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Hoofdartikel

Het jaareinde van 2016 brengt ons bij het 150ste  num-
mer van Fediplus magazine.  Wat een parcours werd er 
afgelegd sinds de publicatie van het eerste nummer in juli 
1983, zwart-wit op een dubbelgevouwen A4’tje.

Fediplus, vroeger bekend onder de naam “Federatie van 
bruggepensioneerden en gepensioneerden” (FPR-FBG), 
stond altijd in de bres voor de verdediging van de rechten 
van gepensioneerden, maar ook zo voor de toekomstige 
gepensioneerden. Solidariteit over de generaties heen is 
het cement van de acties van Fediplus. Arbeid en pensi-
oen zijn begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbon-
den zijn. Wij werken enkele tientallen jaren en gaan dan 
met pensioen. De lengte van de loopbaan bepaalt de 
ingangsdatum van het pensioen en het bedrag. Het prin-
cipe van repartitie, die de basis is van onze sociale zeker-
heid, betekent voor de pensioenen dat deze gefinancierd 
worden door de sociale bijdrage die geïnd worden op de 
lonen van de actieven. Dit is niet meer veranderd sinds 
1983, maar de sociaaleconomische context is nu com-
pleet anders. De vergrijzing, globalisering, digitalisering 
van de economie…zijn fenomenen die onze manier van 
leven omgooien.

In deze context moeten we vooral vermijden dat we de 
actieven opzetten tegen de gepensioneerden. Het zijn 
eigenlijk dezelfde personen, maar op andere momenten 
in hun leven. Men moet dit niet zien als een probleem van 
vergrijzing maar eerder van verrijking.

De grote uitdaging van morgen zal uiteraard de houd-
baarheid van het wettelijk pensioenstelsel zijn, om het 
systeem aan te passen, maar ook om in te spelen op de 
onvermijdelijke vergrijzing van de bevolking. Daarom is 
het verlengen van de loopbaan onvermijdelijk. Het ver-
vroegd pensioen en “brugpensioen” zijn vandaag veel 
minder toegankelijk. Men zal in sommige situaties inder-
daad tot 67 jaar moeten werken.

En om dit in de beste omstandigheden te kunnen vervul-
len, is het noodzakelijk om de arbeidsomstandigheden 
aan te passen, dit in het licht van een verouderende be-
volking en voor een betere doorstroming te zorgen op 
functioneel niveau. Overdracht van kennis is essentieel. 
Dit zal inderdaad van de oudere op de jongere overgaan, 
maar het omgekeerde is evenzeer waar. Wederkerigheid 
is van vitaal belang in dit domein.

Wij danken u voor uw steun, hierdoor zal Fediplus in 
staat zijn om de verdediging van uw rechten verder op 
zich te nemen.

Hierbij wens ik u allen een gelukkig nieuw jaar 2017 en 
spetterende feesten.

Michel WUYTS 
 

Het Fediplus team is diep bedroefd
Het is met grote droefheid dat wij kennis genomen hebben van het overlijden van 
onze collega Sabine Verlaet, veel te vroeg gestorven op 29 november.  

Ze was jarenlang een voorbeeldige assistente van wijlen onze voorzitter  
Dhr. Louis Noel.  Wij zullen altijd terugdenken aan haar  vriendelijkheid en haar toe-
wijding aan haar werk. 
Onze gedachten zijn bij haar familie aan wie we ons diepste medeleven betuigen.

In Memoriam
We betreuren eveneens het overlijden van de heer Valentin Martial op de leeftijd van 89 jaar, 
bestuurder sinds 2003 als vertegenwoordiger van de KDL groepering.
Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet voor Fediplus en betuigen ons diepste medeleven 
aan zijn familie.
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Sociaal en fiscaal nieuws

Gelijkstelling van de Militaire dienst 
voor de berekening van het pensioen

Voor diegenen die niet aan alle voorwaarden voldeden 
om de militaire dienst te laten meetellen voor de bere-
kening van het pensioen, is er vanaf 1 juli 2017 een ver-
soepeling van de voorwaarden voor de pensioenen die 
ingaan vanaf die datum.

In het pensioenstelsel van de werknemers, kan de mili-
taire dienst gelijkgesteld worden als periode van arbeid in 
de berekening van het pensioen, maar onder bepaalde 
voorwaarden (gewerkt te hebben voor of na de militaire 
dienst, maar ten laatste binnen de 3 jaren die volgen op 
de militaire dienst).

Er zijn 2 Koninklijke besluiten, van 21 juli 2016, gepubli-
ceerd in het Staatsblad op 21 juli 2016 en op 5 augustus 
2016, voorzien in een bijkomende mogelijkheid om de 
periode van militaire dienst te laten meetellen voor de be-
rekening van het pensioen in het stelsel van werknemers 
of zelfstandigen.

Als deze tijdvakken niet voldoen aan de voorwaarden die 
al in de pensioenregeling voor werknemers zijn opgeno-
men, zullen ze wel weerhouden worden in dit stelsel, op 
voorwaarde dat de persoon in kwestie na zijn militaire 
dienst de hoedanigheid van werknemer heeft bekomen 
als eerste tewerkstelling.  Hetzelfde principe geldt voor 
het pensioenstelsel van de zelfstandige, deze periodes 
zullen gelijkgesteld worden indien de betrokkene bij de 
eerste arbeidsprestatie de hoedanigheid van zelfstandi-
ge heeft verworven.

Voor de berekening van het pensioenbedrag voor de 
gelijkgestelde periode zal men het normaal fictief loon 
gebruiken van de eerste pensioenbijdrage op het einde 
van de periode van gelijkstelling.

Werknemers en zelfstandigen: 
Verhoging en inhaalpremie voor 
minimumpensioenen voor een 
volledige loopbaan

Vanaf 1 januari 2017 worden de gewaarborgde mini-
mumpensioenen voor een volledige loopbaan van 45 
jaar als werknemer of zelfstandige verhoogd met 0,7%. 
Deze verhoging geldt zowel voor de rustpensioenen als 
voor de overlevingspensioenen.
Voor het jaar 2016 zal de verhoging toegekend worden 
onder vorm van een eenmalige inhaalpremie in decem-
ber 2016 die niet in aanmerking zal genomen worden bij 
de toepassing van de cumulatieregels tussen rustpensi-
oen en overlevingspensioen.

Voor de overheid helpen deze maatregelen om de band 
te versterken tussen het pensioenbedrag et de profes-
sionele loopbaan dit door het compenseren van de in-
spanning die door sommige personen geleverd wordt 
door langer te werken.

De nieuwe wet bepaalt eveneens dat de volledige loop-
baan van 45 jaar (45/45) kan verminderd worden, bij ko-
ninklijk besluit, tot 43/45 of andere gelijkwaardige fractie 
in functie van het beschikbare budget en het percentage 
van 0,7% zou eveneens verhoogd kunnen worden met 
een maximum van 10% per koninklijk besluit.

De wettelijke pensioenleeftijd

Vanaf 1 januari 2017 blijft de wettelijke pensioenleeftijd 
nog op 65 jaar, maar de leeftijd van vervroegd pensioen 
stijgt van 62 naar 62,5jaar, middels 41 jaar loopbaan of in 
geval van een lange loopbaan van 43 jaar tot 60 jaar en 
bij een lange loopbaan van 42 jaar naar 61 jaar.
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Het Nationaal Pensioencomité (NPC) heeft formeel inge-
stemd met het verslag van de sociale partners van eind 
augustus 2016, betreffende de erkenning van zware be-
roepen bij pensionering.

Re-integratie van werknemers die 
arbeidsongeschikt zijn

Het Koninklijk besluit van 28 oktober 2016, in voege van-
af 1 december 2016 biedt een op maat gesneden re-in-
tegratie traject.

Dit traject is gericht op de re-integratie van de werkne-
mer die zijn huidig werk niet meer kan uitvoeren, door het 
volgende aan te bieden:
| Ofwel tijdelijk een aangepast werk of een ander werk 

laten uitvoeren in afwachting tot hij zijn vorige job te-
rug kan opnemen;

| of een definitief aangepast werk of gewoon een ander 
werk indien de werknemer definitief ongeschikt is be-
vonden voor de werkzaamheden.

Het re-integratietraject is wel niet van toepassing op de 
werkhervatting in geval van een arbeidsongeval of een 
beroepsziekte.

Alle stadia van het individuele re-integratietraject werden 
bij Koninklijk Besluit vastgelegd. Het comité voor preven-
tie en bescherming op het werk, of gelijkwaardig, werd 
betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van een 
alomvattend kader voor de re-integratie in het bedrijf.

