
magazine
INFORMATIE- EN CONTACTTIJDSCHRIFT

Nr 149 | 5de bimester 2016

ISSN 0771-8748
P605175

Afgifte Brussel X bpost

PB-PP | B-714
BELGIE(N)-BELGIQUE

Gelijkstelling van periodes in de federale begroting

Bezoek aan de kerstmarkt  
van Luxemburg

Ontdek de champagne

Tradities bij Kerst en nieuwjaar

Collectief  
ontslag

Sociale en fiscale actualiteit



2 Maatschappelijke zetel van Fediplus v.z.w.

Belliardstraat 20 - 1040 Brussel
Tel.: 02 514 14 44 - Fax: 02 502 73 42
e-mail: info@fediplus.be
www.fediplus.be
Rekeningnummer: BE19 0012-2049-4012

Fediplus is een vereniging die de 
bescherming en de verdediging van de 
belangen van (brug)gepensioneerden 
verzekert; leden betalen een 
jaarlijkse bijdrage om deze werking 
te verzekeren. Fediplus informeert 
de leden en geeft ze raad in verband 
met de eindeloopbaan, pensioenen 
en andere aspecten van hun leven 
als gepensioneerde. De vereniging 
organiseert ook seminars over deze 
problematiek in ondernemingen en 
voor openbare instellingen.

De redactie van de teksten werd afgesloten 
op 20 oktober 2016.

Verantwoordelijke uitgever: Michel WUYTS 
Belliardstraat 20 - 1040 BRUSSEL.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor 
in de advertenties opgenomen merken, 
teksten of foto’s.

INFORMATIE- EN CONTACTTIJDSCHRIFT

Nr 149 | 5de bimester 2016

magazine
Inhoud

| Hoofdartikel 3

| Sociaal en fiscaal nieuws 4-5

| Collectief ontslag en procédure Renault 6-7

|  Budget 2017-2018:  
het aandeel van de pensioenen!  8-9

|  Nieuwe toekomstvisie op het Vlaams  
welzijns- en zorgbeleid voor ouderen 9-10

| Geplande veroudering  10-11

| In het kort 12-14

|  Kerst- en Oudejaarsavond vieren  
in de rest van de wereld 15-16

| Agenda 17-19



Nr 149 | 5de bimester 2016

3

Hoofdartikel

Het opstellen van een begroting is nooit makkelijk ge-
weest. De controle ervan, zeker wanneer er een ontspo-
ring is, is nog ingewikkelder. Dit is net wat de Federale 
regering doormaakt. Bijna 4 miljard euro aan besparin-
gen moeten gevonden worden voor de jaren 2017-2018.

En de gepensioneerden zullen willens nillens hieraan hun 
steentje bijdragen.

Inderdaad, de welzijnsenveloppe wordt met 25% inge-
perkt voor de periode 2017-2018. Het was net deze en-
veloppe die toeliet om de pensioenen aan te passen aan 
de stijging van het levensonderhoud.

Bij wijze van herinnering, deze enveloppe is voorzien sinds 
2006 n.a.v. de invoering van het generatiepact. In het kiel-
zog van deze overeenkomst, werd er besloten dat de pen-
sioenen die ingingen tussen 5 jaar en 15 jaar geleden, met 
2% werden verhoogd. Daar waar men de verbintenissen 
gerespecteerd heeft voor de pensioenen die ingingen 5 jaar 
geleden, schort de Ministerraad  sinds 2010 bijna systema-
tisch de verhoging van de pensioenen die 15 jaar geleden 
ingingen op. In 2015 werd er één enkele verhoging toege-
staan van 1% voor de pensioenen die ingingen voor 1999.

Hierdoor lopen de oudste pensioenen de aanpassingen 
aan het welzijn mis. Laat het nu net deze gepensioneer-
den zijn die het hardst getroffen worden door de daling 
van de koopkracht. Het is nu hoog tijd om een aanpas-
sing te doen, dit is een absolute prioriteit.

Voor de periode 2015-2016 had de Regering nochtans 
besloten om 100% van de welzijnsenveloppe uit te ge-
ven.  Door deze enveloppe met 25% te verminderen voor 
de komende periode, is de mogelijkheid om een aanpas-
sing te doen aan de oudste pensioenen verder weg dan 
ooit. Komt er dan ook nog bovenop, de indexsprong, 
waardoor de gepensioneerden een verhoging van 2% in 
juni 2015 misgelopen hebben.

We dringen er bij de Regering op aan om de beslissing 
om de pensioenen die 15 jaar geleden ingingen te verho-
gen niet nog eens uit te stellen en alzo het generatiepact 
toe te passen.

Verder dringen we erop aan dat een mechanisme wordt 
opgezet om automatisch de aanpassing aan het welzijn 
door te voeren, vooral de pensioenen van de werkne-
mers en de zelfstandigen.

Meer nog, het is eveneens noodzakelijk om de pensi-
oenen van de ORPS (voorheen DOSZ) die voortdurend 
over het hoofd gezien worden te revaloriseren.

Algemeen gezien, zou het goed zijn dat de gepensio-
neerden bevraagd worden m.b.t. de verdeling van de 
welzijnsenveloppe, evenals de Nationale Arbeidsraad en 
de Centrale raad voor het bedrijfsleven. Uw mening is 
hier ook van belang!

Wat de door de overheid beloofde aanpassing van de 
parameters m.b.t. de solidariteitsbijdrage betreft, dit zal 
iets concreter worden maar men zal toch nog tot 1 janu-
ari 2019 moeten wachten hiervoor. Een budget van 85 
miljoen euro’s (zijnde ¼ van de inkomsten van de solida-
riteitsbijdrage) wordt hierdoor vrijgemaakt. De overheid 
zou voorstellen om de solidariteitsbijdrage met 25% te 
verminderen. Dit was natuurlijk best wat vroeger geko-
men. Ons verzet tegen de solidariteitsbijdrage is niet 
nieuw. Deze druist in tegen de basisprincipes van onze 
sociale zekerheid, met name de verdeling.  Dit houdt in 
dat de pensioenen gefinancierd worden a.d.h.v. de soci-
ale bijdragen die ingehouden worden bij de actieve be-
volking en niet op de gepensioneerden zelf! Meer nog, de 
solidariteitsbijdrage was retroactief, want men hield een 
bedrag in op de kapitalen voordat de wet in voege trad. 
En alsof het nog niet genoeg was, de kapitalen worden 
heden ten dage nog steeds omgezet in een fictieve rente 
teneinde het % van inhouding te bepalen. Maar wat blijft 
er na 15 jaar nog over van deze kapitalen?  De conversie 
van kapitaal naar rente moet dringend herzien worden, 
zeker in een periode waar de gewaarborgde rentes in het 
kader van de 2° pijler verminderd werden.

Ten slotte, de opheffing van de solidariteitsbijdrage zou 
hierdoor de koopkracht met 2% doen stijgen voor de ge-
pensioneerden.

Michel WUYTS 
 

Blijf met ons in contact!
Om u zo snel mogelijk te kunnen informeren, binnen de kortste tijd op uw vragen te kunnen antwoorden, onze 
aanbiedingen als eerste te ontvangen, aan onze wedstrijden te kunnen deelnemen, enz.: stuur ons meteen uw 
e-mail gegevens op ons adres info@fediplus.be
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Sociaal en fiscaal nieuws

Tijdskrediet einde loopbaan: einde 
van de gelijkstelling?

Het stelsel van tijdskrediet einde loopbaan, geeft de mo-
gelijkheid aan werknemers om geleidelijk aan hun pres-
taties te verminderen in de aanloop naar hun pensioen. 
Dit tijdskrediet vervangt sinds 1 januari 2012 de oude 
loopbaanonderbrekingen in de privé sector. Deze be-
staan voorlopig nog maar enkel voor de contractuelen 
in de openbare sector in Wallonië en Brussel.  In Vlaan-
deren werd dit vervangen door het Vlaams Zorgkrediet.

Voor de periode waarin de werknemer zijn tijdskrediet 
opneemt ontvangt hij uiteraard geen loon van zijn werk-
gever voor het deel dat hij niet presteert. Indien hij aan 
bepaalde voorwaarden voldoet kan hij wel onderbre-
kingsvergoedingen van de RVA ontvangen. In dit geval 
kunnen de periodes van tijdskrediet dan gelijkgesteld 
worden voor de berekening van het pensioen.

Maar afhankelijk van de periode waarin men tijdskrediet 
opneemt kan de gelijkstelling verschillend zijn.
Voor de periode van:

Vóór 1 januari 2012

Tijdskrediet einde loopbaan ½ of 1/5 kon opgenomen 
worden vanaf de leeftijd van 50 jaar tot aan de ingangs-
datum van het rustpensioen.

De gelijkstelling voor deze perioden is onbeperkt en ge-
baseerd op het normaal fictief loon, op voorwaarde dat 
er een onderbrekingsvergoeding werd betaald.

Vanaf 1 januari 2012 

Tijdskrediet einde loopbaan, opgenomen vanaf 2012 is 
afhankelijk van de leeftijd en loopbaanvoorwaarden. De 
werknemer moet min. 55 jaar zijn en een loopbaan van 
25 jaar kunnen aantonen.

Er werden overgangsmaatregelen voorzien. De leeftijd 
van 55 jaar kan tot 50 jaar worden teruggebracht bij 
werknemers indien:

|  Tewerkgesteld in een onderneming in moeilijkheden of 
herstructurering voor het tijdskrediet ½ of 1/5

|  Bij 1/5 tijdskrediet verschillende jaren een zwaar beroep 
uitgeoefend hebben

|  Bij ½ tijdskrediet verschillende jaren een zwaar beroep 
uitgeoefend hebben die voorkomen op de lijst van de 
knelpuntberoepen

|  Een loopbaan van minstens 28 jaar kunnen aantonen 
(privé + openbaar) voor het 1/5 tijdskrediet

De gelijkstelling van deze periodes gebeurt op basis van 
het normaal fictief loon (berekend op de laatste verloning) 
op voorwaarde dat de werknemer een onderbrekings-
vergoeding ontvangt.

