dat de werkgelegenheid wordt bedreigd vanaf  
het moment waarop 70% van de taken die het uitma-
ken kan worden geautomatiseerd, schat de OESO dat 
9% van de banen in de OESO-landen worden bedreigd.  
Maar niet alle landen zitten in hetzelfde schuitje, België is 
hiervan eerder bespaard gebleven.  De dreiging daaren-
tegen is zeer ongelijk in functie van de kwalificatiegraad 
van de werknemers.  Vier op de tien werknemers met 
een niveau lager dan het secundair onderwijs betrekken 
voornamelijk jobs met een hoog risico op automatise-
ring.  Voor werknemers met een universitair diploma be-
draagt het risico slechts 5%  Enig optimisme is op zijn 
plaats want de technologische revolutie is anderzijds ook 
zeer goed voor creatie van nieuwe banen.  Elke job die 
gecreëerd wordt in de technologiesector brengt met zich 
mee dat er 5 bijkomende banen gecreëerd worden.

Armoede bij senioren in dalende lijn

Volgens de enquête naar het inkomen en levensomstan-
digheden, gehouden onder 6000 Belgische gezinnen, 
daalde de armoede bij de 65-plussers van 21 naar 15% 
tussen 2004 en 2015.  Een reden voor deze daling is een 
grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, 
maar ook een groter aantal jong gepensionneerden die 
kunnen beschikken over een hoger pensioen dan die van 
de ouderen en een stijging van de proportie van gepen-
sioneerde ambtenaren.  Een andere oorzaak, opgemerkt 
door de FOD economie is de herwaardering van de mi-
nimumpensioenen.  Al deze factoren verhogen de reke-
ning van de vergrijzing die met 2,3% zal stijgen van het 
BBP naar 2060 toe.

De studiecommissie voor de vergrijzing (SCvV) stelt dat 
het risico van armoede de komende jaren zal blijven da-
len tot medio de jaren 2050.

Verlof schenken

Op basis van een project van minister van werkgele-
genheid Kris Peeters, zou de mogelijkheid om verlof te 
schenken aan een collega waarvan het kind ernstig ziek 
is, in voege moeten treden begin 2017.  Het zal niet toe-
gelaten zijn om de wettelijke verlofdagen te schenken (de 
20 jaarlijkse verlofdagen) maar wel de conventionele ver-
lofdagen toegekend in functie van het statuut, anciënni-
teit, sector,...ttz. alle verlofdagen die toegevoegd worden 
aan de wettelijke dagen.  Deze zullen enkel op te nemen 
zijn voor een periode van twee weken, hernieuwbaar, 
voor de werknemers die de zorg op zich nemen van een 
kind jonger dan 21 jaar dat lijdt aan een ziekte, handi-
cap of een ongeval waarbij een continue aanwezigheid 
en verzorging vereist is.  Men moet wel zelf eerst  de 
totaliteit van zijn vakantiedagen opgebruikt hebben.  De 
schenking van verlof zal vrijwillig gebeuren, anoniem en 
gratis.
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Minimumpensioenen

De minimumpensioenen van zelfstandigen en loontrek-
kenden, bekomen na een loopbaan van 45 jaar, worden 
gelijkgeschakeld vanaf 1 augustus 2016.  Een minimum 
gezinspensioen bedraagt  1.460,45 euro’s, een minimum 
pensioen alleenstaande zal 1.168,73 euro bedragen bij 
een volledige loopbaan.

Ziekteverzuim bij ambtenaren

Volgens Medex, de deskundige medische diensten van 
de FOD Volksgezondheid, zal de graad van ziektever-
zuim dit jaar zijn hoogste peil bereiken, en dit na de reeds 
hoge cijfers in 2015 van 5,98
%.  Ziekteverzuim is nu al goed voor 6,56% van de amb-
tenaren de eerste 6 maanden van 2016.  Meer dan één 
derde hiervan zijn stress gerelateerd.

Werkgeversgroeperingen

Sinds hun oprichting in 2010, werden er slechts 9 werk-
geversgroeperingen opgericht in België, waarvan twee 
in de regio van het Brussels Hoofdstedelijk gewest, en 
zeven in Wallonië, geen enkel in Vlaanderen.  Dit mati-
ge succes is te wijten aan een gebrek aan kennis van 
de ondernemers, want slechts 6% heeft weet van deze 
maatregel.  Deze bepaalt dat verschillende werkgevers 
éénzelfde werknemer kunnen delen.  Op deze manier 
kan dezelfde werknemer voor enkele uren werken in een 
bedrijf en vervolgens enkele uren in een ander bedrijf.  
Zijn enige werkgever is dan de groepering waarmee hij 
een werknemerscontract afsluit.  De werkgeversgroepe-
ring kan de vorm van een Vzw aannemen en kan een 
deeltijds contract aanbieden van min. 19 uur per week 
of een contract van bepaalde duur of voor een welom-
schreven taak.