De adviserend preventie arts start een re-integratie tra-
ject op in functie van de vraag.
| van de werknemers tijdens zijn periode van arbeids-

ongeschiktheid, of de behandelende arts indien de 
werknemer hiermee instemt.

| van de adviserende geneesheer, indien deze de me-
ning is toegedaan dat de werknemer in aanmerking 
komt voor re-integratie in het kader van de wet op 
de verplichte verzekering gezondheidszorgen en ver-
goedingen, volgens de gecoördineerde wet van 14 
juli 1994.

| van de werkgever, ten vroegste vanaf 4 maanden 
na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid van 
de werknemer, of vanaf het moment dat de werkne-
mer een attest van zijn arts overhandigt waaruit een 
duidelijk onvermogen blijkt om de overeengekomen 
werkzaamheden naar behoren uit te oefenen.

Het is altijd beter voor deze werknemers om zich eerst 
te focussen op de mogelijkheden tot re-integratie bij 
hun werkgever, zelfs geleidelijk aan. In dit geval kan een 
werknemer gere-integreerd worden in zijn gebruikelijke 
professionele omgeving, in het bijzin van zijn gekende 
collega’s en werkgever waarmee hij een band heeft, hier-
door nemen zijn kansen op een succesvolle re-integratie 
merkelijk toe.

Tijdens het re-integratie traject, speelt de adviserende 
preventie arts een belangrijke rol want hij kent de werk-
omgeving en het werk in de onderneming. Hij kan optre-
den als contactpunt voor de werkgever en de werknemer 
en maakt deel uit van een multidisciplinair preventieteam. 
Hij kan ook een beroep doen op gespecialiseerde pre-
ventie adviseurs indien nodig.

Godelieve PaTa
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Het beheer van geneesmiddelen 
in rusthuizen

De getuigenis van Christiane werd opgetekend door Dhr. Gilbert Natan, bestuurder bij 
Fediplus.  Wij hebben ons verdiept in de problematiek van deze nieuwe wetgeving van de 

tarifering per eenheid voor de patiënten die in rusthuizen verblijven en wat de gevolgen 
hiervan zijn.

Een getuige verhoor

Christiane woont in een rusthuis en moest aan haar heup 
geopereerd worden in het St. Jan ziekenhuis te Brussel. 
Ze werd met de ziekenwagen vervoerd, een zondag in 
september.

Al heel snel stelt zich een probleem.  Christiane moet 
iedere ochtend en avond twee geneesmiddelen nemen. 
Deze staan duidelijk vermeld op het opnamedocument 
van het ziekenhuis. Desondanks zal men 3 dagen moe-
ten wachten alvorens deze te bekomen; 3 dagen die no-
dig waren om een voorschrift te bekomen dat ze inder-
daad niet had.
Waarom had Christiane haar medicatie uit het rusthuis 
niet meegenomen? Onze redacteur meent dat de oor-
zaak te zoeken is in de nieuwe wet die de rusthuizen en 
woonzorgcentra verbiedt om geneesmiddelen voor hun 
gasten op te slaan, dit om overconsumptie van genees-
middelen te voorkomen. Het is de taak van de apotheker 
om deze dagdagelijks aan te leveren.

Deze verklaring kon niet echt overtuigen. Inderdaad, een 
wet die van kracht is sinds 1 september 2015, dringt een 
tarifering op per eenheid voor patiënten die in een woon-
zorgcentrum of een Rust- en verzorgingstehuis verblij-
ven. Maar we hebben het over de tarifering en niet de af-
levering. Deze tarifering per eenheid lijkt een misverstand 
te zijn en heeft al meerdere praktische problemen naar 
boven gebracht. De verwarring komt wellicht van het feit 
dat een apotheker kan kiezen voor een “individuele me-
dicatie” i.p.v. een “aflevering van medicatie per eenheid». 
Het is ook geen verplichting. De twee benaderingen zijn 
fundamenteel verschillend.

Wat zegt de wet?

Met het oog op beperken van de kosten en een bete-
re controle van de hoeveelheden geneesmiddelen, is 
de apotheker verplicht de prijs van geneesmiddelen op 
voorschrift per stuk aan te rekenen. Het gaat vooral om 
bewoners van Rust- en verzorgingstehuizen of Woon-
zorgcentra. Er zal dus enkel aangerekend worden wat 
ook verbruikt wordt. Met andere woorden, de apotheker 
levert de voorgeschreven verpakking, maar kan deze niet 
op de gebruikelijke wijze aanrekenen.

De prijs per stuk (eenheid) wordt berekend aan de hand 
van de grootst mogelijke verpakking die terug betaalbaar 
en beschikbaar is. In geval van een overlijden van een 
patiënt of een wijziging van de behandeling kunnen de 
restanten die in een verpakking zitten niet meer aange-
rekend worden. Dit zou aanzienlijke besparingen voor 
de Riziv genereren, becijferd op 10 miljoen euro per jaar, 
maar evenzo voor de patiënt die enkel maar zal betalen 
voor wat hij verbruikt. En de apotheker kan de onge-
bruikte medicijnen opnieuw her-verpakken om te verko-
pen waardoor er minder verspilling is.

Anderzijds kan de apotheker wel op de klassieke manier 
een occasioneel voorschrift aan een bewoner aanreke-
nen die geen gebruikelijke bezoeker is bij deze apotheek. 
Voor dure magistrale bereidingen die een lage omzet ge-
nereren zal hij wel alle eenheden van een verpakking mo-
gen aanrekenen.

In deze situatie ligt de oorzaak van het probleem wellicht 
in een slechte coördinatie tussen de verschillende acto-
ren en misschien ook uit een foutieve interpretatie van de 
wet die, laat ons eerlijk zijn, zeer complex is.

Wenst u een getuigenis te doen van een situatie waar-
van u denkt dat men verkeerd gehandeld heeft of in uw 
nadeel is uitgedraaid, of u heeft een positieve ervaring 
meegemaakt, aarzel niet dit ons mede te delen.  Indien 
dit ons in staat stelt het licht te doen schijnen op een be-
paalde materie die onvoldoende gekend is en interessant 
kan zijn, zullen wij niet nalaten dit mee op te nemen in 
ons volgend tijdschrift.

NaThalie WilbeaUx
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Het Zweedse model  
van senioren residenties

Zweden is pionier als het hierop aankomt. In de context 
waarbij de nadruk steeds meer op het belang ligt dat de 
ouderen zelfstandig kunnen blijven, is het interessant om 
deze nieuwe manier van “gepensioneerd” leven in een 
gemeenschap even te benaderen.

Actief ouder worden

De behoeften, wensen en eisen van de betrokken perso-
nen maken niet altijd of nooit deel uit van het gevolgde 
beleid van de rusthuizen. Dit wordt vaak “gestandaardi-
seerd”, georganiseerd door het personeel naar de bewo-
ners toe. Het legt de ouderen een zeker ritme op die ze 
niet persé willen: opstaan, eten, doe dit of dat op de door 
de instelling vastgestelde uren. Ze verliezen de controle 
over hun tijdsbeheer, of ze nu willen of niet. Dit verhoogt 
daarmee ongewild hun onafhankelijkheid waardoor ze in 
een vicieuze cirkel komen die dan ook de werkdruk van 
het personeel van de rusthuizen doet toenemen.

Het Zweedse voorbeeld

Het Zweedse rusthuis Tubberödshus wordt geleid en ge-
organiseerd door de bewoners, met de steun van het 
personeel, en niet omgekeerd.

Alle belangrijke beslissingen worden genomen in comité 
van vertegenwoordigers van zowel het personeel als de 
bewoners. Het gaat in bijzonder over sollicitatiegesprek-
ken bij aanwervingen, maar evenzo over de dagelijkse 
taken in het rusthuis. Dit geeft hun een gevoel van be-
trokken te zijn.

Het personeel, van schoonmaker tot directeur, en de 31 
residenten eten samen. Het menu werd op voorhand 
doorgenomen tussen de bewoners en de koks. Ze zijn er 
zelfs in geslaagd een kookboek uit te brengen op basis 
van de favoriete recepten van de bewoners.