In alle andere gevallen wordt de gelijkstelling herleidt tot 
het beperkt fictief loon (23.374,55€ bruto per jaar aan 
index 138,81) eveneens op voorwaarde dat de werk-
nemer een onderbrekingsvergoeding ontvangt, met uit-
zondering voor de onderstaande situaties waarbij nog 
steeds de gelijkstelling kan gebeuren op basis van het 
normaal fictief loon:

|  De eerste 312 gelijkgestelde dagen, vermindert met het 
aantal dagen tijdskrediet zonder motief, opgenomen 
sinds 2012. (Opgelet: deze 312 gelijkgestelde dagen 
zouden mogelijks met terugwerkende kracht kun-
nen geschorst worden vanaf 1 januari 2015)

|  De volgende 312 dagen gelijkgesteld die volgen op de 
maand waarop u de leeftijd van 60 jaar bereikt

Vanaf 2015

In principe moet men bij iedere aanvraag voor een on-
derbrekingsvergoeding de leeftijd van 60 jaar hebben en 
een loopbaan van min. 25 jaar kunnen aantonen.

De vergoeding van de RVA kan echter wel uitgekeerd 
worden vanaf de leeftijd van 55 jaar bij volgende uitzon-
deringen
|  U kan 35 jaar beroepsactiviteit als werknemer voorleg-
gen, of

|  u heeft een zwaar beroep uitgeoefend of gewerkt in een 
stelsel van nachtarbeid of in de bouwnijverheid (met 
attest van werk onbekwaamheid) of in ondernemingen 
in moeilijkheden of in herstructurering onder bepaalde 
voorwaarden

Deze leeftijdsvoorwaarde van 55 jaar wordt geleidelijk aan 
per jaar verhoogd, in 2016 moet je 56 jaar zijn, in 2017 
57 jaar en 58 jaar in 2018 om tenslotte in 2019 pas vanaf 
60 jaar te kunnen voldoen. (tenzij er een akkoord is op 
ondernemingsniveau of sectoriel verwijzend naar het Cao 
kaderakkoord  van de NAR (Nationale Arbeidsraad) waar-
bij de leeftijd van 55 jaar kan behouden blijven in 2016.

De loopbaanonderbreking einde 
loopbaan bij de contractuelen uit de 
publieke sector

De werknemer kan zijn loopbaan gedeeltelijk onderbre-
ken in het stelsel einde loopbaan vanaf 55 jaar (mits af-
wijking vanaf 50 jaar). Dit omvat een arbeidsduurvermin-
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dering met 1/5 , ¼, 1/3, of halftijds voor de werknemers 
die voltijds werken of naar ½ tijds voor de werknemers 
die minimaal ¾ werken.  De min. duur bedraagt 3 maand 
per periode tot aan de pensioenleeftijd.

De periode waarvoor de RVA een vergoeding uitkeert 
kan langer zijn dan de periode die in aanmerking komt 
voor de berekening van het pensioen.

Gelijkstelling voor deze perioden

Perioden vóór 1 september 2012 

worden gelijkgesteld a.d.h.v. het normale fictieve loon 
evenals de perioden die onder de overgangsregeling val-
len. Dit stelsel was mogelijk vanaf 50 jaar.

Overgangsmaatregelen: men zal het stelsel van vóór 1 
september 2012 toepassen indien men een eerste aan-
vraag gedaan heeft of een verlenging gevraagd heeft aan 
de RVA vóór 1 september 2012, op voorwaarde dat de 
werkgever een aanvraag ontvangen had voor 16 maart 
2012 en
|  men zich reeds in een oude stelsel bevond van einde 
loopbaan

|  men dit niet onmiddellijk aangevraagd heeft en bij de 
eerste aanvraag of verlenging men het stelsel van einde 
loopbaan aanvraagt tot aan de pensioenleeftijd.

Perioden vanaf 1 september 2012 

De vereiste leeftijd om loopbaanonderbreking te ne-
men in dit stelsel is opgetrokken tot 55 jaar voor de 
eerste aanvragen of de verlengingen die ingaan na 31 
augustus 2012, of de eerste aanvragen of verlengin-
gen die ingingen voor 1 september 2012 en die door 
de RVA ontvangen werden na 31 oktober 2012.

Behoudens volgende uitzonderingen: indien u 50 jaar 
bent kan u uw prestaties verminderen met 1/5 indien:
|  U een zwaar beroep uitoefent
|  U een loopbaan van min. 28 jaar kan aantonen.

De gelijkstelling voor de gehele loopbaanonderbreking 
zal enkel mogelijk zijn indien men een onderbrekings-
vergoeding ontvangt. 

Deze gelijkstelling kan gebeuren op basis van:
|  Het normaal fictief loon

– Indien men een zwaar beroep uitoefent en men 
zijn prestaties met 1/5 verminderd

– Voor het aantal dagen dat nog beschikbaar is in 
de gewone loopbaanonderbreking

– Voor de 312 eerste gelijkgestelde dagen (voltijds) 
die volgen op de maand waarop u 60 jaar wordt.

|  Het beperkt fictief loon voor alle andere gevallen

Introductie van het Zorgkrediet 
ter vervanging van de 
loopbaanonderbreking door de 
Vlaamse regering

Ten gevolge de 6de staatshervorming is de Vlaamse over-
heid bevoegd geworden voor de ‘loopbaanonderbreking 
algemeen stelsel (zonder motief)’ en de ‘loopbaanonder-
breking eindeloopbaanstelsel’. Deze 2 stelsels worden 
hervormd en omgedoopt tot ‘Vlaams zorgkrediet’.

Op 26 juli 2016 heeft de Vlaamse regering een definitieve 
goedkeuring gegeven aan het Vlaams zorgkrediet. 
Op 2 september 2016 gaat het Vlaams zorgkrediet van 
start. Dat is het nieuwe verlofstelsel waarmee personeelsle-
den van de Vlaamse openbare sector (onderwijs, Vlaamse 
overheid, lokale besturen …) hun loopbaan tijdelijk deels of 
helemaal kunnen onderbreken met het oog op een betere 
combinatie van beroeps- en gezinsleven.
Het Vlaams zorgkrediet komt in de plaats van de huidige 
loopbaanonderbreking ‘algemeen stelsel’ en de loopbaan-
onderbreking ‘eindeloopbaan’. Die twee stelsels doven uit.

Het derde stelsel, de loopbaanonderbreking in het kader 
van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, palliatief 
verlof en verlof voor medische bijstand), blijft bestaan. 
Voor die thematische verloven zult u nog altijd bij de RVA 
moeten aankloppen.

Boven op uw uitkering krijgt u, in beide gevallen, niet lan-
ger een Vlaamse aanmoedigingspremie.
Voor werknemers van de privésector en de sociale pro-
fitsector verandert er niets. Voor hen blijft de huidige re-
geling voor tijdskrediet en de aanmoedigingspremie be-
staan.

U kunt het Vlaams zorgkrediet opnemen op basis van 
één van deze motieven:
|  Zorg voor een kind tot en met de leeftijd van 12 jaar
|  Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 
tweede graad

|  Zorg voor een kind met handicap
|  Palliatieve zorgen
|  Volgen van een erkende opleiding.

Deze motieven lijken op die van de thematische verlo-
ven, maar het gaat over een apart stelsel met een eigen 
telling.
De thematische verloven (ouderschapsverlof, medische 
bijstand en palliatief verlof) blijven federaal en moeten 
dus nog steeds bij RVA worden aangevraagd.

Godelieve PaTa
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Collectief ontslag en procédure Renault

De sluiting van de Caterpillar site, herstructurering bij ING, AXA,… Meerdere duizenden 
arbeidsplaatsen gaan verloren. De FOD werkgelegenheid liet weten dat van januari tot 

september, 8384 mensen getroffen werden door een collectief ontslag en dit wordt nu dan nog 
aangevuld door 3158 bij ING. Geconfronteerd met deze economische en sociale malaise komen 

er nieuwe ideeën naar buiten. Voor sommigen is het noodzakelijk de Renault procedure te 
herzien, anderen willen de werkgevers responsabiliseren die hun toevlucht nemen tot collectief 

ontslag, en voor anderen dan ligt de kwestie van de leeftijd bij brugpensioen (Swt) op tafel.

De procedure Renault

De wet “Renault” werd gestemd na de sluiting van Renault 
Vilvoorde in 1997, die eigenlijk “wet op de maatregelen ten 
gunste van de werkgelegenheid” wordt genoemd. Deze 
verplicht iedere werkgever die een collectief ontslag wil 
doorvoeren een strikte procedure te volgen. Men spreekt 
van een collectief ontslag wanneer een onderneming min. 
10% van zijn werknemers wil ontslaan.

De eerste fase bestaat uit een informatie- en raadple-
gingsprocedure. De werkgever heeft de verplichting om 
zijn werknemers of hun vertegenwoordigers prioritair zijn 
intentie kenbaar te maken. Hij moet schriftelijk de reden 
die zijn beslissing motiveren mededelen, de modaliteiten 
van de stopzetting van de activiteiten toelichten, het cor-
recte aantal betrokken werknemers benoemen etc. Ver-
volgens moet er een sociale dialoog opgestart worden 
met de vakbonden. Onze Minister van Werkgelegenheid 
Kris Peeters stelt voor om deze informatie fase eveneens 
open te stellen voor de politieke verantwoordelijken. De 
ondernemingen zouden aldus gedwongen worden om 
in te gaan op de uitnodiging van het Parlement zodat de 
verkozenen op de hoogte zouden gesteld worden over 
wat er in het bedrijf gebeurd.

De tweede fase is deze van de onderhandelingen. Hier 
wordt het bedrag van de collectieve opzeggingsvergoe-
ding vastgelegd. Kris Peeters wou nog verder gaan door 
de ondernemingen te verplichten een sociaal plan uit te 
werken zoals dit reeds in Frankrijk bestaat.

Bij een collectief ontslag wordt er een vergoeding toege-
kend aan:
|  De ontslagen werknemer die recht heeft op werkloos-
heidsuitkering

|  De ontslagen werknemer die om redenen buiten zijn wil 
wordt uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitke-
ringen

|  De ontslagen werknemer die bij het aannemen van een 
nieuwe betrekking een lagere verloning ontvangt dan 
die hij voordien genoot

|  Werknemer die met vorming volgt voor volwassenen, 
en een vergoeding ontvangt die lager is dan het loon 
dat hij vroeger kreeg.

De hoogte van de vergoeding is gelijk aan de helft van 
het verschil tussen het netto referteloon en de werkloos-
heidsuitkering waarop de werknemer recht heeft of zou 
gehad hebben.

Voor werknemers met een nieuwe baan met een verlo-
ning die lager is dan ze voorheen hadden, is het bedrag 
van de vergoeding gelijk aan de helft van het verschil tus-
sen het netto referentieloon en het totaal van de netto 
middelen verkregen bij de nieuwe werkgever in het kader 
van de nieuwe werkgelegenheid.

