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Edito
Transparantie en 
helderziendheid

Wat transparantie betreft, heeft 
de regering eind 2017 via de web-
site mypension.be het bedrag van 
uw pensioen zichtbaar gesteld. 
Iedereen kan zijn carrière nu zien 

en weet hiermee dan ook op welke datum men met pen-
sioen kan, maar ook het nettobedrag dat men zal ont-
vangen.

We weten echter dat we sinds 2012 in een proces zitten 
van pensioenhervormingen. Beetje bij beetje vallen alle 
stukjes van de puzzel op hun plaats. In een paar woor-
den, we moeten langer werken: de pensioengerechtigde 
leeftijd is opgetrokken van 65 naar 67 jaar, de voorwaar-
den voor toegang tot vervroegd pensioen en brugpen-
sioen (SWT) zijn aanzienlijk strenger geworden en we 
proberen de 3 pensioenstelsels te harmoniseren (werk-
nemers, zelfstandigen en ambtenaren). De harmonisatie 
gebeurt naar beneden toe, met andere woorden, is het 
een pensioen van de ambtenaar dat zich langzaam moet 
aanpassen aan dat van de werknemers.

De pensioenverbeteringen zijn bijna allemaal te danken 
aan een langere loopbaan. Het pensioen stijgt omdat 
men één, twee, drie…jaren langer moet werken. Dus 
we financieren deze verhogingen eigenlijk zelf. Drie her-
vormingen tegen het einde van de legislatuur (juni 2019) 
worden nog verwacht: het deeltijds pensioen, de in reke-
ning nemen van de graad van zware beroepen in de be-
rekening van het pensioen en het pensioen met punten.

Met andere woorden, de komende periode is cruciaal 
voor pensioenen. De introductie van een pensioen met 
punten zal een enorme omwenteling zijn in ons pensi-
oenstelstel. We moeten vaststellen dat de sociale dia-

loog niet werkt. Het Nationaal Pensioencomité (bestaan-
de uit de overheid, de werkgevers en de vakbonden) kan 
geen standpunt over deze kwestie innemen. Gepensio-
neerden of vertegenwoordigers hiervan worden zelfs niet 
geraadpleegd. Uiteindelijk neemt de overheid opnieuw 
de leiding.

Laten we duidelijk zijn: het aangekondigde bedrag op 
mypension.be houdt rekening met de geldende wetge-
ving op 1 november 2017. Als u uw pensioen neemt bin-
nen 5, 10 of 15 jaar kan de situatie helemaal anders zijn. 
Twee vragen rijzen: is het aangekondigde pensioenbe-
drag voldoende? Kan het ondanks de beoogde hervor-
mingen gegarandeerd worden?

We weten dat de Belgische pensioenen bij de laagste 
in Europa horen. We moeten daarom niet alleen werken 
aan het handhaven van het wettelijk pensioen zoals we 
het vandaag kennen, maar ook aan het verbeteren er-
van.

Laten we niet de situatie vergeten van mensen die al met 
pensioen zijn en het probleem van de koopkracht van 
gepensioneerden. In een context waarin alles stijgt, be-
halve het inkomen van het huishouden, leidt de niet-aan-
passing van pensioenen aan het welzijn onvermijdelijk tot 
een verlies aan koopkracht. De situatie is nog belangrij-
ker voor oudere gepensioneerden, ondanks enkele klei-
ne verbeteringen in de afgelopen jaren.

Fediplus zal in de komende maanden op al deze pro-
blemen letten. Daarom hebben we uw steun nodig om 
u nog meer te verdedigen en danken wij de mensen die 
hun lidmaatschap al hernieuwd hebben.

We wensen jullie prettige eindejaarsfeesten en het aller-
beste voor het jaar 2018.