Geen uniform, ook niet voor het personeel. Niets geeft 
hier de indruk dat je in een wereld bent “einde leven». De 
patiënten worden niet als zieken beschouwd. Men geeft 
aandacht aan hun ervaring en kennis. Dit is geen zie-
kenhuis maar een plaats waar geleefd wordt, zelfs indien 
er verzorging bij te pas komt. Het praktische stopt niet 
bij de muren, want er zijn geen opgelegde bezoekuren, 
het restaurant is beschikbaar voor bezoekers die een 
drankje willen nuttigen, er zijn geen vervelende identifi-
catiebadges, enz..

Voel je goed in een rusthuis: een 
zoete droom?

De Koning Boudewijnstichting wil deze vorm van sociale 
innovatie in de sector van de senioren stimuleren en er-
voor zorgen dat de overdracht van dergelijk ervaring ook 
in België mogelijk wordt.

Er liggen momenteel 4 proefprojecten ter studie. Het zal 
niet makkelijk zijn om de gewoonten te veranderen, maar 
het welzijn van onze senioren gaat voor.

NaThalie WilbeaUx

De huidige levensomstandigheden en kwetsbaarheid van senioren, roepen dikwijls vele 
sociale- en gezondheidsproblemen op. Er zijn vele initiatieven die hier een antwoord 

proberen op te geven. Vertrekkend van de vaststelling dat de noodzakelijke hulp eerder 
sociaal is dan medisch, worden de nieuwe woonvormen ontwikkeld gebaseerd op de 

solidariteit tussen personen om beter aan de veroudering te weerstaan en anderzijds op 
de deelname van de residenten in de ontwikkeling en beheer van hun leefomgeving. 
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Rubriek gezondheid:  
Veneuze insufficiëntie

Gezwollen benen, tintelingen, krampen, vochtophopingen…?   
Dan lijdt u wellicht net als miljoenen van ons aan veneuze insufficiëntie, dit is een 

aandoening van de bloedcirculatie in de aderen van de benen. 

Mechanisme

De bloedvaten in de aderen hebben als functie het bloed 
van de organen terug te doen vloeien naar het hart om 
het van zuurstof te voorzien via de longen. De binnen-
kant van de aderen zijn voorzien van klepjes die voorko-
men dat het bloed terug langs de benen naar beneden 
stroomt en duwen het bloed terug in de goede richting, 
namelijk naar het hart. Wanneer deze niet meer goed af-
sluiten stroomt het bloed naar beneden. Deze stagnatie 
van bloed veroorzaakt een algemene verzwakking van 
de wand van de bloedvaten.

Niet enkel bij vrouwen…

Vrouwen worden in het bijzonder getroffen door dit pro-
bleem en hoe ouder ze worden des te groter wordt het ri-
sico dat deze aandoening opduikt. Inderdaad, met ouder 
worden verliezen de aderen hun elasticiteit en trekken ze 
moeilijker samen. 70% van de vrouwen ouder dan 80 
worden hiermee geconfronteerd.

Wanneer het ingewikkeld wordt…

Een van de meest voorkomende complicaties van ve-
neuze insufficiëntie zijn spataderen. De ernstigste aan-
doening kan flebitis of een trombose veroorzaken, een 
bloedklonter in een bloedbaan die zich kan fragmente-
ren, loskomen van de aderwant en alzo mee stroomt 
in de bloedbaan om zo het hart te bereiken en de ver-
takkingen van de longaders. Daar kunnen ze een lon-
gembolie veroorzaken als ze vast komen te zitten. Het 
moet gezegd zijn dat men hier niet licht kan overgaan…. 
alhoewel de ernstige gevallen eerder zeldzaam zijn.  In 
België wordt één persoon op duizend getroffen door een 
diepe veneuze trombose.

Welke preventie?

Het is mogelijk om dit te voorkomen evenals de veneuze 
insufficiëntie te verlichten. Hiervoor moet u: 
|   Vermijd een langdurige statische houding, beweeg 

regelmatig. 
|   Enkele eenvoudige oefeningen om elke dag te doen 

ter bestrijding van het gevoel van zware benen:

 Sta rechtop, voeten parallel, hoofd recht en de armen 
langs het lichaam. Ga op de tippen van uw tenen 
staan, 10 – 15 keer. Rust 10 seconden en herhaal. 
(doe zo 5 series)

 Ga op je rug liggen, armen gekruist op de vloer. Til je 
benen in een rechte hoek en maak trapbewegingen. 
Probeer de buik in te houden zodat de kracht naar de 
benen gaat. (doe dit 20 keer)

 In dezelfde positie als voorheen, steek je gestrekte 
benen recht naar voor en trek kleine cirkels met de 
punten van je voeten. Sluit af door een been na het 
andere naar de borst toe te trekken gebruik makend 
van je twee handen (doe dit 20 keer)

 Doe een lichte fysieke activiteit (wandelen, zwemmen, 
lopen, fietsen) om de bloeddoorstroming te bevorde-
ren. Anderzijds is het niet aangewezen om sporten 
te beoefenen die de binnenzool van je voet te zeer 
belasten zoals tennis of schermen

|   Leg ’s nachts uw benen iets hoger dan de rest van 
het lichaam

|   Vermijd om de benen te kruisen als je neerzit
|   Vermijd blootstelling aan warmte zoals een sauna of 

vloerverwarming
|   Let op uw gewicht. Een gewichtstoename zorgt voor 

meer druk op de benen en vermindert dat het bloed 
terugstroomt

|   Stop met roken. Roken verzwakt de elasticiteit van 
de aderen

|   Draag steunkousen, uw arts kan die voorschrijven, 
dit is zeker aangewezen in geval van erfelijke aanleg 
voor spataderen.

|   Draag corrigerende inlegzolen als je platvoeten hebt
|   Vermijd zoveel mogelijk om schoenen met hoge hak-

ken te dragen. Deze verhinderen dat de enkel vlot 
beweegt waardoor de aderen niet correct kunnen 
functioneren

|   Vermijd om een korset te dragen, dit om de bloed-
doorstroming in de aderen niet te zeer te belemme-
ren.

Wanneer de aandoening chronisch is geworden, is het 
aangeraden om een arts te contacteren die u een aan-
gepaste behandeling zal voorstellen, over het algemeen 
interdisciplinair: farmacologisch, chirurgisch en fysiek.

NaThalie WilbeaUx
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Boksen, therapie voor senioren

De ziekte van Parkinson

Degeneratieve neurologische ziekte van Parkinson is ver-
antwoordelijk voor trillende, bevende ledematen en ern-
stige bewegingsstoornissen.

Verschillende onderzoeken naar deze ziekte hebben nog 
steeds niet de oorzaken hiervan kunnen blootleggen, 
zelfs indien giftige stoffen, genetische mutaties, hoofdlet-
sels of trauma’s als mogelijke risicofactoren aan de basis 
liggen. Boksen als amateur zou echter minder gevaarlijk 
voor de hersenen zijn dan voorheen werd gedacht, maar 
er zijn geen duidelijke resultaten en men kan de mate van 
het gevaar niet inschatten.  Verschillende KO’s accumu-
leren tijdens tientallen jaren is wellicht niet echt bevorde-
rend, maar hier gaat het niet over. Boksen biedt echte 
voordelen voor mensen die aangetast zijn door Parkin- 
son. Inderdaad, dit laat hun toe te werken aan de coör-
dinatie van de bewegingen en op reflexen, die meestal 
slecht zijn bij mensen door Parkinson aangetast.

Boks therapie

Aangemoedigd door de overtuigende resultaten die in 
de Verenigde Staten werden opgetekend, heeft Bea 
Diallo de boks therapie in Brussel geïntroduceerd zodat 
de patiënten een zekere autonomie bekomen. Hij wordt 
gesteund door de Parkinson Vereniging waarbij de voor-
zitter Lionel Crasson zijn tevredenheid met moeite kan 
verbergen. De voordelen van boksen zijn voor hem dui-
delijk. Het verbeterd de flexibiliteit van de spieren, ver-

Mohamed Ali, iedereen kent hem. Iedereen weet ook dat hij leed aan de ziekte van 
Parkinson. De link is snel gelegd. Boksen veroorzaakt de ziekte van Parkinson. Deze 

vaststelling wordt eveneens gedeeld door Bea Diallo tot deze charismatische ex-
bokskampioen gecontacteerd werd door een persoon die getroffen was door deze ziekte. 

Net zoals er 30.000 Belgen zijn met Parkinson.

beterd het bewegingsbereik, het evenwicht, de behen-
digheid, de stijfheid en de houding.  Ze vermindert de 
vermoeidheid, en beïnvloedt het stressniveau, depressie 
en slapeloosheid. Diverse andere lichamelijke activiteiten 
die het welzijn van de patiënten verbeteren zijn yoga, 
fietsen, wandelen, zwemmen, dansen,…. Het boksen 
is dan ongetwijfeld de meest uitdagende manier om te 
decompresseren en te stimuleren. Een manier om deze 
ziekte KO te slaan!