Deze vergoeding wordt toegekend voor een periode van 
vier maanden.  De termijn gaat in de dag na de beëin-
diging van de overeenkomst of eventueel de dag na de 
periode van de opzeggingsvergoeding.  Echter wanneer 
de opzegtermijn meer dan 3 maanden bedraagt (of de 
opzeggingsvergoeding overeenkomt met een opzegpe-
riode van meer dan 3 maanden), dan wordt de periode 
van 4 maanden herleid tot de opzegtermijn van de op-
zeg, na de 3° maand.

De collectieve ontslagvergoeding is niet onderworpen 
aan de berekening van bijdragen van sociale zekerheid 
indien ze betaald wordt als aanvulling op de werkloos-
heidsuitkering.  Anderzijds zal ze wel onderworpen zijn 
aan een bedrijfsvoorheffing die identiek is als bij de op-
zeggingsvergoedingen bij contractbreuk.
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Collectief ontslag en procédure Renault

Het Swt in vraag gesteld

Een specifieke SWT regeling voor de ondernemingen in 
moeilijkheden of in herstructurering biedt de mogelijk-
heid om toch toegang te bekomen tot het stelsel van 
SWT aan leeftijd- en loopbaanvoorwaarden die merkelijk 
voordeliger zijn.  De Cao n° 117 behoudt de leeftijdgrens 
op 55 jaar, daar ze in 2016 al 56,5 jaar bedroeg om te 
stijgen naar 57 jaar in 2017.  Indien de optie van SWT 
wordt weerhouden, zal de werkgever een tewerkstelling 
cel moeten oprichten waarbij de werknemer zich moet 
inschrijven gedurende een periode van 6 maanden.  De 
werkgever in herstructurering zal een inschakelingsver-
goeding moeten betalen aan iedere werknemer die in de 
tewerkstelling cel is ingeschreven en die op datum van 
de mededeling van collectief ontslag ten min één jaar on-
onderbroken anciënniteit bezit bij de werkgever.

De inschakelingsvergoeding wordt betaald voor een pe-
riode van: 

|  Tot 6 maanden maximum indien de ontslagen werkne-
mer 45 jaar of ouder is op de datum van de mededeling 
van het ontslag

|  Tot 3 maanden indien de ontslagen werknemer jonger 
dan 45 jaar oud is op de datum van de mededeling van 
het collectief ontslag.

De cumulatie van een inschakelingsvergoeding met een 
opzeggingsvergoeding is beperkt tot de mate dat de in-
schakelingsvergoeding moet afgetrokken worden van de 
opzeg.  Indien de inschakelingsvergoeding hoger is, zal 
de ontslagvergoeding niet uitgekeerd worden.

Wetsvoorstel 

Een wetsvoorstel werd in oktober ingediend door Ca-
therine Fonck voor de CdH.  Het doel is om werkgevers 
die hun toevlucht nemen tot collectief ontslag hun ver-
antwoordelijkheid te laten opnemen door de sociale bij-
dragen te verhogen die door de werkgever betaald moe-
ten worden op de aanvullende opzeggingsvergoeding  
volgens 2 criteria: de graad van kwalificatie en de leeftijd 
van de ontslagen werknemer. Deze wet zou het voordeel 
bieden om de ondernemingen aan te zetten om minder 
de oudere en laag geschoolde werknemers te ontslaan. 
Echter om de aanwerving van oudere en laaggeschoolde 
werknemers niet te belemmeren, zou de verhoging van 
de sociale bijdrage niet te hoog mogen zijn en zou deze 
niet van toepassing zijn in geval van faling of gerechtelijke 
reorganisatie.

Betrokken partij?

Sommigen zullen zich wellicht niet betrokken voelen. Ze 
zijn noch werknemers bij Caterpillar of bij een bankinstel-
ling. Maar verder dan de emotie die zulk menselijk drama 
veroorzaakt, zullen de beslissingen die genomen worden 
door ondernemingen zoals ING een impact hebben op 
de wijze waarop wij onze portefeuille beheren. We mo-
gen ons inderdaad verwachten aan een verhoging van 
de tarieven voor niet gedigitaliseerde diensten. Laat het 
nu net deze groep van ouderen zijn die er het meeste 
nood aan hebben. De helft van de 55 plussers gebruikt 
geen internet voor het beheer van hun financiën. In de 
leeftijdscategorie 35-54 bereikt dit aandeel ook nog 25%

De dagen dat we nog stonden aan te schuiven aan het 
bankloket om onze facturen te betalen zijn resoluut voor-
bij. De werknemers van de bank hebben er toen alles aan 
gedaan zodat we toch de automaten gingen gebruiken. 
Een tendens van digitalisering die zich nog versterkt zag 
met de komst van tablets en smartphones. Het Interna-
tionaal Monetair Fonds is van mening dat er in Europa 
ruim 30% teveel bankkantoren zijn. Wetende dat België 
doorgaans goed bediend is met bankkantoren t.o.v. de 
buurlanden, geeft aan dat we hier nog meer bankkanto-
ren zullen zien verdwijnen.

NaThalie WilbeaUx
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Budget 2017-2018:  
het aandeel van de pensioenen!

Toekomstige gepensioneerden

Het hing al een tijdje in de lucht, maar in het algemeen 
begrotingskader, zal de gelijkstelling voor de pensioen-
berekening worden herzien! 

Sommige periodes van werkloosheid zullen niet 
meer meegerekend worden voor de berekening van 
het pensioen. 

De regering stelt voor om perioden van werkloosheid na 
12 maanden, slechts gelijk te stellen op basis van het 
minimum recht per loopbaanjaar, zijnde a.d.h.v. Een be-
drag van 23.375,55€ i.p.v. rekening te houden met het 
laatste loon! Deze regel is van toepassing vanaf 1 januari 
2017. De eerste betrokken personen zullen het pas voe-
len vanaf de 1° januari 2018, tenzij men toch kan terug-
vallen op een gelijkstelling op het laatste loon.

Om de situatie te begrijpen, werkloosheidsperiodes zijn 
als volgt opgedeeld:
|  De 1ste uitkeringsperiode: maximaal 12 maanden
|  De 2° uitkeringsperiode: 36 maanden maximum (men 
kan 2 maanden per jaar van het professionele verleden 
toevoegen met een maximum van 36 maanden)

|  De 3° uitkeringsperiode begint dan na 48 maanden.

Op dit ogenblik, wordt de eerste en tweede periode ge-
lijkgesteld, voor de berekening van het pensioen op ba-
sis van het laatste loon.

Maar de 3° periode van gelijkstelling zal maar in aanmer-
king komen ten belope van het minimum recht per loop-
baanjaar. Bij wijze van uitzondering zal men nog steeds 
het loon van het laatste jaar kunnen in aanmerking ne-
men in zoverre: 
|  Indien u op 1 november 2012 55 jaar was en u zich 
reeds in de 3° periode van werkloosheid bevond; Of

|  Voor het deel van de 3° periode van werkloosheid na 
uw 55° verjaardag indien u werkloos geworden bent na 
uw 50.

Een gelijkstelling op basis van het minimum recht per 
loopbaanjaar resulteert in een niet onbelangrijk verlies 
van uw maandelijks pensioen! Inderdaad, een jaar ge-
lijkgesteld op basis van 23.375,55€ levert slechts 26€ 
maandelijks pensioen op. (berekening voor een alleen-
staande)

Daarentegen, zou een jaar dat gelijkgesteld wordt u het 
volgende opbrengen: 
|  Indien het loon € 50.000 bruto bedraagt: € 55,56,  
dit is een verlies van 29,56 €

|  Indien het loon € 40.000 bruto bedraagt: € 44,44,    
dit is een verlies van 18,44 €

|  Indien het loon is € 30.000 bruto bedraagt: € 33,33  
dit is een verlies van € 7,33

Deze verliezen worden dan vermenigvuldigd met het 
aantal jaren waarin u recht heeft op het minimum recht 
per loopbaanjaar.

Fediplus ijvert minimaal voor een afschaffing van deze 
regel voor de ondernemingen in moeilijkheden en/of her-
structurering, evenals voor de werknemers van 50 jaar en 
meer die moeite hebben om een nieuwe baan te vinden.

De Bruggepensioneerden of Stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Momenteel worden perioden in de maanden na de 59° 
verjaardag gelijkgesteld op basis van het laatste loon.
De regering stelt voor, net zoals voor de werklozen, om 
deze periode na 12 maanden gelijk te stellen op basis 
van het minimum recht. De bedrijven in moeilijkheden of 
herstructurering zijn hier wel niet mee betrokken, even-
als de zware beroepen. Onder de term zware beroepen 
verstaat men vnl. werken in opeenvolgende ploegen, in 
onderbroken dienstverband en nachtwerk.
Fediplus eist het behoud van de gelijkstelling op basis 
van het laatste loon voor de bruggepensioneerden na 
hun 59° verjaardag.
Het Brugpensioen, net zoals werkloosheid, men heeft 
het niet altijd in de hand, men kiest hier niet voor. Daaren-
boven lijden bruggepensioneerden en werklozen reeds 
een inkomstenverlies en worden ze hierdoor nu nog-
maals bestraft op de berekening van het pensioen.  Dit 
is onaanvaardbaar.

Opgemerkt dient te worden dat de sociale partners nog 
steeds onderhandelen over de praktische modaliteiten 
rond de uitvoering van deze maatregel.

De begrotingsovereenkomst voorziet ook in de af-
schaffing van het beginsel van de loopbaan-eenheid 
vanaf 1 januari 2018. D.w.z. dat elke dag meetelt  
voor de berekening van het pensioen met inbegrip 
van die 14.040 dagen of 45 jaar van 312 dagen die de 
carrière overtreffen.

De begroting 2017-2018 werd zonet met veel moeite afgerond. Wat zijn de gevolgen voor 
de toekomstige gepensioneerden en de gepensioneerden van vandaag?
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Gepensioneerden

Minder welzijn

Gepensioneerden hebben al een indexsprong onder-
gaan in juni 2015. Dit is een verlies van 2% levenslang! 
Bovendien werden de pensioenen maar gedeeltelijk (of 
helemaal niet) aangepast aan de welvaart. De oudsten 
lijden hierdoor een belangrijk verlies van koopkracht.