Michel Wuyts

Directeur
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Algemene Vergadering 2018

Betaling Lidgeld 2018

Een jaarlijkse Algemene Vergadering is de gelegenheid 
bij uitstek om inzicht te krijgen in de projecten van Fedi-
plus en er aan mee te werken. Iedereen is bij deze uitge-
nodigd en wij hopen op een talrijke opkomst.

Om de vergadering optimaal voor te bereiden vragen wij 
uw deelname te bevestigen aan het secretariaat, waar-
voor bij voorbaat dank.

De vergadering zal plaatsvinden in onze kantoren in 
de Belliardstraat 20 te 1040 Brussel op dinsdag 6 
maart 2018 om 14 uur.
De Algemene Vergadering zal aanvangen met een verslag 
van de activiteiten 2017, financieel verslag, budget 2018 
en (her)verkiezing van de bestuurders. Aansluitend op de 
vergadering zal er een uiteenzetting gegeven worden.
Daarna heeft u ruim de mogelijkheid om al uw vragen te 
stellen, waarna we afsluiten met een drink.

Fediplus verdedigt u, informeert u en begeleidt u 
voor minimum 33 euro’s

Rond deze tijd zijn of worden belangrijke beslissingen 
genomen in verband met eindeloopbaan en pensioen. 
Fediplus volgt de evolutie van deze dossiers op de voet 
en houdt u op de hoogte van de manier waarop deze 
wijzigingen in de wetgeving kunnen toegepast worden 
in ieder individueel geval. Wij informeren u ook over de 
evolutie van de pensioenwetgeving zelf, nu en in de toe-
komst. Onze ambitie is u verder de beste dienstverlening 
te waarborgen maar u ook te begeleiden in deze com-
plexe en steeds veranderende wereld. Meer nog dan 
raad, geeft Fediplus u hulp bij het nemen van beslissin-
gen en is uw partner bij het maken van keuzes.

Naast informatie over het organiseren van uw eindeloop-
baan en uw pensioen, begeleidt het Fediplusteam u ook 
bij een hele serie administratieve beslommeringen. Dit kan 
gaan over het invullen van uw belastingaangifte, het beant-
woorden van een herinnering over een factuur, de opmaak 
van een brief in een administratief dossier bij de overheid, 
het controleren van de juistheid van uw pensioendossier, 
enz. U kan ons ook raadplegen omtrent successie, pa-
trimonium, uw onroerend goed, wetten allerhande; in al 
deze dossiers staan wij u met raad en daad bij, op een 
discrete wijze, na afspraak in onze lokalen te Brussel, tele-
fonisch, per mail. Komt u terecht in een complexe situatie, 
contacteer ons, we trachten te helpen en te adviseren, of 
brengen u in contact met een specialist terzake. 

Wij vergeten intussen niet waarom deze federatie is op-
gericht, namelijk de verdediging van de belangen van de 
huidige en toekomstige gepensioneerden, het aanklagen 
van discriminaties, enz. Daartoe interpelleren wij, doen 
wij voorstellen. 

Fediplus kan echter niets doen zonder uw steun. Daar-
om verzoeken wij u om uw jaarlijkse bijdrage te willen 
betalen. 

Bedrag over te maken op rekening BE19 0012 2049 
4012 (BIC: GEBABEBB) met vermelding “Lidgeld 2018”

Voormalige leden
(vóór 1/7/2015)

Nieuwe leden 
(na 1/7/2015)

Individuele 
leden

Alleen-
staand:  
38 euro

Koppel: 
45 euro

Gepensio-
neerd: 

38 euro

Actief :  
49 euro

Bijdrage 
groeperin-
gen

Alleen-
staand:  
33 euro

Koppel: 
38 euro

Gepensio-
neerd:  

33 euro

Actief :  
49 euro

De leden van volgende ex-groeperingen: AG Liège, 
Vriendenkring AXA bank (voorheen ANHYP), Bekae-
rt, Fiberglas, Franki, Ex- Generale Bankmaatschappij, 
GDSOM, Gehandicapte werknemers, KDL, Michelin, 
Monsanto, PRGC-CFE, Total, Tractebel, Royale Belge, 
Astrazeneca, BBL-ING, RTBF, Politie, Nestlé, Otraco, 
Sabena Faillissement en BPPS, CIBE storten hun bijdra-
ge rechtstreeks op de rekening van Fediplus.