De oefeningen die gepaard gaan met het oefenen in bok-
sen zijn uitermate geschikt om de neuronen te stimule-
ren. Dit zeggen wij niet, maar wel de Professor Chang 
van de universiteit van Alberta in Canada. Hij legt ons 
uit dat het boksen de ingedommelde maar wel actieve 
zenuwcellen in staat stelt om ze te doen ontwaken en 
te reageren. Vandaar dat de opleving van de fysieke en 
mentale toestand het effect heeft om de vooruitgang van 
de ziekte te vertragen.

De Brusselse ervaring

Bewoners van het rusthuis Acacia in Molenbeek, lijken 
gewonnen te zijn voor deze aanpak. Deze niet-medi-
camenteuze aanpak biedt hun een nieuwe ervaring. Ze 
stellen zich niet enkel tevreden met een verbetering van 
hun concentratie, maar eveneens om de mobiliteit te be-
houden en een sociaal contact te verbeteren. Deze en-
thousiaste aanpak motiveert de initiatiefnemer om deze 
ervaring wekelijks te herhalen en verder uit te dragen 
naar andere centra.

Deze ziekte van Parkinson zal niet genezen door te bok-
sen. Maar deze laatste is wel bij machte om de ziekte te 
vertragen. De resultaten zijn er alleszins: minder bevin-
gen, betere mobiliteit, betere precisie bij de gebaren, een 
meer dynamische aanpak maar vooral een terugkerend 
vertrouwen in zichzelf.  Is dat op termijn niet de essentie: 
de smaak in het leven terugvinden, uitdagingen aangaan 
en zich beter in zijn vel voelen, en met anderen.

Kent u vergelijkbare projecten in andere therapeutische 
omgevingen, laat het ons weten. Wij hechten veel belang 
aan uw getuigenissen.

NaThalie WilbeaUx
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In het kort

Performant thuiswerken

Een studie van Securex toont aan dat medewerkers min-
stens zo productief zijn als ze weken van thuis uit als van 
op kantoor. Van de 496 ondervraagde werknemers, 86% 
gaf aan dat ze minstens evenveel uren aan werk beste-
den, 92% werkte evenveel taken af, zelfs meer. Slechts 
een minderheid presteert minder uren, maar gaf aan wel 
efficiënter te werken.
Thuiswerken is dus productiever als dit op regelmatige 
basis gebeurt. De reden lijkt de grotere concentratie te 
zijn. Inderdaad, thuis wordt je niet gestoord door gelui-
den van allerhande machines, rumoerige collega’s, vra-
gen, oproepen enz. Het voorkomt eveneens veel stress, 
veroorzaakt door het woon- werkverkeer.
Een bijkomend voordeel van thuiswerken is dat het ziek-
teverzuim verminderd. Meer dan 60% van de onder-
vraagden geeft aan verder te werken van thuis uit, zelfs 
indien ze ziek zijn. Ondanks al deze positieve punten 
zijn veel verantwoordelijken nog zeer terughoudend als 
het op thuiswerken aankomt, want slechts 57% van de 
werknemers hebben die mogelijkheid om thuis te wer-
ken. Wellicht een kwestie van vertrouwen…maar 8 uur 
lang ononderbroken achter zijn bureel zitten zal ook niet 
echt renderen.

Brusselse fiscale hervorming

Op 1 januari 2017 treedt het tweede luik van de Brussel-
se fiscale hervorming in werking. Wat zijn de grote lijnen? 
Vooreerst, de woonbonus verdwijnt om plaats te rui-
men voor lagere registratierechten. Het fiscaal abatte-
ment stijgt tot 175.000 euro’s, daar waar het momenteel 
nog 60.000 of 75.000 bedraagt.  Deze nieuwe vrijstel-
ling zorgt voor een onmiddellijk belastingvoordeel van 
21.975 euro’s t.o.v. de vroegere situatie. Geen enkel 
abattement zal nog mogelijk zijn voor een aankoop van 
meer dan 500.000 euro’s. Ten tweede, een getekende 
verkoopovereenkomst die niet gevolgd wordt door een 
verkoopakte zal eenvoudigweg kunnen geannuleerd 
worden d.m.v. een conventie tot annulering in het jaar 
van de geannuleerde verkoopovereenkomst en mits be-
taling van een vaste kost van 10 euro. Hierdoor vermijd 
men de betaling van de registratiekosten t.b.v. 12,5%, 
theoretisch verschuldigd, vanaf de datum van onderte-
kening van de verkoopovereenkomst.
Deze maatregel brengt het Brussels Gewest op gelijke 
hoogte met de andere Gewesten.
Op het gebied van de erfopvolging, de voorwaarde dat 
een niet-biologisch kind kan genieten van dezelfde voor-
waarden qua tarief van successierechten of gift in eerste 
lijn worden versoepeld. Daar waar vroeger het kind min-
stens 6 jaar bij de “overledene” moet hebben gewoond, 
wordt dit verlaagd naar 3 jaar.

Een van de kortste loopbanen in 
Europa

Ons land onderscheid zich op Europees niveau met een 
actieve loopbaanduur die één van de kortste is. In België 
is de gemiddelde loopbaan 34,6 jaar voor een man en 
30,4 voor een vrouw. Enkel Italië, Griekenland en Bulga-
rije gaan ons voor met nog kortere loopbanen. In Zwe-
den duurt een loopbaan dan het langst met een gemid-
delde dat de 41 jaar overschrijdt.

Als de regering de Militairen boos 
maakt…

De soldaten zien het moment van hun oppensioenstel-
ling verder opschuiven. De pensioenleeftijd voor het leger 
zal uitgesteld worden, dit zal geleidelijk aan gebeuren om 
in 2030 de leeftijd van 63 jaar te bereiken. Momenteel 
bedraagt deze 56 jaar.  De eerste sprong van één jaar is 
voorzien in januari 2018, om daarna geleidelijk aan, ieder 
jaar met 6 maanden toe te nemen. Naast de verhoging 
van de leeftijd van het vervroegd pensioen voorziet de 
overheid eveneens in 2019 de afschaffing van de spe-
cifieke tantièmes die eigen zijn aan dit beroep. Op dit 
moment wordt ieder gepresteerd jaar bij het Belgisch 
leger verhoogd met 20% in de eindafrekening. Een vol-
ledig pensioen wordt dan ook bereikt na een loopbaan 
van 37,5 jaar. Een erkenning van deze categorie van mi-
litairen als zwaar beroep zou de kaarten anders kunnen 
doen vallen,…maar…
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Pensioenhervormingen: akkoord 
over de financiering van de 
penibiliteit

De Federale Regering heeft eindelijk een akkoord bereikt 
over de budgettaire enveloppes bestemd voor de finan-
ciering van de penibiliteit voor de pensioenrechten.

Concreet wordt vanaf 2018 een enveloppe vrijgemaakt 
om de kost te dekken voor een vervroegd pensioen en/
of een herwaardering van het pensioen van de werk-
nemers die een zwaar beroep uitoefenen. Maar het zal 
slechts vanaf 2019 zijn dat men een bedrag t.b.v. 40 mil-
joen hiervoor zal vrijmaken. Voor 2020 zal de enveloppe 
voor de “penibiliteit” opgetrokken worden tot 70 miljoen. 
Zal het genoeg zijn?

Ter herinnering: de “Commissie Zware Beroepen” binnen 
het NPC had akte genomen van 4 categorieën van crite-
ria die werden gedefinieerd in het kader van de discus-
sies met betrekking tot de publieke sector:
| Belastende arbeidsomstandigheden door fysieke in-

conveniënten verbonden aan de werkomgeving of 
door lichamelijke belasting

| Belastende werkorganisatie
| Belastend omwille van verhoogde veiligheidsrisico’s
| Belasting van mentale of emotionele aard

Op basis hiervan zijn de sociale partners overeengeko-
men precieze, objectieve, controleerbare, meetbare en 
registreerbare criteria voor de zwaarte van een beroep te 
definiëren, die toelaten de beroepscategorieën te identi-
ficeren die zullen kunnen genieten van voordeligere mo-
daliteiten wat betreft het pensioen. 
Volgens ons, blijven de criteria nog steeds te bepalen, 
zelfs indien de sociale partners nu reeds een akkoord be-
reikt hebben, om de situatie van de werkenden die een 
handicap hebben of aan een zware ziekte lijden, mee in 
aanmerking te nemen.