In deze context is de voorziene minderuitgave van 25% 
van de welvaartsenveloppe voor de periode 2017-2018 
een verergering van de situatie.

Solidariteitsbijdrage

We wachten nog op één maatregel : de afschaffing van de 
solidariteitsbijdrage. Het is inderdaad al sedert juli 2008 dat 
we een proces van vermindering van de solidariteitsbijdrage 
aankaarten.  Men zal echter moeten wachten tot 1 januari 
2019 (enkele maanden voor de verkiezingen!) om een wijzi-
ging hierin te bekomen.
Hiervoor werd een budget van 85 miljoen euro’s vrijgemaakt 
(zijnde ¼ van de ontvangsten van de solidariteitsbijdrage). 
Een vermindering van 25% van de solidariteitsbijdrage ligt in 
het verschiet,…maar er is nog een lange weg af te leggen.

Er is nog een andere maatregel die zeker geen plezier zal 
doen: het optrekken van de roerende voorheffing van 27 
naar 30 %! 

Michel WUYTS

Nieuwe toekomstvisie  
op het Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen

Fediplus is sinds kort lid van de Vlaamse Ouderenraad, de officiële vertegenwoordiger van de Vlaamse 
ouderen bij de Vlaamse overheid. Door dit lidmaatschap ontvangen we volledige informatie over een reeks 

onderwerpen die met de ouderen verband houden: mobiliteit, huisvesting, sociale zekerheid enz. Tijdens 
veel commissievergaderingen is ook het welzijns- en zorgbeleid van de overheid besproken. De tekst die 

volgt geeft een idee hoe zo’n zorgbeleid er in de toekomst zal uitzien.
 

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen ve-
rantwoordelijk voor het ouderenzorgbeleid. De Vlaamse 
regering wil tegen 2018 een kwalitatief en doeltreffend 
Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen klaar hebben 
dat in staat is om de toenemende vraag naar (aan)gepaste 
woon-, zorg- en ondersteuningsvormen voor ouderen op 
geschikte wijze te beantwoorden. Deze visie en verande-
ragenda werden door de Vlaamse regering uitgetekend in 
een conceptnota. De Vlaamse Ouderenraad bracht in april 
2016 op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin hierover zijn advies uit.

Kwaliteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid voor iedereen

Het garanderen van een vraaggestuurde, beschikbare, 
toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare ondersteu-
ning en zorg zal de basis vormen voor het toekomstige 
welzijns- en zorgbeleid voor ouderen in Vlaanderen. 
Deze uitgangspunten kan de Vlaamse Ouderenraad 
alleen maar toejuichen. 

De oudere zorgvrager centraal

De definiëring van het ouderenbeleid als een inclusief be-
leid dat erop gericht is actief ouder worden voor iedereen 
mogelijk te maken, ook in zorgsituaties, sluit volledig aan 
bij de visie van de Vlaamse Ouderenraad. De Vlaamse 
Ouderenraad is ook tevreden met de plannen van de 

Vlaamse regering om te evolueren van een aanbodges-
tuurd naar een vraaggestuurd, leeftijdsonafhankelijk wel-
zijns- en woonzorgbeleid, waarin de zorgvrager centraal 
staat. Niet de leeftijd, maar de noden, wensen en doelen 
van de oudere zorgvrager moeten het centrale uitgangs-
punt vormen. De rode draad in de conceptnota is dat 
ook de oudere zorgvrager zelf de regie voor de nodige 
zorg en ondersteuning in handen moet kunnen nemen. 
Dat is echter niet voor iedereen even vanzelfsprekend. 
De Vlaamse Ouderenraad vraagt daarom bijzondere aan-
dacht voor kwetsbare ouderen voor wie dit niet haalbaar 
is. Om ouderen echt centraal te stellen in het toekomstig 
Vlaams welzijns- en zorgbeleid is het volgens de Vlaamse 
Ouderenraad ook wenselijk dat oudere zorgvragers in de 
thuiszorg en woonzorgcentra effectief ook (meer) inspraak 
krijgen en actief betrokken worden bij de besluitvorming.

Prioriteiten en budget?

Naast de visie op het toekomstige welzijns- en zorgbe-
leid voor ouderen, buigt de Vlaamse regering zich on-
der meer ook over de Vlaamse Sociale Bescherming, 
de conferentie ‘Reorganisatie van de eerstelijnszorg’ in 
2017, het regionaal overleg op federaal niveau op vlak 
van gezondheidszorg en het Vlaams ouderenbeleidsplan 
2015-2020. Er zijn heel wat overlappingen, waardoor het 
volgens de Vlaamse Ouderenraad absoluut nodig is om 
alle werkzaamheden op elkaar af te stemmen en duideli-
jke prioriteiten te bepalen. 
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De Vlaamse Ouderenraad mist ook een raming van de 
voorziene budgetten op korte en lange termijn. Het ga-
randeren van een kwalitatief en betaalbaar zorg- en on-
dersteuningsaanbod is enkel mogelijk wanneer er een 
duidelijk budgettair kader aan gekoppeld wordt. Bespa-
ringen zullen in de toekomst nog een belangrijke weers-
lag hebben op de beleidsacties van de Vlaamse regering 
binnen het welzijns- en zorgbeleid. 

Focus op de verschillende deelluiken

Enkele adviespunten van de Vlaamse Ouderenraad bij 
de verschillende deelluiken:
|  Preventie: het promoten en ondersteunen van onder 
andere een gezonde leefstijl en fysieke activiteit is voor 
de Vlaamse Ouderenraad onvoldoende. Preventie moet 
opgevat worden vanuit een levensloopbenadering en 
het volledige preventietraject dient ondersteund te wor-
den (bereikbaarheid, kostprijs,…).

|  De Vlaamse Ouderenraad vraagt meer concrete be-
leidsacties op korte termijn voor het erkennen en bes-
trijden van psychische problemen bij ouderen. Dit kan 
bijdragen tot een verhoging van het individueel welzijn, 
minder medicatiegebruik, minder depressies, minder 
zelfdoding en het voorkomen of bestrijden van oude-
renmis(be)handeling.

|  Ageing in place: het merendeel van de ouderen wilt liefst 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Hier-
voor is een brede waaier aan woon(zorg)mogelijkheden 
nodig in de vertrouwde woonomgeving en een flexibe-
le regelgeving voor alternatieve (collectieve) woonvor-
men zoals zelfstandig samenwonen (bijvoorbeeld Ab-
beyfieldhuizen), kangoeroewonen, meer-generatie- en 
mantelzorgwoningen. 

|  Structurele ondersteuning van mantelzorgers: uitbouw 
van respijtzorg, vorming en sensibilisering, financiële 
ondersteuning, evenwicht tussen werk en het opnemen 
van zorgtaken, …

|  Invoeren van de BelRAI (Screener): de  zorgzwaarte 
moet op een objectieve manier in kaart gebracht wor-
den, rekening houdend met diverse - niet enkel licha-
melijke - aspecten van zorg en welzijn (onder andere 

psychische gezondheid, sociale context, omgevings-
factoren, mobiliteit,…).

|  Ook de ouderenzorg kent een explosie aan nieuwe 
technologieën en innovaties: deze  kunnen ouderen bi-
jstaan in hun dagelijks leven, maar kunnen face-to-face 
contacten niet vervangen.

|  Personeelsnormen: het verhogen van de wettelijke 
minimum personeelsnormen op korte termijn is noo-
dzakelijk om tegemoet te komen aan de toegenomen 
zorgzwaarte van de bewoners in woonzorgcentra.

|  Assistentiewoningen: de Vlaamse Ouderenraad pleit 
ervoor om alle assistentiewoningen te erkennen en te 
laten voldoen aan de wettelijke minimale normen.

|  Thuiszorg en woonzorgcentra: de Vlaamse Ouderen-
raad dringt aan op een spoedige uitwerking van de 
nieuwe toekomstprofielen voor de thuiszorg en woon-
zorgcentra (organisatie van de zorg, financiering, …).

|  Een verdere ondersteuning en verankering van de pro-
vinciale ouderenraden en de regionale ouderenoverle-
gplatformen.

|  Doorgedreven marktwerking in de woonzorg: marktwer-
king mag in geen geval leiden tot het ontwikkelen van 
een duaal aanbod waarbij de toegang tot kwalitatieve 
zorg afhankelijk is van het inkomen. 

Taskforce ouderenzorg en werkgroepen

De Vlaamse regering richtte in 2015 een ‘taskforce wel-
zijns- en zorgbeleid voor ouderen’ op om samen met de 
stakeholders de krachtlijnen van het beleid uit te tekenen. 
Naast de taskforce buigen verschillende werkgroepen 
zich nu en de komende jaren ook over de verdere uitwer-
king van de verschillende deelluiken van de conceptnota. 
De Vlaamse Ouderenraad blijft actief participeren in de 
taskforce en werkgroepen om de belangen van ouderen 
blijvend onder de aandacht te brengen.

De conceptnota en het volledige advies kan je lezen op 
www.vlaamse-ouderenraad.be/adviezen.php.
Indien gewenst kan je een kopie van het advies opvragen 
bij het secretariaat.

NaThalie SlUYTS

Geplande veroudering   
of pervers effect van de consumptiemaatschappij?

Ondanks de opkomst van Repair Cafés, waar we het er in een vorig nummer over hadden, gooien we nog 
steeds een beetje te gemakkelijk onze defecte apparaten weg. Worden we te zeer aangesproken door 

“nieuwe noden»? Is het wel te herstellen?  Is het ook financieel interessant?