Zorgverzekering in het Waalse 
gewest

Naar aanleiding van de introductie van een zorgverze-
kering in Vlaanderen, reeds meer dan 10 jaar geleden, 
is het nu de beurt aan Wallonië om de modaliteiten van 
dergelijke dekking uit te werken.  Deze zal in voege tre-
den rond midden 2017.  Deze verplichte verzekering, te 
betalen aan de mutualiteit, zal 50 euro per jaar kosten. 
(25 euro voor de begunstigden van een verhoogde tege-
moetkoming BIM-Omnio) en zal opgelegd worden aan 
alle personen ouder dan 26 jaar.  Dit is goed voor bij-
na twee millioen leden en hun begunstigden,  die recht 
hebben op een equivalent van 300 euro per maand ovv. 
ondersteunende diensten aan huis (schoonmaak, huis-
houdelijke hulp of thuiszorg) of een bijdrage in de factuur 
van het rusthuis en zorgen.

Zelfstandigen onder de 
armoedegrens

Volgens een onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor 
zelfstandigen – gebaseerd op cijfers van de Sociale ze-
kerheid voor zelfstandige ondernemers (RSVZ), waren er 
vorig jaar 111 523 zelfstandigen met een inkomen lager 
dan de armoedegrens, vastgesteld op 13.020 per jaar 
voor een alleenstaand persoon.  Dit gaat op voor bijna 
één zelfstandige op zes!



IN
FO

R
M

AT
IE

- 
EN

 C
O

N
TA

C
TT

IJ
D

S
C

H
R

IF
T

14

Zelfdoding op latere leeftijd

Ook al besteden de media er weinig aandacht aan, toch is het bij ouderen dat men het 
hoogste percentage aan zelfdoding vindt. Naarmate men ouder wordt verhoogt het 

risico op zelfdoding, met een piek voor mannen ouder dan 75 jaar. Het is inderdaad de 
leeftijd van de ‘verliezen’: sociaal verlies, verlies van de fysieke mogelijkheden, verlies 
aan gezondheid, verlies van dierbaren. Al past een aantal van de oudere mensen zich 
geleidelijk aan deze verliezen aan, toch blijft het een periode met een hoog risico op 

zelfdoding. 

Verborgen: wat wij niet bemerken

Meestal wenden wij onze blik af van het on-welzijn 
van onze ouderen. Het geeft ons een onbehaaglijk 
gevoel en confronteert ons met de angst voor het 
ouder worden en de gedachte aan de dood. De 
vrijwillige dood van onze ouderen mobiliseert ons 
ook minder dan deze van jongeren, want wordt be-
schouwd als een ‘normaal’ verschijnsel. En toch: de 
daad om een einde te maken aan zijn leven is niet 
normaal, niet meer dan depressie bij ouderen, die 
de grootste oorzaak is van zelfdoding. Anderzijds 
ondervinden oudere personen moeilijkheden om te 
erkennen dat zij depressief zijn. Zij zullen dit eerder 
tot uiting brengen via somatische klachten, reëel of 
hypochondrisch, die hun omgeving meestal erge-
ren, die vaak ten onrechte meent dat deze klachten 
eenvoudig toe te schrijven zijn aan het verouderings-
proces. Zo schrijft men ten onrechte aan het verou-
deringsproces een aantal symptomen toe, zoals ver-
lies aan interesse, algehele verzwakking, verlies aan 
energie, vermindering van de eetlust, verandering in 
het slaapgedrag, psychomotorische vertraging en 
moeilijkheden om te denken en zich te concentre-
ren. Men banaliseert het feit dat een oudere persoon 
zich verveelt, zich vaak onnuttig of niet gewaardeerd 
voelt.   

Het is niet altijd makkelijk voor de omgeving, noch 
voor de artsen, om het onderscheid te kunnen ma-
ken tussen wat echt het gevolg is van de cerebrale 
veroudering, - wat leidt tot verlies van interesse, ge-
heugenstoornissen met stoornissen in het beoorde-
lingsvermogen, spraak- en gedragsstoornissen -, en 
wat het gevolg is van een depressie van de oudere 
persoon.