Wordt vervolgd,…

Hoger ziekteverzuim in grote 
bedrijven

Uit een studie door Acerta blijkt dat het ziekteverzuim 
in grote bedrijven hoger is dan in kleine en middelgro-
te ondernemingen. De dagelijkse afwezigheid bedraagt 
4% van de werknemers in bedrijven met minder dan 5 
werknemers, terwijl dit percentage stijgt tot 6,7% in de 
ondernemingen met 20 à 49 werknemers, en tenslotte 
bijna 9,5% bedraagt in bedrijven met meer dan 1.000 
werknemers. Dit fenomeen kan verklaard worden door 
een geringere betrokkenheid bij het bedrijf omwille van 
zijn omvang. We stellen ook vast dat i “in grote bedrijven” 
(…) werknemers zich in de steek gelaten voelen, ze vin-
den geen betekenis meer in hun werk. Dit hangt dikwijls 
samen met een managementstijl die vanuit financieel 
oogpunt werkt. Het werk wordt cijfermatig geëvalueerd 
waardoor de inspanning van de werknemer onzicht-
baar wordt. De werknemer wordt gereduceerd tot een 
eenvoudig hulpmiddel, een grondstof. Dit is niet nieuw. 
Het feit van het zo te ervaren is wel nieuw, zegt Lau-
rent Taskin1, hoogleraar management aan de Katholiek 
Universiteit van Leuven. Deze vorm van niet-erkenning 
is één van de fundamenten van dit fenomeen, dat zich 
snel verspreidt net als een burn-out. Dit laatste draagt bij 
aan een langdurig werkverzuim dat tussen 2011 en 2015 
met 13% steeg.

Re-integratietraject voor langdurig 
arbeidsongeschikte werknemers

Vanaf 1 december 2016 moet de werkgever een re-in-
tegratie traject op maat voorzien om langdurig arbeids-
ongeschikte werknemers te begeleiden naar tijdelijk of 
definitief aangepast of ander werk.

Het salaris van vrouwelijke 
zelfstandigen ligt gevoelig lager dan 
hun mannelijke collega’s

De cijfers van 2015 die vrijgegeven werden door de 
Neutraal syndicaat voor Zelfstandigen, tonen aan dat 
vrouwen gemiddeld 54% minder verdienen dan hun 
mannelijke collega’s. Dit verschil wordt veroorzaakt door 
enerzijds de sectoren waarin vrouwen doorbreken, en 
anderzijds voor het feit dat de vrouwen meestal zelfstan-
dig zijn in bijberoep. 

1  Geciteerd in L’Echo, dinsdag 15 november 2016, blz 4.
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Extra legale voordelen

Uit een enquête gevoerd door de Vlerick Business 
School, blijkt dat veel werknemers zich niet bewust zijn 
van de voordelen die ze genieten, in het bijzonder in de 
gezondheidszorg en pensioenen. Dit terwijl toch 75% 
een aanvullende pensioenregeling geniet en 45% een 
hospitalisatieverzekering.

Medewerkers hebben veel vragen over deze kwesties, in 
het bijzonder bij het naderen van de pensioengerechtig-
de leeftijd. Het merendeel van de vragen hebben betrek-
king op de waarborgen van de aanvullende pensioenen, 
de belastingen en hun simulaties. Slecht 41% is volledig 
tevreden van de antwoorden die ze krijgen, daarna volgt 
de afdeling human ressources 37%, websites en zoek-
machines (36%), collega’s en uiteindelijk de verzeke-
ringsmaatschappijen (27%). Bedrijven hebben nog een 
lange weg te gaan op het gebied van communicatie in 
deze materie…

De flexibele werkweek

Volgens een Studie van Robert Half, gevoerd onder 200 
Belgische HR verantwoordelijken, i.v.m. de door Kris 
Peeters voorgestelde maatregelen, zullen twee hiervan 
een grote impact hebben: de flexibele werkweek en de 
mogelijkheid om werknemers hun vrije dagen of vakantie 
op te sparen voor later gebruik.

Indexering van de lonen

Het loon van 850.000 werknemers zal geïndexeerd wor-
den in januari 2017. Dit zal het geval zijn voor de 430.000 
werknemers in het paritair comité 200 maar ook in de 
financiële sector en het bouwbedrijf. Andere sectoren 
zullen de lonen later zien evolueren.  Hieronder een be-
perkt overzicht2.

Wanneer krijgt u loonopslag? 

 In %
Januari 2017

Voedingsindustrie 1,14
Reiniging 0,42 
Constructie 0,06
Agro-tuinbouw 1,14
Ondersteunende werknemers 1,17 
Notariële medewerkers 0,23
Horeca 1,14 
Financiële Sector 0,09 

Maart 2017
Kleinhandel 2,00
Haven 1,60

April 2017
Chemische industrie 2,00

Mei 2017
Non Ferro metalen 1,50

Juli 2017 
Metaalnijverheid 1,14
Hout 0,78

September 2017 
Staalindustrie 2,00
Uitkeringsgerechtigden 2,00

Oktober 2017 
Hulparbeiders 2,00
Textielarbeiders 2,00
Non-profit 2,00
Openbare sector 2,00

Bron: SD Worx en Planbureau

2  Cf. L’Echo 9 november 2016, blz. 6
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Wat als we stoppen met werken als 
we niet meer betaald zijn…

Gelijke beloning van mannen en vrouwen is nog niet echt 
aan de orde. Verre van dat zelfs…. Volgens de Global 
Gender Gap Index 2016 is de gelijkheid in West-Europa 
zelfs gedaald. In België is het niet anders, de gelijkheid 
is er zelfs lager dan in Rwanda, Slovenië en Zuid-Afrika. 
Dus als de Belgische vrouwen stoppen met werken op 
het moment dat ze niet meer betaald worden, in verge-
lijking met hun mannelijke collega’s, dan mogen zij het 
werk verlaten om 15u49 in plaats van om 17u. 

Stopzetting arbeidscontracten in 
dalende lijn

Acerta analyseerde gegevens van 40.000 werkgevers 
om vast te stellen dat het beëindigen van de proefperio-
de een daling van 30% met zich meebracht van nieuwe 
arbeidscontracten in de eerste 6 maanden van de aan-
werving.

Samengevat, de proefperiode werd stopgezet in het ka-
der van de harmonisatie van de statuten van werkne-
mers en arbeiders, dit houdt in, langere opzegtermijnen 
voor arbeiders en bedienden op korte termijn maar een 
inkorting voor de bedienden op langere termijn.
Dit toont aan dat het percentage van aflopende con-
tracten tijdens de eerste 6 maanden een daling kende 
van 28% t.o.v. de periode vóór 2014. De kosten die een 
ontslag veroorzaken zijn hier wellicht niet vreemd aan, 
want die kon in sommige gevallen oplopen tot 400% of 
meer. Acerta merkt eveneens op dat werknemers meer 
geneigd zijn om hun contract zelf te verbreken. In 34,6% 
van de gevallen, zijn het net deze die zelf de beslissing 
nemen, bij de werkgevers 30,6%

Wie zijn de zorgverleners?

Op verzoek van de Koning Boudewijnstichting, voerde 
de UCL een kwantitatief onderzoek uit naar kwetsbare 
ouderen en hun familieleden die hulp bieden, ondersteu-
nen op regelmatige basis, maar hier niet voor vergoed 
worden. Een eerste constatering is dat er meer zorgver-
leners zijn die niet onder hetzelfde dak leven als de ou-
dere die steun nodig heeft (61%), dan samenwonenden 
(39%). Bij deze laatste is het voor 75% vooral echtgeno-
ten, en voor het resterende kwartje de kinderen. Wan-
neer de steun komt van familieleden die niet leen bij de 
zorgvrager, zijn het vooral de kinderen (78%) met name 
de meisjes.  Zorgverleners besteden gemiddeld 4,2 uur 
per dag om de verzwakte geliefde te helpen en te ver-
zorgen.
De leeftijd van een mantelzorger is een aparte factor. 
Meer dan de helft van de samenwonenden zijn ouder 
dan 70 jaar waarbij de kans bestaat dat ze van zorgver-
lener zorgbehoevend worden, vooral omdat ze niet altijd 
kunnen terugvallen op ondersteunende diensten zoals in 
een dagcentrum, tijdelijk verblijf, een RVt – Rust en Ver-
zorgingstehuis of Wzc – woonzorgcentrum)