U heeft zich deze vragen wellicht meerder keren gesteld 
zonder het juiste antwoord te kennen. Inderdaad, we 
worden eerder aangespoord om nieuw te kopen dan te 
herstellen, in de mate dat de prijs van een nieuw toestel 
lager ligt dan de kosten van de afschrijving van het oude 

toestel en een herstelling met zich meebrengt. Slechts 
44% van alle toestellen die defect gaan worden hersteld.
Het schrikeffect van de herstelling is voornamelijk te wij-
ten aan de buitensporige hoge prijzen evenzo aan de on-
mogelijkheid om te herstellen, want soms worden speci-
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ale veiligheidsvijsjes gebruikt  die het onmogelijk maken 
om toegang tot het “defecte” gebied te krijgen. Sommi-
ge batterijen van elektrische toestellen bijvoorbeeld, zijn 
door de fabrikant dermate vast verankerd in het toestel 
zodat de consument niet anders kan dan het volledige 
toestel te vervangen
Op dezelfde manier vergaat het de printer, die plots ver-
ouderd blijkt wanneer de fabrikant besluit om de pro-
ductie van specifieke inktcartridges stop te zetten.  We 
zijn allemaal wel eens geconfronteerd met het moment 
waarvan het einde van de ondersteuning van een soft-
ware werd aangekondigd. Hierdoor waren we verplicht 
een hogere versie aan te schaffen waar we niet echt het 
nut van inzagen en die, op de koop toe dan nog, soms 
incompatibel blijkt met de hardware die we hebben, 
waardoor we niet anders kunnen dan dit af te schrijven.
De fabrikanten van elektronische apparatuur (computers, 
telefoontoestellen, consoles, etc..) en huishoudelijke ap-
paraten (koelkasten, wasmachines etc…) passen deze 
technieken in de praktijk dikwijls toe. Van oudere mensen 
horen we dikwijls dat het vroeger veel steviger was. Een 
apparaat had toen de levensduur van minstens een ge-
neratie. Vandaag de dag is de gemiddelde levensduur: 

|  Voor computer: tussen 5 en 8 jaar
|  Voor een laptop: tussen 2 ½ en 5 jaar
|  Voor een printer: 3 jaar
|  Om TV: 8 jaar
|  Voor een mobiele telefoon: 4 jaar
|  Voor koelkast: 10 jaar.

Wat verstaat men onder 
“geprogrammeerde” veroudering?

De definitie van veroudering gaat verder dan het con-
cept van het technologische defect, omdat het gaat 
over een geheel van technieken die bedoelt zijn om de 
levensduur van een product te verminderen om tenein-
de de vervanging ervan te stimuleren. Het kan dus gaan 
rond concepten van veroudering van uitzicht of esthetiek 
die we kunnen catalogeren onder de noemen van psy-
chologische veroudering.  Het toestel werkt nog steeds 
maar verschillende factoren zetten er ons toe aan om het 
te willen vervangen door een nieuwer toestel met meer 
functionaliteiten. 
Men zal het hebben over een functionele veroudering 
of devolutie. We kunnen verschillende types van gepro-
grammeerde veroudering optekenen.

De oorsprong 

Het fenomeen van geprogrammeerde veroudering da-
teert reeds uit de jaren ’20 met als hoogtepunt de release 
van het boek van Bernard London “Nieuwe Welvaart” 
waarin wordt voorgesteld om de industriëlen meer mo-
gelijkheden te geven door het inkorten van de levensduur 
van consumptiegoederen.
In de 50er jaren, pleitte Brook Stevens voor de estheti-
sche veroudering door op te merken dat “mensen in toe-

nemende mate belang begonnen te hechten aan de stijl 
van objecten. Ze besteden aandacht aan nieuwigheden, 
elegantie en moderniteit. Daarom is het noodzakelijk dat 
we de consument zin moeten doen krijgen om iets te 
bezitten dat een beetje nieuwer is en ietwat beter, dan 
gewoon de noodzakelijkheid om het te bezitten:”  Het 
gaat hier over een subjectieve veroudering, verraderlijk 
en geleid door marketing en publiciteit.

De strijd tegen geplande 
veroudering

Sinds juli 2015 is er in Frankrijk een wet die geprogram-
meerde veroudering bestraft. Dit wordt nu als een mis-
drijf beschouwd, en kan leiden tot 2 jaar gevangenisstraf 
en 37.500€ boete tot gevolg hebben.
Op Europees niveau, één van de eerste wetten tegen het 
geprogrammeerde verouderen betrof de inktcartridges 
uitgerust met een microchip die hergebruik verhinder-
den. De ecologische impact was hier het doorslagge-
vend element in dit geval. Want inderdaad, dergelijke 
situaties veroorzaken een afvaloverschot.
Begin dit jaar, hebben Belgische Parlementsleden CdH en 
Ecolo enkele voorstellen tot wet ingediend om de rechten 
van de consument te verbeteren op volgende vlakken:

|  De levensduur van een “klassiek” product
|  De periode waarin accessoires en onderdelen beschik-
baar moeten zijn. En voor de duurdere producten een 
beschikbaarheid voorzien voor een periode van min-
stens 5 jaar (geleidelijk op te trekken naar 10 jaar)

|  De mogelijkheid tot herstellen

De wetteksten voorzien eveneens:
|  Een uitbreiding van de officiële waarborg van 2 tot 5 jaar 
en progressieve uitbreiding van 6 tot 24 maand op het 
bestaan van fabricagefouten.

|  Een verlaging van de BTW op gebruikte goederen, 
tweedehandsgoederen, hersteldiensten, en gedeeld 
verbruik.

|  Een herziening van het fiscaal stelsel van afschrijving 
om langdurig gebruik van dergelijke producten te be-
vorderen.

Ingaan tegen het fenomeen van veroudering is niet on-
mogelijk, zeker op niveau van de burgers. Wij hebben 
reeds de opkomst van Repair Cafés aangehaald die de 
mogelijkheid bieden om het leven van onze toestellen te 
verlengen.  Huren of gedeeld gebruiken van werktuigen 
waarvan het gebruik alles behalve dagelijks is, is een an-
dere mogelijkheid. Vergeet vooral de tweedehands sec-
tor niet.  U hebt enkele objecten die voor u van geen nut 
meer zijn, geef de mogelijkheid aan iemand anders om er 
van te genieten. Het is een andere insteek om een functi-
onele economie te bevorderen om minder te verbruiken. 
De focus ligt niet langer op het voorwerp als dusdanig, 
maar meer op de functie van het product en zijn voorde-
len. Wat uiteindelijk het beginsel is van zijn bestaan.

NaThalie WilbeaUx
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In het kort

Einde loopbaan in de 
gezondheidssector
De regering Michel snijdt in de maatregelen m.b.t. de 
planning van de einde loopbaan voor de werknemers 
in de gezondheidszorg. Welke zijn deze maatregelen de 
dag van vandaag? Het personeel in de gezondheidszorg 
van meer dan 45 jaar heeft recht op een arbeidstijdver-
mindering in de vorm van extra vrije dagen.  Van 45 tot 
49 jaar gaat het over 12 dagen; van 50 tot 54, 24 dagen 
en vanaf 55 jaar loopt dit op tot 36 dagen.  De overheid 
is nu overeengekomen dat het verplegend personeel en 
hiermee gelijkgestelden (met onregelmatig werkrooster), 
de initiële leeftijd wordt opgetrokken naar 45-50 jaar, ter-
wijl voor het niet medisch personeel dit voordeel wordt 
afgeschaft.  Een overgangsperiode is voorzien met het 
behoud van verworven rechten.

Regularisatie van studie
De regering heeft het ontwerp van de Minister van Pen-
sioenen, Daniel Bacquelaine goedgekeurd over de regu-
larisatie van de studiejaren voor de berekening van het 
pensioenbedrag.  Nu zal een vast bedrag (hetzelfde voor 
werknemers, ambtenaren en zelfstandigen) als regula-
risatie bijdrage vastgesteld worden op 1.500euros per 
studiejaar met diploma.

Tekort aan medicatie bij de senioren
Volgens een gezamenlijk onderzoek van de Ugent en 
de UCL, blijkt dat min of meer 40% van de mensen van 
80 jaar en ouder te weinig of slechte medicatie voorge-
schreven krijgen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht 
wordt, zou er dus een onderbenutting van medicatie be-
staan bij ouderen. In vier gevallen op 10, gaat het om 
een combinatie van te weinig medicijnen met een niet 
optimale behandeling. Het risico op overlijden zou met 
39% toenemen voor elk niet ingenomen geneesmiddel.

Telewerk in de lift
Uitzonderlijk of regelmatig, thuiswerken lijkt populair bij 
de Belgische werknemers. Volgens cijfers van de FOD 
economie waren ze in 2015 met 420.278 werknemers 
om thuis te werken op een totaal van 3.448.982 werkne-
mers, of het equivalent van 12,2 % van het totaal aantal 
werknemers. Het is voornamelijk in Brussel dat telewerk 
een opmerkelijke stijging vertoont, gevolgd door Vlaan-
deren. In de publieke sector scoort thuiswerken het best, 
maar deze wordt progressief ingehaald voor de private 
sector. Sectoren die thuiswerken gemakkelijk toegan-
kelijk maken, zijn deze van de opvoeding, informatie en 
communicatie.

De Belg minder goed verzekerd
Een studie van de herverzekeraar Swiss Re, geeft aan 
dat de Belgen terughoudend staan t.o.v. verzekeringen. 
De gemiddelde premie die een Belg betaalt voor het ge-
heel van zijn verzekeringen is met 6% gedaald in één jaar. 
Het is ook de laagste premie in tien jaar tijd. Het bedroeg 
2.330euros in 2015. Deze verzwakking is voornamelijk 
te wijten aan productie van levensverzekeringen die met 
bijna 10% terugvielen. Gezien de zeer lage rentevoeten, 
geven de Belgen minder uit aan verzekeringen die een 
gewaarborgd rendement voorstellen (tak 21). Een an-
dere oorzaak dat men minder belang hecht aan levens-
verzekeringen is de toename van de belastingen op de 
premie van individuele verzekeringen.

België, Europees Kampioen
We hebben het deze keer niet over voetbal! Neen de 
Euro foot doet het goed! Het is de inflatie van 2% die 
België tot de kampioen maakt van de prijsstijgingen, dit 
volgens het laatste bulletin van Eurostat. De gemiddelde 
inflatie in de Euro zone is zo maar eventjes tien keer lager 
dan in ons land.

België: is het levensvatbaar?
Volgens de internationale studie “Duurzaam governance 
indicatoren” dat tot doel heeft de overheidsmaatregelen 
en de hervormingen van alle EU- en OESO landen in 
kaart te brengen aan de hand van 136 indicatoren, blijkt 
dat België op de 21ste plaats strandt wat levensvatbaar-
heid betreft. Dit is een daling met 5 plaatsen sinds 2014.