Bij de oudere persoon zijn de oorzaken van zelfdo-
ding uiteenlopend. 

Wij kennen onder meer:
|  Het verlies van de partner en rouwen om het verlies van 
vrienden en kennissen

|  Het afnemen van de fysieke en cognitieve mogelijkheden
|  Gezondheidsproblemen
|  Geleidelijk verlies van zelfstandigheid
|  Het naar een rusthuis gaan
|  Het verlies van herkenningspunten in het dagelijks leven
|  Scheiding van familie, vrienden en sociale omgeving.

Welke zijn de alarmsignalen mbt zelfdoding waar wij aan-
dachtig voor moeten zijn?

De cijfers van zelfdoding in deze categorie van personen op 
gevorderde leeftijd worden dikwijls onderschat, in de zin dat 
het zelfdodingaspect van sommige overlijdens ongemerkt 
kan blijven door onder meer het weigeren van levensnood-
zakelijke behandelingen, verslavende gedragingen, zelf-
verminkingen, wegglijdsyndroom, die evenveel vormen van 
zelfdoding zijn. Bovendien vertonen ouderen een dergelijke 
vastberadenheid om zichzelf van het leven te beroven, dat 
het zelden voorkomt dat zij hierin niet slagen. Getuige hier-
van is de gewelddadigheid van de meest gebruikte middelen: 
ophanging, gebruik van vuurwapens, uit het raam springen, 
vrijwillige vergiftiging, verdrinking. In tegenstelling tot het ver-
schijnsel bij jongeren, kan men bij ouderen niet spreken van 
poging tot zelfdoding als vraag om aandacht. Het komt er 
dus op aan eerder tussen te komen door de alarmsignalen te 
herkennen vóór de daad. 

Zij zijn onder meer:
|  Het gevoel van niet meer nuttig te zijn en van onvermogen: 
“ik ben een last, ik dien tot niets, ik kan niets meer doen”

|  Het afhaken bij activiteiten en relaties, onverschilligheid, re-
gressie

|  Eet- en slaapstoornissen
|  Het weigeren om te verouderen
|  Verschillende en herhaaldelijke klachten over het dagelijks 
leven.



Nr 148 | 4de bimester 2016

15

Eenzaamheid aan de basis

Geïsoleerde personen zouden kwetsbaarder zijn voor 
neigingen tot zelfdoding.

Maar uit een studie van de Koning Boudewijnstichting 
blijkt dat 46% van onze senioren zich eenzaam voelen. 
Dit eenzaamheidsgevoel neemt toe met de jaren. Het is 
zo dat het gevoel van eenzaamheid het hoogst is bij de 
ouder dan 85-jarigen. Het is ook bij vrouwen, weduw-
naars en weduwen, ouderen die sukkelen met hun ge-
zondheid of die het moeilijk hebben om elke maand de 
eindjes aan elkaar te knopen, dat men het grootste aan-
tal eenzame en sociaal geïsoleerde personen aantreft.

Onderstaande getuigenis, verschenen in het magazine 
van het ziekenfonds Partenamut, is hieromtrent veelzeg-
gend. Zij gaat over Maria, 86 jaar.  Zij heeft 5 jaar gele-
den haar man verloren en woont sindsdien alleen in een 
huis dat zij veel te groot vindt. Michel is gestorven op 12 
juni 2010… Ik verzorgde hem thuis, want hij wou niet 
naar een rusthuis en ook niet naar het ziekenhuis. Een 
verpleegster, een arts en een familiale helpster kwamen 
praktisch dagelijks. Maar voor Michel was mijn aanwe-
zigheid nodig: alle dagen, de ganse dag en alle nach-
ten. Wij hadden geen kinderen en ik was dus alleen om 
voor alles te zorgen. Vóór zijn ziekte, die 4 jaar geduurd 
heeft, hadden wij vrienden waarmee wij kleine uitstap-
pen maakten en die regelmatig bij ons thuis kwamen. 
Maar de 4 jaar die ik aan Michel gewijd heb, hebben mij 
stapje voor stapje verwijderd van elk sociaal contact. Ik 
kon niemand meer ontvangen en van uitstapjes was er 
helemaal geen sprake meer! Na de dood van Michel, 
ben ik helemaal alleen achtergebleven. Natuurlijk was bij 