Niet inwonend Samenwonend

71% zijn vrouwen 54% zijn vrouwen

78% zijn kinderen 73% de partner

55 jaar is de gemiddelde 
leeftijd

68 jaar is de gemiddelde 
leeftijd

28% ontfermt zich over 
andere personen

13% ontfermt zich over 
andere personen

60% is actief 18% is actief

58% krijgt bijstand van 
een andere zorgverlener

42% krijgt bijstand van een 
andere zorgverlener

Source : IRSS de l’UCL, Fondation Roi Baudouin

Nationaal gezondheidsonderzoek

Delta Lloyd heeft de resultaten vrijgegeven van haar 
tweede “Nationaal gezondheidsonderzoek” over de 
manier van leven van de werknemers en hun levensver-
wachting in goede gezondheid. Terwijl 68% van de res-
pondenten aangeeft te willen leven tot 85 jaar of meer, 
blijkt uit het onderzoek een verontrustende vaststelling 
dat 57% van de deelnemers een biologische leeftijd heb-
ben die gemiddeld 12 jaar hoger ligt dan hun chronologi-
sche leeftijd, wat leidt tot het verkorten van de levensver-
wachting.  Een gezonde levensstijl kan mogelijks helpen 
om de kloof te dichten.
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Waarom het plafond voor de berekening van het pensioen bij werknemers verhogen ?

De vorige weken hebben we mogen lezen dat de Minister van Pensioenen de hoogste 
pensioenen wil verhogen. Dikwijls werd het verhaal gebracht met veel verontwaardiging.

Een nuchtere analyse leert ons echter dat de veront-
waardiging ongegrond is en dat het hier meestal over 
eenzijdige berichtgeving gaat:
| Het voorstel van Bacquelaine betreft in de eerste 

plaats het verhogen van het “loonplafond voor de 
berekening van het pensioen” voor werknemers (in-
clusief de sociale sector en de niet-benoemde amb-
tenaren)

| Hogervermeld loonplafond ligt bij werknemers een 
stuk lager dan bij statutair benoemde ambtenaren en 
zal dat ook blijven na de hervorming die Bacquelaine 
beoogt.

Wat is een “loonplafond” bij de 
berekening van het pensioen?

Het wettelijk rustpensioen van de werknemers wordt op-
gebouwd door R.S.Z. bijdragen die betaald worden op 
het loon, deels door de werknemer (7,5 %) en deels door 
de werkgever (8,86 % %)
Het betreft hier vaste percentages voor alle lonen. Dit in 
tegenstelling tot de personenbelastingen, die stijgen met 
de hoogte van het loon.

Het pensioen voor werknemers (en ambtenaren die niet 
vast benoemd werden) wordt berekend als 60 % van het 
brutoloon, over maximaal 45 gewerkte jaren. Het pensi-
oen stijgt dus met de bijdragen die je betaald hebt, dus 
met het aantal gewerkte jaren en met de hoogte van je 
loon.

Echter, je krijgt geen pensioen voor al je betaalde bijdra-
gen. Op het deel van je loon boven de 53.528, 57 euro 
betaal je wel sociale lasten, maar je krijgt er geen pensi-
oen voor. 
Dit bedrag is een zogenaamd loonplafond.

Waarom een loonplafond?

Bij de berekening van het pensioen wordt er ook reke-
ning gehouden met de zogenaamde gelijkgestelde pe-
riodes. Dit zijn niet-gewerkte periodes waarvoor je toch 
pensioen krijgt, ook al werden er geen bijdragen betaald.
Het betreft hier pensioen dat opgebouwd wordt tijdens 
periodes van ziekte, werkloosheid, brugpensioen, loop-
baanonderbreking etc.
Dit deel van het pensioen wordt oa. betaald met de bij-
dragen op het loongedeelte boven 53.528,57 euro. De 
hogere lonen betalen dus voor het pensioengedeelte 
voor de gelijkgestelde periodes.
Hoe meer er betaald moet worden voor gelijkgestelde 
periodes, hoe lager het plafond moet liggen.

Stijging van het maximumpensioen: 
Vooral theoretisch

Aangezien er voor ieder gewerkt jaar een loonplafond 
bestaat, kan men het maximale pensioen berekenen.  Dit 
bedraagt 2.284,62€ bruto per maand, dit is 1.699,68€ 
netto.

Echter, slechts zeer weinig werknemers zullen dit pen-
sioen behalen: je zou immers gedurende 45 jaar een 
brutoloon moeten verdienen ter hoogte van het jaarlijkse 
loonplafond.

Een recente enquête van IE-net, de Vlaamse organisa-
tie die de ingenieurs vertegenwoordigt, toont aan dat 
een burgerlijk ingenieur gemiddeld een beginwedde van 
36.000 euro bruto heeft, op de leeftijd van 23 jaar. Hij 
doet er gemiddeld 7 jaar over om een loon van 53.000 
euro te behalen. Hij mag dan het grootste deel van zijn 
carrière meer verdienen dan 53.000 euro, toch zal hij het 
maximumpensioen van 1.670 euro netto niet behalen. 
Hij heeft immers 3 jaar gestudeerd na zijn 20ste, en ge-
durende de beginjaren van zijn loopbaan lag zijn loon la-
ger dan het plafond van 53.000 euro.
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Waarom het plafond voor de berekening van het pensioen bij werknemers verhogen ?

Daardoor hebben de meeste burgerlijk ingenieurs een 
pensioen van om en bij de 1.500 euro.

Het optrekken van het plafond van 53.000 euro zal dus 
wel degelijk het hoogste pensioen van 1.670 euro doen 
stijgen, maar dat is eigenlijk een theoretisch neven- 
aspect.

Belangrijk is dat pensioenen van 1.300, 1.400, 1.500 
netto met enkele 10-tallen euro’s zullen stijgen. Mag 
het even, als vele collega’s die vast benoemd zijn bij de 
overheid een netto pensioen hebben dat ongeveer het 
dubbele is?

De Belgische sociale zekerheid: 
Solidariteit binnen de stelsels, maar 
niet tussen de stelsels

En met die laatste opmerking komen we natuurlijk bij een 
andere dimensie: de verschillen tussen werknemers en 
ambtenaren.

Bovenstaande cijfers over loonplafond en pensioen-
berekening gelden voor werknemers, en bij uitbreiding 
niet-benoemde ambtenaren.
Voor zelfstandigen en statutair benoemde ambtenaren 
gelden andere cijfers.

Het principe van loonplafonds voor de pensioenbereke-
ning geld namelijk voor elk van de drie categorieën apart: 
werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Werknemers 
betalen voor de gelijkgestelde periodes van de werkne-
mers, ambtenaren voor de gelijkgestelde periodes van 
de ambtenaren, idem voor de zelfstandigen.

Bij de statutair benoemde ambtenaren zijn er veel minder 
gelijkgestelde periodes, o.a. omdat er geen periodes van 
werkloosheid zijn.
Hierdoor ligt het absoluut pensioenmaximum op 
76.915,80€ wat overeenkomt met een jaarlijkse verlo-
ning van ongeveer 100.000€ bruto.

Daarnaast is het zo dat het ambtenarenpensioen bere-
kend wordt als 75% van het loon van de laatste 10 jaar, 
tegenover 60% van het gemiddeld loon bij de werkne-
mers. 
Dit laatste is een keuze, gerelateerd aan de verschillende 
sociale bijdragen.

Het grote verschil bij het loonplafond is geen bewuste 
keuze, het is het gevolg van grote verschillen in de ge-
lijkgestelde periodes. En hier kunnen vragen bij gesteld 

worden. Zouden ambtenaren, die ooit werknemer wa-
ren, en het later misschien terug zullen zijn, niet moeten 
bijdragen voor de werkloosheid. En wat met de zelfstan-
digen, die later terug werknemer kunnen worden en dan 
toch werkloosheid kunnen genieten?

Conclusie: Er is nog werk aan de 
winkel

Alles bij elkaar verrassend dat de pers zo negatief rea-
geert over deze geplande aanpassing aan de iets hoge-
re werknemerspensioenen, zonder te verwijzen naar de 
veel hogere pensioenen bij de openbare dienst.
Zelfs met de relatief beperkte stijging van het plafond tot 
60 of 70.000 euro blijft er een gapende kloof tussen de 
wettelijke pensioenen van werknemers en kaderleden.

We zijn dus nog ver verwijderd van een ééngemaakt sta-
tuut voor alle werkende mensen.