Duitsland: met pensioen op 69 jaar?
Aangewakkerd door de moeilijkheden bij het betalen van 
de pensioenen, komt de verhoging van de pensioenleef-
tijd regelmatig naar boven in de meeste landen van de 
Europese unie.
Duitsland is hier geen uitzondering op. Het idee werd weder-
om naar voren gebracht in de nazomer door tussenkomst 
van de Bundesbank, de Duitse centrale bank, die een pensi-
oen bepleit vanaf 69 jaar vanaf 2060. De levensverwachting 
blijft stijgen, in Duitsland en elders in Europa. De levensver-
wachting bedraagt 78 jaar voor de mannen en 83 jaar voor 
de vrouwen. Daar waar momenteel de leeftijd waarbij men 
stopt met werken rond de 62 jaar ligt. Dat zijn nog heel wat 
jaren als gepensioneerde!
In de aanloop naar verkiezingen, is dit niet echt iets wat helpt. 
De economisten zijn wel gewonnen voor dit idee. Het IW in-
stituut van Keulen pleit zelfs voor een leeftijd van 73 jaar tot 
waaraan de Duitsers zouden moeten werken indien men het 
pensioen en de bijdragen op het huidige niveau wil houden.
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Een economist van het Max-Planck instituut, Axel Bör-
sch-Supan, stelt een indexering voor van de ingangsleef-
tijd op basis van de levensverwachting.
Aan de andere kant, de gepensioneerden maken zich 
zorgen over hun inkomen in een uitdagende omgeving 
teneinde hun kapitaal te laten aangroeien in een periode 
met zeer lage interestvoeten.

Werken na 65 jaar: de uitzondering
Eén Belg op 20 (5%), in de categorie 65 tot 69 jaar is 
nog aan het werk. België bevindt zich hiermee onder 
het Europees gemiddelde van 11,7%, dat in stijgende 
lijn daar deze met 3% toenam over 10 jaar tijd. Enkel de 
Hongaren zijn minder talrijk dan de Belgen om te werken 
tot hun 65 jaar (4,6%).

… Nochtans, eens 45 jaar: te oud!
Discriminatie bij aanwerving op basis van leeftijd neemt 
zienderogen toe volgens een studie van Unia, het cen-
trum voor gelijkheid van kansen. Enerzijds, de jongeren 
die men verwijt lui te zijn, worden met de vinger gewe-
zen. Maar anderzijds, het zijn vooral de 45 jarigen waar-
van men denkt dat ze de nieuwe technologieën aan zich 
laten voorbijgaan en die bijna 60% van de afgewezenen 
vertegenwoordigen.

Axa en zijn crest20
Het voorstel geldt nog tot 21 oktober: Axa stelt de hou-
ders van een rekening Crest20, geopend voor 31 janu-
ari 2002, voor om hun kapitaal op te vragen, verhoogd 
met een eenmalige premie van 25%.  Dit tak21 product 
moest een levenslange rente van 4,75% garanderen aan 
27.000 intekenaars. 
Of, Axa kondigt aan dat de bijeen gespaarde reserves 
maar gekapitaliseerd zullen worden aan 3,75% en dat 
alle toekomstige stortingen maar aan een rentevoet van 
0,2% zullen gekapitaliseerd worden.  Onder voorbehoud 
van een juiste simulatie, is dit een interessant voorstel 
voor de houders van een Crest20 rekening met een hori-
zon van minder dan 6 jaar.
Maar, Test Aankoop zoekt alle mogelijke juridische mid-
delen om zich te verzetten tegen de wijziging van de 
voorwaarden van het oorspronkelijk contract dat voorzag 
in een gewaarborgde rentevoet op alle gestorte premies 
maar ook op toekomstige. De minister van Economie, 
Kris Peeters, bekijkt dan langs zijn kant de mogelijkhe-
den of de wet van 2016 die toeliet om de rentevoeten 
voor redenen van stabiliteit van de financiële markt, kan 
ingeroepen worden bovenop de contractuele verbinte-
nissen die de verzekeraar heeft beloofd naar zijn klanten.

64 dagen minder
In 2015, net zoals in 2012, daalde de levensverwachting. 
De oorzaak?: een sterke stijging van het aantal overlij-
dens (+5,5%). Een Belg verloor gemiddeld 64 dagen op 
zijn leven. De terugval was beperkter in Brussel met maar 
slechts 20 dagen. De vrouwen zijn de grootste slachtof-
fers daar hun overlijden 123 dagen vroeger komt, daar 
waar de mannen slechts met 1 dag minder moeten doen. 
Sinds het midden van de jaren ’90 wordt het verschil in 
levensverwachting tussen mannen en vrouwen kleiner. 
Dat gezegd zijnde, de gemiddelde jaarlijkse vooruitgang 
over de laatste 20 jaar blijft hoger dan 2 maand.

Vorming van de werknemers in vrije 
val!
Acerta, bedrijf gespecialiseerd in HR diensten, heeft een 
enquête afgenomen onder 2000 werknemers, waaruit 
blijkt dat er maar weinigen een vorming volgen in het 
kader van hun arbeidsovereenkomst.  31% onder hen 
hebben geen enkele vorming genoten het voorbije jaar. 
Anderzijds zijn ze met 11% die meer dan 5 cursussen 
gevolgd hebben, door de werkgever betaalt tijdens dit 
zelfde jaar.
Sinds 2005 zijn ondernemingen gehouden om 1,9% van 
hun loonmassa te besteden aan vormingen, zowel intern 
als extern, maar evenzo als begeleiding bij nieuwe werk-
nemers, stages of administratieve toelichtingen. Deze 
verplichting wordt desondanks weinig opgevolgd in de 
mate dat het Grondwettelijk hof de financiële sancties 
geschrapt heeft voor de sectoren die niet voldeden aan 
hun verplichtingen in dit gebied.
Onderwijs op afstand neemt ook toe en wint aan popula-
riteit. 17% van de respondenten kiest voor online opvol-
ging en 9% voor online seminars.
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Korting op het aanwerven van oudere 
werknemers wordt verminderd
De regio Brussel Hoofdstad beperkt de toegang tot een 
vermindering van de patronale bijdragen bij de aanwer-
ving van oudere werknemers. Het voordeel van deze ver-
laging is nu beperkt tot werknemers van 55 tot 65 jaar, 
daar waar het vroeger 54-65 jaar was. De oudere werk-
nemer opent dus geen recht meer op deze vermindering 
vanaf een driemaandelijks referteloon van 12.000 euro. 
Voorheen was dit 13.669 euro’s.

Springplank voor zelfstandigen
De combinatie van werkloosheidsuitkeringen met een 
aanvullende zelfstandige activiteit zal binnenkort makke-
lijker zijn. Deze toepassing “springplank zelfstandige” laat 
aan de werkloze toe een activiteit uit te proberen die hem 
in staat stelt om een beetje extra inkomen te bekomen 
alvorens hiervan zijn hoofdactiviteit te maken.  
Voorheen  moest je deze “bijkomende” activiteit reeds 
uitoefenen tijdens de periode als werknemer, ten minste 
3 maand voor je aanvraag van een werkloosheidsuitke-
ring.  Maar er blijven nog steeds enkele beperkingen. 
Diegene die werkloos is omdat hij zijn huidige activiteit 
heeft stopgezet of verminderd met het oog om te genie-
ten van deze mogelijkheid van springplank als zelfstandi-
ge, zal zijn verzoek afgewezen zien. Het is eveneens niet 
toegelaten om deze bijkomende activiteit de voorbije 6 
jaren als hoofdactiviteit te hebben uitgeoefend. Een acti-
viteit die dus eerder werd uitgeoefend als werknemer of 
een artistieke activiteit wordt niet langer toegestaan.
De formule van « zelfstandige springplank » wordt toe-
gekend voor een periode van 12 maanden, en zijn niet 
verlengbaar. Maar je kan het wel meerdere keren aanvra-
gen, op voorwaarde dat je er de laatste 6 jaar niet van 
genoten hebt.
De inkomsten uit de nevenactiviteit zijn wel beperkt tot 
13,70€/dag.

De hoogste lonen vind je in Brussel
Jobat, een site gespecialiseerd in vacatures, heeft een 
enquête uitgevoerd in samenwerking met Ipsos onder 
30.000 Belgen o.a. over hun bruto maandloon.  Hier-
uit blijkt dat het gemiddelde salaris van een Belg rond 
de 3.235euros schommelt, met een “record” voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de gemiddelde 
lonen rond de 3.588euros zitten, tegenover 3.170euros 
in Vlaanderen en 2.927euros in Wallonië. Deze verschil-
len zijn te verklaren door de aanwezigheid van bepaalde 
sectoren die een beter loon uitkeren in de twee eerste 
regio’s, te weten de petrochemie en de chemische nij-
verheid uitdrukkelijk aanwezig in Vlaanderen evenals de 
internationale organisaties die sterk vertegenwoordigd 
zijn in Brussel. 
De loon barometer brengt ook de grote loonverschillen 
aan het licht, of men in een kleine kmo werkt of in een 
grote multinational.  Het verschil loopt soms op tot 41%! 
Deze barometer bevestigt nogmaals de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen. Als een man 3.532euro bruto per 
maand verdient, dan zal zijn vrouwelijke collega slechts 
2.951euro krijgen. Andere trend: een jongere verdient 
gemiddeld 2.229euro t.o.v. een oudere werknemer van 
meer dan 50 jaar die dan 3.997euro opstrijkt.

Belg staat negatief t.o.v. het 
verhogen van de wettelijke 
pensioenleeftijd
Volgens een opiniepeiling van Ipson-OGEO fonds, over 
de toekomst van de pensioenen in België, verzet bijna 
drie op vier Belgen (74%) zich tegen de verhoging van de 
wettelijke pensioenleeftijd en 58% is terughoudend t.o.v. 
een verhoging van leeftijd bij vervroegd pensioen. Ander-
zijds geven 72% van de respondenten aan bereid te zijn 
om te werken na hun 65 jaar, uit angst dat hun pensioen 
onvoldoende zou zijn. Waarschijnlijk is om dezelfde re-
denen 63% voorstander van de verplichte invoering van 
een aanvullend pensioen.
Wat mogelijks een stimulans zou kunnen zijn om toch 
langer te werken, is de mogelijkheid om deeltijds te 
kunnen werken zonder hiervoor echter op fiscaal vlak 
bestraft te worden. Een andere maatregel om de toe-
komstige gepensioneerden gerust te stellen is dat men 
rekening houd met zware beroepen om dan toch vroeger 
met pensioen te kunnen. 64% is ook voorstander van 
een harmonisering van de verschillende stelsels voor de 
regularisatie van de studiejaren in de berekening van het 
pensioen. En wat de aanvullende verzekering betreft, het 
zijn vooral de Vlaamse werknemers die hiervan kunnen 
genieten, daar waar de vrouwen dan weer er merkelijk 
slechter aan toe zijn met hun 35%.
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Kerst- en Oudejaarsavond  
vieren in de rest van de wereld

Kerst bij onze buren

De traditie van een kerst-
boom te zetten werd door 
de Duitsers 400 jaar geleden 
uitgevonden, het eten van 
kalkoen in vele landen werd 
dan weer ontdekt door de 
Spaanse veroveraars in de 
Verenigde Staten. Ze heb-
ben er nooit bij stilgestaan 

dat het recept van Pavo trufado de Navidad, een typisch 
Spaans gerecht zou opgediend worden met kerstmis.