de begrafenis iedereen er, maar daarna … Het is waar 
dat de droefheid, het gevoel van leegheid, maar ook de 
vermoeidheid van de laatste 4 jaar, dingen waren die ik 
alleen wou beleven. En beetje bij beetje bleef ik echt al-
leen achter. Mijn vriendinnen zijn verdwenen, ook zij, en 
ik heb niet meer de moed om alleen buiten te gaan … 
de leeftijd. U bent de eerste persoon waarmee ik spreek 
sinds anderhalve week. De enige 3 personen die ik af en 
toe zie zijn de postbode, de dokter en de verpleegster 
die één keer per week langskomt. Maar die hebben niet 
altijd de tijd om lang te blijven. Ik breng dus mijn dagen 
door met lezen (gelukkig kan ik nog redelijk goed zien), 
wat kruiswoordraadsels oplossen en naar televisie kijken. 
Soms ben ik neerslachtig en zeg ik tot mijzelf dat mijn 
enige toekomst is … wachten op de dood. »

Het Rode Kruis van België heeft, om de effecten van het 
gevoel van eenzaamheid terug te dringen, een project 
van thuisbegeleiding opgezet, Hestia. Dit bestaat uit een 
wekelijks bezoek van twee of drie uur aan ouderen om 
met hen momenten van gezelligheid, luisteren en uitwis-
selen te delen. Dit kan gebeuren via een gewoon beleefd-
heidsbezoekje, een leesmoment, een kleine uitstap, een 
wandelingetje … Deze dienst is bedoeld voor ouderen 
vanaf 65 jaar die uiting hebben gegeven van een gevoel 
van eenzaamheid. Hij bestaat in de drie regio’s van het 
land en is in Vlaanderen bekend onder de naam van 
“Thuis in mijn tehuis”. 

Laat ons voldoende aandacht geven aan onze ouderen, 
zodat zelfdoding niet hun enige manier is om de confron-
tatie met het ouder worden aan te gaan!

NaThalie Wilbeaux



IN
FO

R
M

AT
IE

- 
EN

 C
O

N
TA

C
TT

IJ
D

S
C

H
R

IF
T

16

Grote namen, grote 
tentoonstellingen

Emile Verhaeren

Niet enkel in zijn geboorteplaats Sint-Amands is Emile 
Verhaeren een bekend dichter en essayist: reeds tijdens 
zijn leven stelde hij  zijn werk voor doorheen Europa en 
werd het veel vertaald. Zijn geboortedorp herdenkt dat hij 
100 jaar geleden overleed met een mooie tentoonstelling 
met werken van zijn hand en schilderijen van tijdgeno-
ten die hij goed kende.  Opgevoed in een franssprekend 
milieu schrijft Verhaeren heel zijn leven in het Frans, ook 
,over zijn geboortestreek. Hij wordt bekend in binnen- en 
buitenland, wordt vertaald en vertoeft in kunstkringen. 

De tentoonstelling in het Verhaerenmuseum biedt een 
overzicht van zijn leven en werk, met authentieke uitga-
ven en werken van vrienden-kunstenaars. Nog tot 27 
november, maar enkel tijdens het weekend. Neem de 
fiets mee, het Scheldeland is een alleraardigst fietsge-
bied! (Uitgeverij Lannoo heeft een nieuwe uitgave klaar 
van Verhaerens poëzie).

Alma-Tadema

Wie van de dromerige schilderijen van de Pre-Rafaëlie-
ten houdt moet beslist naar Londen (waar ook zoveel 
meer te zien is) waar een reizende tentoonstelling rond 
Alma-Tadema plaatsvindt tot 29 oktober (niet open op 
dinsdag). Plaats van het gebeuren: Leighton House, een 
op zich reeds aantrekkelijke plaats waar Sir Leighton, 
nog een Victoriaans schilder, woonde en werkte. 

De tentoonstelling komt van Leeuwarden en reist na 
Londen verder naar Wenen. Tadema schilderde veel ro-
mantische taferelen, zo weggelopen uit de Oudheid, met 
lieftallige vrouwen in bucolische landschappen.