NCK dankt Minister Bacquelaine voor zijn voorstel om 
het berekeningsplafond van het wettelijk pensioen te ver-
hogen. Op die manier komt de Minister tegemoet aan 
een jarenlange vraag van NCK.

Voor NCK zijn er verdere stappen nodig:
| Op termijn zou het loonplafond voor werknemers 

even hoog mogen zijn dan voor benoemde ambtena-
ren.

| De ideale situatie bestaat erin het plafond op te hef-
fen.  En indien dit niet mogelijk zou zijn, dan zouden 
de betaalde bijdragen die het plafond overschrijden 
kunnen dienen als compensatie voor de studiejaren 
te regulariseren en de jaren aan te vullen waar men 
onder het plafond zat.

Op langere termijn kun je natuurlijk de vraag stellen waar-
om het pensioen van werknemers berekend wordt als 
60% van het gemiddelde loon, tegenover 75 % bij de 
ambtenaren. Met de geleidelijke veralgemening van de 
tweede pijler, het pensioensparen via de werkgever, ook 
in de openbare dienst, dient ook dit verschil te verdwijnen

lUc viNckx

 vlaaMS oNdervoorziTTer Nck
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Agenda

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

Het Belgische spoorwegnet is het oudste van het Euro-
pese vasteland (1829°). Het breidde zich razendsnel uit. 
Zowel de staat als bedrijven droegen hun steentje bij en 
investeerden in de ontwikkeling van het net en de bouw 
van locomotieven.
Meer dan een museum, Train World zet de trein centraal. 

Dit bezoek zal je meenemen in een myste-
rieus universum van spoorwegen, naar het 
verleden en zijn toekomst.
Florence, voor diegene die haar kennen van 
vorige uitstappen, zal ons opnieuw gidsen.
Ons bezoek aan Train World zal vanaf 6 de-
cember in het teken staan van Kuifje. Onze 

beroemde stripheld zal te zien zijn in verschillende ver-
voermiddelen in deze tentoonstelling.

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 Schaar-
beek.
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, sorteren, uitsnijden, kalibreren, dro-
gen….Belooft! je zal alles te weten komen over industri-
ele frieten.
Hoe een aardappel omgevormd wordt tot een diepvries-
staafje.  En dit frietje is wel degelijk in België geboren, 
meer bepaald in de regio Namen waar de inwoners de 
gewoonte hadden hun vangst uit de Maas te frituren.  En 
tijdens de winter, wanneer deze dichtgevroren was, wer-
den deze vervangen door aardappelen.
Lutosa is een bedrijf gericht op duurzame ontwikkeling. 

De opgevangen schillen dienen voor veevoe-
der, het zuiveringsslib als meststof, het zet-
meel (stijfsel) voor de papierindustrie, het me-
thaangas wordt omgezet in groene energie.
Het is in het hart van Picardië in Wallonie, dat 
u vervolgens de oudste en meest authentie-
ke familiale brouwerij kan ontdekken, die re-
soluut gericht is op de toekomst en dan nog 
milieuvriendelijk is ook.
Maar voor we dit bezoek aanvatten, wordt 
er een landelijke lunch geserveerd.  Een ge-
garnierd bordje met paté à la Bush, verfijnde 
kaas à la Bush, worst à la Bush, Italiaanse 
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)
Vervolgens, in de brouwerij zal men ons een deskundige 
uitleg geven rond het fermentatieproces.  U zal de bot-
telarij en het oude gebouw bezoeken dat tot museum 
werd omgevormd, de kelders waarin het rijpen in eiken 
vaten gebeurd. 
3 fabricage procédés, Bush prestige, Bush de Nuits en 
Bush de Charmes 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 lief-
hebbers onder ons.
We keren terug naar Brussel rond 17u.

Praktische informatie:
Vertrek om 9u00 vanop de parking van Brico Planit, Ber-
gensesteenweg 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 wordt 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, rolator,…)
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 degusta-
ties
17u00 : Retour naar Brussel
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Deelname in de onkosten: 50€ omvattende de autocar-
reis H/T, 2 geleide bezoeken, de toegang degustaties 
lunch zonder drank.

Op zoek naar 
een “onmogelijke 
droom” 
Op dinsdag 14 maart 
vanaf 10u00 te Brussel

Onder leiding van Paquita, onze 
gids van de dag, gaan we de onbereikbare ster van Jac-
ques Brel opzoeken!
Dichter, acteur, regisseur, piloot, Brel heeft tot het einde 
zijn droom van avontuur en verovering beleefd.  Als mo-
derne Don Quichotte, gebroken met zijn omgeving en de 
dagdagelijkse beslommeringen.  Hij leefde intens, leverde 
gevechten tegen windmolens tegen de verveling…. We 
gaan zijn onstaan herontdekken, zijn inspiratiebronnen, 
zijn creatieve proces, de ritmes, zijn thema’s als vriend-
schap, liefde, vrouwen, de dood..en Brussel.  Een reis in 
het hart van de stad ter herinnering aan hem.

Praktische informatie:
10u00 : Afspraak aan de voet van het standbeeld van 
Don Quichotte, Spanjeplein (vlakbij het Centraal Station)
Het bezoek van 2u30 à 3u00 zal eindigen met een lunch 
bij Cirio, Art Brasserie, gebouwd in 1886 en waar Jac-
ques Brel graag zijn Half- en Half kwam nemen, een spe-
cialiteit geschonken in een fluitglas voor de helft gevuld 
met  witte wijn en schuimwijn.  Cirio bevind zich in de 
Beursstraat te 1000 Brussel.  
Deelname in de onkosten: 16€ is alleen voor het geleid 
bezoek, de lunch is vrij. Indien u wilt eten in het restau-
rant Cirio, gelieve dit aan te duiden tijdens uw inschrij-
ving. Hier kan men typische Belgische schotels nemen 
alsook een Spaghetti Bolognaise ga je hier wel vinden!

De micro organismes, duik in 
de wereld van het 
onzichtbare 
Vrijdag 17 maart om 
14u00

Je vind ze overal, op de grond, in 
de lucht, op ons lichaam, in ons li-
chaam…Wat zijn ze?
Micro-organismes, bacteriën. Dikwijls associëren wij ze 
met ziektes, infecties en besmettingen van alle aard.
We moeten ze niet demoniseren, ze zijn nuttig of zelfs 
noodzakelijk voor de natuur en onze gezondheid.

Diëtiste Delphine Fransen zal vrijdag 17 maart “de wereld 
van het onzichtbare” voorstellen.

Op het programma:
-  Welkom in de boeiende wereld van micro-organismen, 

klein maar zo vitaal
-  Wie is wie in de wereld van het onzichtbare?
-  We dragen elk 1,5kg aan micro-organismes: een blik 

onder een microscoop
-  Onze darmen: bacterieel grondgebied bij uitstek
-  Vraag- en antwoord

Praktische info
De conferentie begint om 14u00, wij verzoeken u aanwe-
zig te zijn vanaf 13u45.
In onze kantoren, Belliardstraat 20 (8ste verdieping) te 
1040 Brussel
Metro Troon, lijn 2-6 
Metro Kunst-Wet, lijn 1-5
Mogelijkheid betaalparking, Wetstraat 19 (parking Kunst-
Wet)
Deelname is gratis, koffie en versnaperingen worden u 
aangeboden. 

Een mediatieke 
dag …
Dinsdag 28 maart 
2017 om 09u00

1826, een uitvinding zal een 
revolutie teweegbrengen 
in de geschiedenis van de 
beelden zoals we die kennen.
Fotografie was geboren. 
Het is de wetenschapper Nicephore Niepce die de 
schepper is. 
Deze revolutie was een zeer technisch parcours, maar 
evenzo artistiek. Fotografie is continue in evolutie en zal 
blijken een onafhankelijke kunstwending te worden en 
ook een ondersteuning voor informatie.
Maar de digitalisering verstoort deze techniek. Dank zij 
de opkomst van het internet kan iedereen dit vrij ver-
spreiden en gemakkelijk zelf fotograaf worden.
Deze vaststelling zal ons leiden tot het thema van ons 
bezoek aan het Museum voor Fotografie van Charleroi, 
“manipulatie in fotografie”, die gebruikt wordt om ver-
keerde informatie te verspreiden!
Na het eerste deel van deze “mediatieke” dag, zal de 
lunchpauze gevolgd worden door een rondleiding in de 
Dreamwall studios, een studio in animatie en grafische 
kunst in Marcinelle, gespecialiseerd in grafische produc-
ties.  We zullen de wereld van de animatie ontdekken, 
3D- en 2D graphics en creatie van een virtuele wereld.
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Praktische informatie:
9u00  Vertrek met de autobus vanaf de parking van 
Brico Planit, steenweg op Bergen 1301 te Anderlecht. 
Metrostation Ceria – lijn 5 richting Erasmus.
10u30 Aankomt in het museum van de Fotografie, 11 
Paul Pastuurlaan. Deelnemers uit de omgeving kunnen  
zich uiteraard rechtstreeks hier aanmelden.
Voor de deelnemers uit de regio van Namen en Bergen 
via autosnelweg E42, neem de ring R3, uitrit 5
Voor hen is er een korting voorzien.
11u00 Geleid bezoek van 1u30
13u00  Lunch (we hebben nog geen restaurant gekozen)
14u30 Geleid bezoek van de Dreamwall Studios
16u30   Aanvang van de terugrit naar Brussel
Deelname in de onkosten : 55€ (omvattende de auto-
carreis H/T, de 2 geleide bezoeken en de lunch zonder 
drank.)