Recept 
 
Voorbereidingstijd: 30 minuten   
Bereidingstijd: 120 minuten 

Ingrediënten (voor 8 personen):

|  1 kalkoen van ongeveer 2,5kg (verwijder borstbeen en 
botten)

|  400 gr gehakt
|  1 kleine doos gepelde truffels
|  80 gr gehakte sjalotten
|   2 eieren
|  zout en peper
|  3 takjes tijm
|  2 blaadjes laurier
|  5 cl room
|  3 cl cognac
|   20 gr boter 
 
Bereiding van het recept:

Oven voorverwarmen tot 180°C (thermostaat 6).
Verwerk het gehakt met de gesnipperde sjalotjes, de ei-
eren en de truffels
Voeg er de room aan toe en goed ondermengen.
Voeg zout, peper, tijm en verkruimelde laurier aan toe.
Parfumeren met wat cognac.
Vul de kalkoen op met je farce en bindt alles samen.
Leg de kalkoen op de bakplaat, smeer ze in met boter en 
bak gedurende 2u30 in de oven, besprenkel ze regelma-
tig met het bakvocht.
Hou het bakproces goed in de gaten, als de kalkoen te 
snel bruint, dek ze af met wat aluminium folie.

De kribbe, op zijn beurt, is afkomstig uit Italië, waar ze 
verscheen in kerken in de vijftiende eeuw als een re-
productie van de stal. Volgens de traditie, plaatsten de 
Italiaanse gezinnen deze 9 dagen voor de geboorte van 
Christus, daar waar men de kerstboom al opzette op 8 
december, een feestdag in Italië. De verdeling van ge-
schenken aan kinderen varieert van de ene regio naar 
de andere. In sommige gebieden van Noord-Italië is het 
“Babo Natale” (de kerstman) of “Gesu Bambino” (Kleine 
Jezus) die zich van deze taak kwijt.  Het is “Sainte Lucie” 
(patroonheilige van het licht), of “La Begana” die op 13 
december in Rome en in Zuid-Italië de geschenken be-
zorgd, tijdens de nacht van de Driekoningen.  De Befana 
is een lieve oude heks die zich op een bezem verplaatst 
en door de schoorsteen komt om de geschenkjes te be-
zorgen.  Doet dit geen belletje rinkelen …?

Geen Kerstmis in 
Italië zonder de Pa-
nettone, de befaam-
de taart, voor het 
eerst gebakken in 
Milaan rond 1490. 
Er bestaan vele 
soorten: gevuld met 
crème, gegarneerd met verschillende sauzen, overgoten 
met chocolade enz..  We konden het niet laten u hieron-
der één van de recepten mee te geven.

Recept 
 
Voorbereidingstijd: 50 minuten   
Bereidingstijd: 45 minuten 

Ingrediënten (voor 6 personen):

|  750 gr bloem
|  65 gr suiker
|  6 wit van het ei
|  120 gr boter
|  20 gr bakkersgist
|  1 lepeltje vanille extract
|  100 gr gekonfijte citroen
|  een zeste geraspte citroen
|  8 soeplepels gedroogde witte en bruine rozijnen
|  25 cl water
|  Zout 
 

De eindejaarsfeesten komen eraan….U denkt nu misschien al aan de voorbereidingen! En wat 
indien we dit jaar de gebruikelijke ingrediënten eens door elkaar gooien? Laten we eens in de 

rest van de wereld kijken wat onze buren bekokstoven en misschien kunnen we hieruit wat 
inspiratie opdoen om de momenten van Kerst en Nieuwjaar onvergetelijk te maken.
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Bereiding:

Los de gist op in lauw water met een beetje suiker en 
laat rusten tot het volume verdubbeld is. Voeg er het geel 
van het ei aan toe, zout, vanille, de zeste citroen en de 
rest van de suiker, gevolgd door 500gr van de bloem. 
Voeg er de boter in blokjes aan toe en daarna de rest van 
de bloem. Kneed het deeg en leg het in een ingevette 
schaal, strooi er wat bloem over en laat 45 minuten rus-
ten. Voeg er de gekonfijte citroen aan toe die je in schijf-
jes hebt gesneden en de rozijnen en kneed opnieuw.  
Leg het mengsel in een ingevette bakvorm, bedek met 
bakpapier en laat opnieuw 15 minuten rusten. Verwijder 
het bakpapier, borstel het deeg met een mengsel van 
gesmolten boter. Bak bij 200° (stand 6/7) voor 10 minu-
ten. Verminder de oven naar 150° (stand 5) en laat verder 
bakken gedurende 30 à 40 minuten.

Te degusteren met wat «karamel pasta »... 

In het Verenigd Koninkrijk, geen kerstdiner zonder een 
plumpudding, traditioneel dessert dat al 5 weken van te 
voren wordt bereid en waarvan de productie begeleid 
wordt door een heel ritueel. Men roert met een houten le-
pel (als eerbetoon aan de wieg) in de richting van de klok 
mee (komt overeen met de reis van de 3 Wijzen van oost 
naar west). De hele familie moet erbij worden betrokken 
en met de ogen gesloten moet iedereen twaalf wensen 
doen (eentje voor iedere maand) waarbij het deeg 3 keer 
wordt opgeheven. We voegen er dan 6 bijzondere voor-
werpen aan toe: een ring, een gouden muntstuk van 
10 shillings, een zilveren knop, een vingerhoed en een 
klein varken. Het varken staat voor de gulzigheid, het 
muntstuk voorspelt het fortuin, de ring geeft aan dat de 
persoon binnen het jaar zal huwen, de vingerhoed is be-
stemd voor de oudste dochter en de knop voor de vrij-
gezel. De pudding wordt warm opgediend et afgewerkt 
met een takje hulst. Men kan het ook besprenkelen met 
punch en dan flamberen.

Tradities met Nieuwjaar

Bij de overgang naar het nieuwe jaar, zijn er soms verras-
sende gewoontes die onthuld worden….

In Spanje en in veel Latijns-Amerikaanse landen viert 
men de 12 slagen van middernacht met het doorslikken 
van een druivenpit op iedere klokslag. Als deze traditie 
gevolgd wordt, dan brengt ze geluk, succes, en welvaart 
aan diegene die de pitjes in de juiste timing heeft inge-
slikt. Een gebrek aan ritme wil zeggen geen geluk en de 
mogelijkheid dat het een rot jaar wordt voor jou. Naar het 
schijnt wordt hier wel druk voor geoefend.

In Peru heeft men de gewoonte om op 31 december een 
mannetje te maken van riet en doek, gekleed in oude 

kleren van het voorgaande jaar die men niet meer ge-
bruikt. Klokslag middernacht komt iedere familie op staat 
en steek zijn pop in brand. Bijgelovig als ze zijn, dragen 
de Peruvianen op nieuwjaarsnacht kleding van een be-
paalde kleur, dit in functie van wat ze wensen voor het 
komende jaar. Men zal geel dragen voor het geld, rood 
voor de liefde. Als de Peruviaan wenst te gaan reizen, 
dan zal hij voorzien zijn van een reiskoffer en rent hij vanaf 
middernacht rond het huizenblok. 

In de Tsjechische Republiek, tracht men zijn toekomst te 
lezen in een appel. Deze wordt in twee gesneden en de 
vorm van de kern bepaalt het lot. Is het een kruis, dan 
is het een goed teken, maar indien het een ster is, nog 
beter, dan ziet het komend jaar er schitterend uit. Maar 
als ze helemaal niets zeggen omdat er een andere vorm 
zichtbaar wordt,. dan vreest men het ergste.

Op 31 december, laten de Argentijnen het verleden ach-
ter hun door het scheuren van oude documenten en pa-
pieren. Om middernacht gooien ze die dan uit de ramen 
als een regen van confetti.

Italianen zijn dan weer een beetje ondeugend, vermits 
de traditie wil dat men op 31 december rood ondergoed 
draagt. In Brazilië zullen ze eerder wit zijn om de boze 
geesten te verdrijven en als symbool van het pure en on-
schuldige begin van het Nieuwe Jaar.  De verwachtingen 
in Italië liggen dan wel iets anders…

De Russen, schrijven een wens op een stukje papier dat 
ze in brand steken. Ze gieten de as in een glas gevuld 
met champagne et drinken het uit. Gezondheid!

De Polen vinden het belangrijk om zich te ontdoen van 
de ondeugden van het voorgaande jaar. Het is gebrui-
kelijk om al zijn schulden af te lossen, en als onderpand 
voor het komende jaar steken ze enkele karper schilfers 
in hun portefeuille, veronderstellend dat dit hun financiële 
voorspoed zal brengen. We kunnen het altijd proberen…

In Denemarken, slaat men de vaat stuk. Diegene die het 
hevigste tekeer gaan hebben de meeste kans en zullen 
kunnen rekenen op hun trouwe vrienden. Klokslag mid-
dernacht springen ze dan van een stoel, bij wijze om het 
nieuwe jaar in te duiken.

In Canada, bestaat de oudste traditie erin om zich in het 
ijzige water te begeven alsof ze een ijsbeer zijn.  De man-
nen hebben dan de gewoonte om zich als vrouwen te 
verkleden en vrouwen als mannen.

U ziet het, het ontbreekt ons niet aan ideeën om u ge-
luk, gezondheid en voorspoed voor het hele jaar 2017 
te wensen.

NaThalie WilbeaUx
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Agenda

In de voetsporen 
van Arthur Masson 
in Treignes
vrijdag 25 November

Onze voorlaatste uitstap van 
dit jaar brengt ons naar her-
inneringen uit onze kindertijd. 
Toine? Zegt dit u iets? Dit 
beroemd personage dat ont-

sproot uit de verbeelding van Arthur Masson, geboren 
te Rièzes-lez-Chimay op 22 februari 1896, wijdde meer 
dan 30 werken en theaterstukken waarin het Waals di-
alect de bovenhand heeft. In 1942 werd Arthur Masson 
krijgsgevangen genomen door de Duitsers en opgeslo-
ten in de citadel van Hoei tot en met februari 1943. Ge-
pensioneerd 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 van 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 des-
sert 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 informatie: 
Afspraak op de parking van het Jubelpark (Cinquante-
naire) vlakbij Autoworld om 08h15. We vertrekken met 
de autocar om 08h30.
Aankomst is voorzien rond 10h30 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.