Katharina de Grote 

Het beroemde Ermitagemuseum te Sint-Petersburg is 
op zich reeds de reis waard. Het museum herbergt een 
schat aan kunstwerken, met veel kennis bijeengebracht 
door een aantal tsaren en zeker ook door tsarina Katha-
rina. Zoals een aantal andere musea heeft de Ermitage 
ook een paar bijhuizen in het buitenland. Sinds een tien-
tal jaren beschikt Amsterdam langs de Amstel over zo’n 
filiaal, een vroeger opvangcentrum met binnenplein en 
ruime zalen , waar reeds een aantal opmerkelijke expo’s 

zijn gehouden (men kan er ook aangenaam lunchen). Pe-
ter de Grote kwam er uitgebreid aan bod, maar ook de 
impressionisten, en nu Katharina de Grote (tot 15 januari 
2017). 

De Ermitage beschrijft het levensverhaal van Katharina, 
een Duitse prinses, zeer leergierig, niet voorbestemd 
voor de troon maar door de kuiperijen van het hof uit-
eindelijk toch op de troon beland. Ze werd zowel bekri-
tiseerd als op handen gedragen. Van haar wordt zelfs 
gezegd dat er vreemde erotische meubelen in het paleis 
aanwezig waren (waarvan duistere afbeeldingen bestaan 
maar niemand ooit een spoor heeft gevonden). In elk ge-
val kocht en verzamelde ze veel kunst waarvan we nu 
nog kunnen genieten. 

Over architectuur

Wie de Ring rond Antwerpen volgt (al dan niet in een 
file) kan niet voorbij aan de fraaie contouren van het cul-
tuurcentrum De Singel (architect Léon Stynen met toe-
voegingen van Stéphane Beel). Het gebouw herbergt 
niet enkel een paar mooie muziekzalen maar ook ten-
toonstellingszalen (en een leuk Grand café annex restau-
rant). 

De Singel heeft reeds jaren een boontje voor architectuur 
en heeft er reeds tal van expo’s aan gewijd. Van 30 sep-
tember tot 15 januari kan de geïnteresseerde bezoeker 
er van woensdag tot zondag tussen 14 en 18 uur (en bij 
avondvoorstellingen) terecht voor een nieuwe tentoon-
stelling , die als titel kreeg Architectuur en ambacht. 

Het Architectuurinstituut en het Architectuurarchief tonen 
er wat vakmanschap betekent voor architectuur van gis-
teren en vandaag. Projecten van Vlaamse en internatio-
nale bureaus tonen het belang van vakmanschap voor 
de toekomst van de architectuur, en tonen wat samen 
bouwen teweeg kan brengen in een samenleving. Een 
en ander wordt in dialoog gebracht met historische voor-
beelden (rondleidingen op 16.10 en 11.12 te 14 uur).

Theo baeke
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Agenda

Op het middaguur nestelen we ons 
in het Théatre de Poche,    

vrijdag 9 september.

Wat dacht u van een gezellige pre-
sentatie van de stukken van het sei-
zoen van het Théatre de Poche, en-
kel voor jullie rond een kaasschotel?
De acteurs vertellen over hun sei-
zoen en beloven veel wilde verhalen. 
Verhalen die over ons gaan, om te 
lachen, verhalen om elkaar beter te 
leren kennen, verhalen die moed 
geven, die doen dromen, sensuele 
verhalen, verhalen die onze percep-

tie over de wereld kunnen beïnvloeden, of die goesting 
geven om de wereld opnieuw uit te vinden…. Bent u 
klaar voor een groot moment van culturele uitspatting? 
Dit zal doorgaan op vrijdag 9 september om 12h30 in 
het Théatre de Poche, Terkamerenbos, Gymnaste weg 
1a. Er zal wijn, brood en kaas zijn, echte kaas, straffe 
kaas, stinkkaas…

La Boverie, “21 rue La Boétie”, 
Luik, Vrijdag 30 september 2016

Opgelet: de prijs bedraagt 35 € omdat een andere 
brouwerij wordt bezocht
Onze 6e etappe gaat door in Luik, bestemming La Bo-
verie, een kunstzinnige plek, het museum van Schone 
Kunsten. 
Het idee van deze tentoonstelling vindt zijn oorsprong bij 
het lezen van het boek van Anne Sinclair “21, rue La Boé-
tie” (Grasset). De auteur beschrijft het parcours van haar 
grootvader Paul Rosenberg (1881-1959), één van de 
grootste kunsthandelaars van de eerste helft van vorige 
eeuw. De carrière van deze uitzonderlijke man, zakenman 
en erudiet kunstliefhebber, vriend en agent van Picasso, 
Matisse, Braque, Léger, Marie Laurencin, om maar enke-
le van de meest prestigieuze namen op te sommen, dient 
als rode draad voor een geschiedenis die aan hem voor-
bijgaat en waarvan hij zowel acteur als slachtoffer was. 
Het gaat om een samenlevings- en kunsttentoonstelling. 
Het parcours is doordrenkt met een aanéénschakeling 
van kunstgeschiedenis, politieke geschiedenis, sociale 
geschiedenis waarbij de bezoeker het avontuur van de 
moderne kunst in haar tragische momenten van de eer-
ste helft van de XXe eeuw aan het lijf zal ervaren. Méér 
dan zestig uitzonderlijke meesterwerken uit de moderne 
kunst wor-
den onder 
één dak 
verzameld. 