Het Windmolen park van Estinnes  
Vrijdag 21 april vanaf 09u00

Voor diegene die hebben deelgenomen aan onze con-
ferentie met Dhr. Thoumsin op 4 november, zal dit be-
zoek de uiteenzetting concretiseren. Voor de anderen zal 
het de ontdekking zijn van de toekomst van de energie 
van morgen.  Hernieuwbare energiebronnen zijn nu een 
onderdeel geworden van ons landschap en ontwikkelen 
zich met grote snelheid. Ze stoten geen broeikasgassen 
uit en zijn onuitputbaar omdat ze energie uit  zand, wind, 
water, vuur, aarde of organisch materiaal halen.
Dit is het hoogste en krachtigste windpark in Europa, met 
de grootste windmolens op aarde. De 11 turbines van 
het windmolenpark van Estinnes prikkelen onze nieuws-
gierigheid omwille van zijn typologie, maar toont ons aan 
dat een geavanceerde technologie  perfect in staat is om 
vreedzaam te leven met de omwonenden. (De bedenker 
van het project is WindVision)
Een gids van WindVision zal al uw vragen kunnen beant-
woorden en zal u de geheimen uit de doeken doen van 
deze grappige turbines.  U zal eveneens de binnenkant 
van een turbine kunnen bezoeken.
De lunch zullen we nemen bij “Aux Délices d’Antan” met 
een 3 gangenmenu.  
Als u dan nog houdt van antiek en antiquiteiten of een 
zwak heeft voor mythische voorwerpen afkomstig van 
de zolder, dan kan uw geluk niet meer op met de per-
manente rommelmarkt op de eerste verdieping van de 
taverne.

Praktische informatie:
-09u00 Vertrek met autobus van aan de Arcades in het 
Jubelpark, niveau Auto World, naar Estinnes, met een 
ophaling op de parking van Pizza Hut te Wavre 
-Aaankomst rue de Mons in Estinnes
10u30 : bezoek aan het windmolenpark en een turbine
13u00 : middagmaal (menu 3 gangen)
15u00 : vrij bezoek aan de zolder met brocante
16u30 : terugkeer naar Brussel 
Deelname in de onkosten : 50€ omvattende de busreis 
H/T, het geleid bezoek in het park, de 3 gangenmenu.

Als de kroegen over Brussel 
vertellen   
Vrijdag 12 mei om 15u00

Een wandeling van 2u30 zal ons 
naar de ontdekking leiden van 
oude cafés, folkloristische of tra-
ditionele, weelderige of populaire.  
Zij vertellen het verhaal van een 
stad, de evoluties van smaken en 
de sociale gewoontes met hun 
versieringen, weerspiegeling van 
grote architecturale stromingen.  
We lassen 2 stops in zodat u kan 
genieten van de plaatselijke at-
mosfeer bij een verfrissing.

Praktische informatie:
14u45  We spreken af aan de voorzijde van de Beurs 
van Brussel 
Metro: De Brouckère (Lijnen 1-5) Trams : (Lijnen 3 en 4)
15 u00: vertrek van de rondleiding (2u30)
Deelname in de onkosten : 20€ omvattende het geleid 
bezoek en 2 consumpties.

Geheugen workshop: uw neuronen!
Vrijdag 18 mei om 14u00

Belangrijke func-
tie, het geheugen 
en het hart van al 
onze beslomme-
ringen (of zorgen) 
van de senioren. 
De ene verliest 
systematisch zijn 
sleutels, de andere herinnert zich de naam van zijn buur-
man niet meer; Help! Mijn geheugen laat mij in de steek.
Alzheimer is niet meer veraf! …Geen paniek  
Het primaire doel van deze workshop is om de deelne-
mers gerust te stellen, dit door het verschaffen van uitleg 
van de mechanismes van dit complexe instrument dat al 
eens een steek laat vallen. 
Men kan parallellen optekenen tussen de normale ver-
oudering en de evolutie van het geheugen, of eerder ge-
heugens.
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Belliardstraat 20 – 1040 Brussel – 02 514 14 44 – info@fediplus.be – www.fediplus.be 
Inschrijvingsformulier – voor leden en hun genodigden - terug te zenden aan josette.cotteaux@fediplus.be 

Naam en voornaam

Adres

Tel Email @

❑   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 

❑   De onmogelijke droom    ……… x 16€ =  ………… € terug te sturen voor 28 februari 2017 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende het geleid bezoek. Wenst u de lunch te nemen bij CIRIO?: ❑ JA  ❑ NEE
❑   De micro organismes   ……… x 0€ =  ………… € terug te sturen voor 10 maart 2017 ten laatste.
 Locatie : Fediplus Brussel
❑   Een mediatieke dag  ……… x 55€ =  ………… € terug te sturen voor 15 maart 2017 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende het traject per autocar H/T, de 2 geleide bezoeken en de lunch (zonder drank)

❑   Het windmolenpark te Estinnes    ……… x 50€ =  ………… € terug te sturen voor 14 april 2017 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende het traject per autocar H/T, het geleid bezoek en de 3 gangen menu (zonder drank)

❑   Als de kroegen over Brussel vertellen ……… x 20€ =  ………… € terug te sturen voor 2 mei 2017 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende het geleid bezoek en 2 consumpties
❑   Geheugen workshop: uw neuronen ……… x 10€ =  ………… € terug te sturen voor 12 mei 2017 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende de workshop en versnaperingen

Te storten op rekening n° BE 19 0012 2049 4012 van Fediplus vzw.
We moeten minstens 10 deelnamers bereiken om de uitstappen te laten doorgaan.  15 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 
ontvangen, gelieve het secretariaat te verwittigen.
Wij herinneren er u aan dat de geleide bezoeken in de twee talen gebeuren, maar we moeten minimaal 15 
personen per taalgroep hebben. Indien dit aantal niet bereikt wordt, zal het bezoek in het frans plaatsvinden.
Terugbetaling van de bijdrage in geval van annulatie binnen de 15 dagen is mogelijk.    
Na deze termijn zal de terugbetaling slechts 60% bedragen.

JoSeTTe coTTeaUx

Het geheel van fysieke en intellectuele capaciteiten wor-
den meestal vertraagd door de leeftijd: 60, 70, 80 jaar of 
ouder, hoe trager dat u stapt, verminderde reflexen, men 
krijgt minder snel toegang tot de informaties en dat is niet 
pathologisch.
Hetzelfde met het geheugen. De functies zijn intact: men 
kan altijd nieuwe dingen aanleren en ze onthouden, maar 
het leren zal wel iets langer duren. Herinneringen en alge-
mene kennis zijn er nog steeds, maar soms heb je nood 
aan wat extra tijd om er te geraken.
Door middel van enkele oefeningen en simulaties, zal 

Valérie Renard die het atelier begeleidt, deelnemers de 
kans geven zich zaken te herontdekken die men verge-
ten was.

Praktische informatie:
14u00: aanvang van de workshop (2u00) in onze bure-
len, Belliardstraat 20 te 1040 Brussel
We sluiten af met een hapje (koffie en gebak)

Deelname in de onkosten: 10€ (omvattende de workshop 
en de versnaperingen)

… binnenkort …

Op vrijdag 9 juni, (vertrek met de autobus om 8u30): Villeneuve d’Asq
Op dinsdag 20 juni 2017: Computer Museum te Namen (met de trein)
Op vrijdag 6 oktober, (vertrek met de autobus om 8u30): Bezoek aan “Safran de cotchia”, Wasseiges.