We zetten het einde jaar feestelijk in….

Gaan we Champagne ontdekken 
Op 2 december  

Onder het mom van 
een dynamische- en 
smaakvolle activiteit, 
stellen wij u 3 jonge 
Brusselse onderne-
mers voor die hun hart 
aan de Champag-
ne verloren hebben. 
Schitterende régio die 
haar pracht uitdrukt door middel van bijzondere wijnen. 
Al meer dan 2 jaar hebben ze de Champagne doorkruist 
op zoek naar producenten die dagelijks hard werken om 
enkel de beste druiven voort te brengen van de terroir. 
Van het bewerken van de wijnstokken tot de commercia-
lisering, elk van deze producenten staat garant voor een 
zorg van kwaliteit en uitmuntendheid in alle stappen van 
de productie over de verschillende jaargangen.

Door middel van een interactieve workshop, zal men u 
onderdompelen in het hart van een champagne wijn-
gaard met een degustatie van 3 cuvées.

Een mooie gelegenheid om uw smaakpapillen op de 
proef te stellen en om alle stappen van de productie van 
schuimende wijnen te leren kennen.
Familie en vrienden zijn welkom!

Praktische informatie: 
In onze burelen, Belliarstraat 20 te 1040 Brussel 
Metro Troon, lijnen 2-6 
Metro Kunst-Wet  lijnen 1-5

De activiteit begint rond 18u30. Mogen wij u vragen aan-
wezig te zijn vanaf 18u15.

Deelname in de inkosten bedraagt 18€, omvattende de 
uiteenzetting, het interactief gedeelte, de proeverij van 3 
cuvées, brood en worstjes.
We sluiten af rond 21u00.
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Luxemburg stad en zijn kerstmarkt 
Op vrijdag 9 december

Ieder jaar tijdens de maand december, vindt de traditio-
nele kerstmarkt van Luxemburg stad plaats, waarbij de 
“Place d’Armes, Place de la Constitution en het Place de 
Paris een echt kerstdorp worden.

Gedurende één maand, wordt het hoofdplein bezet 
met kleine houten stallen, men verkoopt er kaarsen,  
speelgoed, versieringen, zoetigheden, evenals typische 
dranken zoals Glühwein (warme wijn) en Thüringer of 
Mettwurscht (Luxemburgse worsten) en Grompereki-
chelcher (aardappel pannenkoeken).

Maar Luxemburg is ook een 
stad met een eeuwenoude 
geschiedenis, vol artistieke 
en culturele schatten, schil-
derachtige plekjes die je kan 
ontdekken door middel van 
een geleide bus gevolgd door 
een wandeling op de bekende 
markten.

Praktische informatie: 
Afspraak om 8u45 in het Jubelpark. (Cinquantenaire - 
parking Autoworld).  Het vertrek met autocar is voorzien 
om 09u00.

Om 12u zullen we u een 2 gangen diner voorstellen.
Om 14u begint het geleid bezoek aan de stad.
Vanaf 16u is er vrije tijd voorzien om de markten te ver-
kennen.
We keren terug huiswaarts rond 18u30.
Deelname in onkosten bedraagt 55€, omvattende de rit 
in autocar H/T, het geleid bezoek, de lunch (2 gangen) 
zonder drank.

2017 zal aanvangen met een reis terug in de 
tijd…

Een stomend bezoek aan Train 
World   
Donderdag 26 januari vanaf 14u

Het Belgische spoorwegnet is 
het oudste van het Europese 
vasteland (1829°). Het breid-
de zich razendsnel uit. Zowel 
de staat als bedrijven droegen 
hun steentje bij en investeer-
den in de ontwikkeling van het 
net en de bouw van locomo-
tieven.

Meer dan een museum, Train World zet de trein centraal. 
Dit bezoek zal je meenemen in een mysterieus universum 
van spoorwegen, naar het verleden en zijn toekomst.

Florence, voor diegene 
die haar kennen van vo-
rige uitstappen, zal ons 
opnieuw gidsen.

Praktische informatie: 
Het bezoek begint om 14u15, graag aanwezig zijn vanaf 
13u45.
Train World bevindt zich naast het station van Schaar-
beek, Prinses Elisabethplein 5 te 1030 Brussel.

Toegang:
Met de trein: Vanaf het Noordstation, richting Schaarbeek.
Met de tram: Lijnen 7 en 92, halte Prinses Elisabeth of 
station Schaarbeek voor lijn 92
Met de bus: Lijnen 58 en 59, halte Prinses Elisabeth
Met de wagen: Er is parking naast het stationsgebouw
Deelname in de onkosten: 16€ omvattende het geleid 
bezoek (2u)
Er is mogelijkheid om te plaatse iets te consumeren (voor 
of na het bezoek)

Frietjes van Lutosa, een Bush van 
bij Dubuisson
Vrijdag 17 februari 
vanaf 08u30

Schillen, wassen, sorte-
ren, uitsnijden, kalibre-
ren, drogen….Belooft! je 
zal alles te weten komen 
over industriële frieten.
Hoe een aardappel om-
gevormd wordt tot een 
diepvriesstaafje.  En dit frietje is wel degelijk in België 
geboren, meer bepaald in de regio Namen waar de in-
woners de gewoonte hadden hun vangst uit de Maas te 
frituren.  En tijdens de winter, wanneer deze dichtgevro-
ren was, werden deze vervangen door aardappelen.
Lutosa is een bedrijf gericht op duurzame ontwikkeling. 
De opgevangen schillen dienen voor veevoeder, het zui-
veringsslib als meststof, het zetmeel (stijfsel) voor de pa-
pierindustrie, het methaangas wordt omgezet in groene 
energie.
Het is in het hart van Picardië in Wallonie, dat u vervol-
gens de oudste en meest authentieke familiale brouwerij 
kan ontdekken, die resoluut gericht is op de toekomst en 
dan nog milieuvriendelijk is ook.
Maar voor we dit bezoek aanvatten, wordt er een lande-
lijke lunch geserveerd.  Een gegarnierd bordje met paté 
à la Bush, verfijnde kaas à la Bush, worst à la Bush, Itali-
aanse beenham, een slaatje en…frietjes.
U heeft het begrepen, dit vindt plaats bij Dubuisson, 
brouwerij van het Bushbier.
Om 15u zal de gids ons binnen leiden in de grote zaal 
van de taverne, voor een degustatie van 12,5cl Cuvée 
des Trolls 7% en 12,5cl van Pêche Mel Bush 8,5% (met 
mogelijkheid dit te vervangen door plat of bruisend water 
indien gewenst)
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❑   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. 

❑   Champagne belevenis  ……… x 18€ =  ………… € terug te sturen voor 28 november 2016 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvat de interactieve activiteit, de degustatie en begeleiding

❑   Luxemburg Stad ……… x 55€ =  ………… € terug te sturen voor 30 november ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende  het traject per autocar H/T, het geleid bezoek, de 2 gangen lunch (zonder drank) 

❑   Train World  ……… x 16€ =  ………… € terug te sturen voor 18 januari 2017 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende  de toegang tot het museum en het geleid bezoek 
❑   Lutosa… Dubuisson  ……… x 50€ =  ………… € terug te sturen voor 7 februari 2017 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende het traject per autocar H/T, het geleid bezoek, de toegangen, degustaties en lunch (zonder drank) 

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. 
20 inschrijvingen zijn minimaal vereist voor de uitstappen met een autocar.
Iedere inschrijving zal bevestigd worden met een schrijven, een week voor de uitstap. Mocht u deze niet ontvan-
gen, gelieve het secretariaat te verwittigen.
Wij herinneren er u aan dat de geleide bezoeken in de twee talen gebeuren, maar we moeten minimaal 15 perso-
nen per taalgroep hebben. Indien dit aantal niet bereikt wordt, zal het bezoek in het frans plaatsvinden.
Alvast bedankt voor uw begrip.

Vervolgens, in de brouwerij zal men 
ons een deskundige uitleg geven 
rond het fermentatieproces.  U zal 
de bottelarij en het oude gebouw 
bezoeken dat tot museum werd 
omgevormd, de kelders waarin het 
rijpen in eiken vaten gebeurd. 
3 fabricage procédés, Bush presti-
ge, Bush de Nuits en Bush de Char-
mes worden hier tentoongesteld.
Alvorens terug te keren, is er een 
tweede degustatie van 12,5 cl Bush 
blond en 12,5cl Bush Amber voor 
de liefhebbers onder ons.

We keren terug naar Brussel rond 
17u.

Praktische informatie: 
Vertrek om 9u00 vanop de parking 
van Brico Planit, Bergensesteenweg 
1301 te Anderlecht, Metro Ceria lijn 
5 richting Erasmus. Aankomst bij 
Lutosa, rue du Vieux Pont 5 te Leu-

ze-en-Hainaut rond 10u.

10u00: geleid bezoek aan de fabriek met een degustatie 
van frietjes

Men zal u vragen bijzondere aandacht te besteden aan 
hygiene en veiligheid 
Het parcours dat gevolgd worden bedraagt ongeveer 1 
km en bevat meerdere trappen en een gedeelte in open 
lucht. Het is aangeraden om gemakkelijke platte en ge-
sloten anti-slip schoenen te dragen evenals aangepaste 
kledij. De toegang is niet toegankelijk voor mensen met 
een beperkte mobiliteit. (wandelstok, rollator,…)

12u45 : Vertrek met de autocar naar Brouwerij Dubuis-
son, chaussée de Mons 28B te Pipaix
13u30 : Lunch
15u00 : Geleid bezoek van de brouwerij met 2 degus-
taties
17u00 : Retour naar Brussel

Deelname in de onkosten: 50€ omvattende de autocar-
reis H/T, 2 geleide bezoeken, de toegang degustaties 
lunch zonder drank.

Te verwachten in 2017

Op 21 april (vertrek per autocar rond 09u)   
Windmolenpark te Estinnes

Op 9 juni (vertrek per autocar rond 08u30):  
Villeneuve d’Asq

JoSeTTe coTTeaUx