Heel weinig werden ooit in België tentoongesteld. De 
unieke werken uit de moderne kunst komen uit zowel 
de grootste musea over de wereld als uit privé collecties. 
Prestigieuze internationale instellingen hebben reeds hun 
belangstelling betuigd om deze expo aan hun bezoekers 
voor te stellen.

Praktische info:
09u00: Vertrek vanuit het station Brussel Centraal, we 
spreken af om 08u45 in de loketzaal van het station
10u01 Aankomst in station Luik Guillemins.  We spreken 
af aan de ingang van het grote café.
Om tot in het Parc de la Boverie te gaan zullen we de 
loopbrug gebruiken.
10u30: Bezoek van de Expo (1u30)
12u30 Lunch in de Brasserie “Rive gauche” voor een 
dagmenu
14u30 Terug naar het museum voor een vrij bezoek van 
museum en park
17u01 of 17u30 Terugkeer met de trein naar Brussel 
vanuit het station Luik Guillemins
Deelname in de onkosten bedraagt 35 € (omvattende 
het geleid bezoek, de toegang en de lunch zonder drank)

“Blankenberge en zijn Belle époque…”
Nieuwe datum: donderdag 
20 oktober 2016  
(ipv. 13 oktober 2016)

Kom deze badstad verkennen in zijn 
Gouden Eeuw
Het Belle Epoque Centrum laat je ken-
nis maken met de mooiste tijd die we 
in de 19de en 20ste eeuw kenden: 
de belle époque. Deze periode kent 
zijn gloriejaren tussen 1870 en 1914, 
waarin de Europese burgerij een op-
vallende welvaart kende.
Blankenberge ontwikkelde zich toen tot een belangrijke 
badstad met grote bouwkundige realisaties zoals het 
Casino, de Pier, de kustvilla’s en grote hotels voor het 
opkomende toerisme.
Drie belle-époquevilla’s, daterend van 1894, werden ge-
restaureerd en verbouwd tot een bezoekerscentrum. Je 
wordt ondergedompeld in de zorgeloze en feestelijke 
sfeer die Blankenberge uitstraalde ten tijde van de bel-
le époque. Een interactieve tentoonstelling met affiches, 
postkaarten, spelletjes, kledingstukken, foto’s en filmma-
teriaal vertelt een nostalgisch verhaal. Bewonder enke-
le prachtige exemplaren van de wandtegeldecoratie en 
ontdek wat de art nouveau betekende in Blankenberge.
We starten de dag op de Belgische Pier, Brasserie, Res-
taurant 365m op zee. Niet ver van de Beachclub.  We 
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worden er verwacht voor een traditionele lunch, soep en 
voorgerecht, vis of vleesgerecht en een koffie.
Het bezoek begint om 14u00 met de Expo van de Bel-
le Epoque en eindigt rond 17h00 met een Art Nouveau 
wandeling door de Stad.
Wij hopen u talrijk te mogen ontmoeten.

Praktische info:
We spreken af in het station van Blankenberge om 
11u30.
Diegene die met de wagen komen, het restaurant be-
vindt zich op Zeedijk 261, 10 minuutjes te voet van het 
station.
We vertrekken terug met de trein om 17u42
Deelname in de onkosten bedraagt 30€ (bezoeken en 
lunch (zonder drank)

Kom de Tango dansen met 
Marie en Sergio 
Vrijdag 14 oktober vanaf 19u
 
Tango, als een muzikaal genre, werd ge-
boren in de late negentiende eeuw in Buenos Aires dat 
volop in groei is en met ganse boten Europese immigran-
ten verwelkomt.
De geboorte van de tango werd op zich nooit geregis-
treerd, het genre werd geleidelijk opgebouwd en muzi-
kanten, amateurs, besteedden weinig aandacht om hun 
partituren te verspreiden. Het is een populaire urban art 
dat zich niet alleen in Buenos Aires uit, maar ook in Mon-
tevideo, Uruguay. 
De Tango vertelt veel verhalen van teleurgestelde liefdes-
verklaringen evenzo als de sociale realiteit.
De tango kent vandaag een spectaculaire renaissance. 
Vele buitenlanders komen naar Buenos Aires, enkel voor 
zijn Tango. Hierdoor is Buenos Aires uitgegroeid tot een 
gigantische dansvloer en is het de gastheer van de We-
reld Tango Festival elk jaar in augustus.
België blijft niet achter, al vele jaren kent de tango ook 
hier een groeiend succes.
Wij willen dit samen met u ontdekken. Het zal plezant 
zijn, en misschien wordt het wel gezond verslavend!
Marie en Sergio, twee grote tango minnaars, zullen u 
meetronen in hun passie
Wees erbij en maak van deze dans UW TANGO.
De avond begint met een korte presentatie van onze di-
recteur rond enkele sociale actualiteiten.
Een eerste voorstelling wordt gegeven voor de opening 
van ons Argentijnse buffet, bestaande uit locro (vlees in 
een stoofpotje met groenten), een empanada, Argentijn-
se soep en verschillende salades.
Tijdens de ganse avond kan je je verder vervolmaken in 
de Tango, op je eentje of in paar.

Praktische info: 
Dit evenement vindt plaats in onze kantoren, Belliard-
straat 20 te 1040 Brussel.
Metro Kunst-Wet of Troon. Mogelijk om te parkeren in de 
buurt of in parkeergarages. (Betalend)
Deelname in de kosten bedraagt 25€, omvattende de 
initiatie, het buffet en dranken.

In de voetsporen van Arthur Masson 
Treignes, vrijdag 25 November

Onze laatste uitstap van dit jaar 
brengt ons naar herinneringen uit 
onze kindertijd. Toine? Zegt dit 
u iets?  Dit beroemd personage 
dat ontsproot uit de verbeelding 
van Arthur Masson, geboren te 
Rièzes-lez-Chimay op 22 februari 
1896, wijdde meer dan 30 wer-
ken en theaterstukken waarin het 
Waals dialect de bovenhand heeft.
In 1942 werd Arthur Masson 
krijgsgevangen genomen door de Duitsers en opgeslo-
ten in de citadel van Hoei tot met februari 1943. Gepen-
sioneerd sinds 1946, maar hij blijft werken publiceren tot 
aan zijn overlijden op 28 juli 1970.
Treignes ?  Waar ligt dat ergens ?
Treignes is een klein dorpje in de gemeente Viroinval in 
de provincie Namen, tussen de Calestienne en de Ar-
dennen, op een boogscheut van de Franse grens.
Op een bevolking van 700 mensen telt dit dorpje niet 
meer dan 4 musea, sommigen kunnen zelfs voor 2 ge-
rekend worden. Er zijn eveneens sites die men vrij kan 
bezoeken zoals het Gallo-Romeins museum of de oude 
kalkoven. Ons bezoek zal aanvangen met een spektakel-
tocht, gelegen in de jongensschool van Treignes, waar 
men u zal onderdompelen in het plaatselijk Ardens levens 
van de jaren 30 tot 60, doorheen de werken van Arthur 
Masson, de bekende “Toinade”.  Dit wordt vervolgd met 
een uurtje les zoals men deze vroeger gaf, klassikaal 
met een onderwijzer. De maaltijd wordt opgediend in de 
school, een soep, een voorgerecht, een blanquette en 
een stukje taart als dessert staan op het menu.  Bubbels 
worden bij het aperitief opgediend.
Daarna vervolgen wij onze weg met de autobus richting 
…Maredsous. Zijn abdij, Benedictijns klooster opgericht 
in 1872, waar de befaamde kaas nog wordt gemaakt, 
wat niet kan gezegd worden van het Bier dat nu door 
Duvel Moortgat te puurs wordt gebrouwen en gecom-
mercialiseerd. We gaan de abdij en het kerkhof bezoe-
ken, zijn kerk en de tuinen, het keramiek atelier en de 
kaasmakerij.

Praktische info: 
We vertrekken met de autocar om 08h30, afspraak op 
de parking van de Brico Plan-it (metro station Ceria/
Coovi) om 08h15.
Aankomst is voorzien rond 10.30 uur, waarna het en zal 
aanvangen met het spektakel parcours, gevolgd door de 
animatie in de school.
De maaltijd wordt opgediend om 13u00 en rond 15u00 
vertrekken we richting Maredsous.
Rond 17u30 zullen we de terugrit aanvangen.
Deelname in de onkosten bedraag 50€, omvattende de 
reis per autocar heen en terug, de bezoeken en de toe-
gangsgelden, de maaltijd met een drankje en een koffie.

Breng uw familie en kennissen mee, dan kunnen we nog 
wat verhalen uit de goede oude tijd oprakelen.
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Inschrijvingsstrook voor leden en hun omgeving, terug te sturen of te mailen naar
Fediplus, Belliardstraat 20 – 1040 Brussel – 02 514 14 44 – josette.cotteaux@fediplus.be
Wij herinneren eraan dat mensen uit uw entourage even welkom zijn. 

Naam en voornaam

Adres

Tel Email @

❑   Théâtre de poche …. ……… x 0€ =  ………… € terug te sturen voor 2 september 2016 ten laatste.
 Enkel de drank is te betalen ter plaatse

❑   La Boverie  ……… x 30€ =  ………… € terug te sturen voor 22 september 2016 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende  het geleid bezoek, de toegangen en de lunch zonder drank  

❑   Blankenberge   ……… x 30€ =  ………… € terug te sturen voor 7 oktober 2016 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende  het begeleid bezoek, maaltijd (één drank en koffie inbegrepen) 

❑   Tango  ……… x 25€ =  ………… € terug te sturen voor 7 oktober 2016 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende de initiatie, het buffet en dranken 

❑   Energie van de toekomst  ……… x 10€ =  ………… € terug te sturen voor 17 oktober 2016 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende de uiteenzetting, pizza en 2 drankjes

❑   Arthur Masson  ……… x 50€ =  ………… € terug te sturen voor 15 november 2016 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende de rit in autocar H/T, de bezoeken en toegangsgelden, de maaltijd. 

Te storten op rekening n° BE 19 0012 2049 4012 van Fediplus vzw.
We moeten minstens 10 deelnames bereiken om de uitstappen te laten doorgaan. 

Energie van de toekomst...
Vrijdag 4 november vanaf18u30
 
Hernieuwbare energiebronnen maken meer en meer 
deel uit van ons landschap en breiden uit in sneltrein-
vaart. Wat maakt hun zo interessant?  Ze stoten geen 
broeikastgassen uit en ze kunnen onbeperkt putten uit 
de natuurlijke grondstoffen omdat ze enkel energie win-
nen uit wind, water, aardwarmte of organische materialen
We zoomen in op één van hen, windturbines. Op 21 
april volgend jaar, in 2017 gaan we het windmolenpark 
ik Estinnes bezoeken, een van de krachtigste in Europa. 
Voorafgaand aan dit bedrijfsbezoek, zal Dhr. François 
Thoumsin, zaakgelastigde van Hernieuwbare Energie bij 

Electrabel, een uiteen-
zetting over windenergie 
houden in onze kanto-
ren. Gevolgd door een 
pizza-aanbod.

Praktische info: 
Dit uiteenzetting vindt 
plaat in onze kantoren, Belliardstraat  20 te 1040 Brus-
sel, vrijdag 4 november vanaf 18h30
Metro Kunst-Wet (lijnen 2 – 5)
Metro Troon (lijnen 1 – 6)
Deelname in de kosten bedrag 10€ (omvattende de uit-
eenzetting, pizza en 2 drankjes)

Echo’s van onze activiteiten

Die 21e juni heeft de mooie stad Brussel ons haar 
geheimen toevertrouwd. Onze gids Florence heeft 
ons onderaards begeleid rond het tijdperk van Karel 
V. Na een lunch in de Greenwich Palace, ontdekten 
we de geschiedenis van Brussel rond het water. Het 
is opmerkelijk dat water alomtegenwoordig is op de 
voorgevels van de Grote Markt, met vissers en sche-
pen. De stad ontstond immers rond de Zenne, waar-

van nog sporen te vinden zijn. In het Katrijnekwartier 
staat een (wat verwaarloosde) kerk die vlak aan de 
haven stond.
Dank aan de moedige deelnemers, die onze atypi-
sche hoofdstad hebben doorgewnadels bij een niet 
erg aanmoedigend weertje. De volgende afspraak 
met onze gids Florence is aan het nieuwe treinmu-
seum in het station van Schaarbeek in januari 2017. 
Hou onze agenda en onze webstek in het oog, het 
treinmuseum is uniek!

JoSeTTe coTTeaux