De andere leden van de Groeperingen storten net zoals 
de vorige jaren hun bijdrage aan hun groepering, die in-
dien nodig hiervoor een herinnering zal sturen.

Opgelet voor onze leden die in het buitenland ver-
blijven en hun lidgeld over maken, gelieve bijgaan-
de bankgegevens te gebruiken: BIC: GEBABEBB – 
IBAN BE19 0012 2049 4012

Uit milieu overwegingen zal u geen individuele lidkaart 
meer ontvangen. Uw lidnummer wordt weergegeven 
naast uw naam op omslag. Indien deze met het num-
mer 18 begint, betekent dit dat u reeds in orde bent 
met uw bijdrage voor het jaar 2018.
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Vanaf 1 december kan iedereen zijn studieperiode regu-
lariseren. 

Ambtenaren, werknemers of zelfstandigen worden vanaf 
nu onderworpen aan dezelfde wetgeving.   De 3 stelsels 
werden geharmoniseerd.  Maar er is wel een overgangs-
periode voorzien, anderzijds was de bonificatie van stu-
diejaren voor ambtenaren in de oude wetgeving gratis.  
We zullen op het einde van dit artikel dieper ingaan op de 
specifieke eigenschappen mbt. ambtenaren.

Indien ik een gemengde loopbaan heb...

In het kader van een gemengde loopbaan, kan u zich de 
vraag stellen onder welk stelsel u de regularisatie moet aan-
vragen.  De regularisatie moet gebeuren in het stelsel waarop 
u werkzaam bent op het ogenblik van de aanvraag tot re-
gularisatie.  Indien men in geen enkel stelsel actief is, zal het 
gebeuren adhv. het laatste stelsel waarin men zich bevond.
Opgelet, een studiejaar regulariseren laat u niet toe vroe-
ger met pensioen te gaan.  De regularisatie heeft enkel 
invloed op het pensioenbedrag en niet op de ingangsda-
tum van het pensioen.

Hoe moet ik mijn studiejaren 
regulariseren ?

De vraag tot regularisatie moet ingediend worden voor 
de ingangsdatum van het pensioen en het pensioen mag 
ten vroegste ingaan vanaf 1 december 2018.

De periodes die uw 20° verjaardag vooraf gaan kunnen wor-
den geregulariseerd maar enkel de personen die de aan-
vraag binnen de 10 jaar na het beeindigen van hun studies 
zullen de studiejaren voor hun 20° kunnen regulariseren.

Het aantal jaren dat men kan regulariseren is beperkt tot 
het maximum aantal jaren die nodig zijn om het diploma te 
behalen.  Een bisjaar kan dus niet geregulariseerd worden.  
Slechts één diploma kan recht geven op regularisatie.

Enkel diploma’s van het hoger onderwijs (dag of avond) 
worden in aanmerking genomen.
Het gaat over volgende diploma’s:
•  Universitairen
•  Hoger onderwijs, niet universitait
•  Hoger technisch of hoger professioneel

Een diploma dat in het buitenland werd behaald kan 
weerhouden worden indien het gelijkgesteld wordt en 
het in het buitenland niet meetelt voor de bepaling van 
het pensioen.
Voor een doctoraatsthesis, zullen er maar 2 jaren maxi-
maal meetellen

Een schooljaar telt voor 12 maanden en loopt van 1 sep-
tember tot 31 augustus van het volgende jaar.

Men zal rekening houden met het hoogst bekomen di-
ploma.
Voorbeeld: 
Voor een master in actuariële wetenschappen, kan men 
5 jaren regulariseren, zijnde:
•  3 jaren als bachelor in de wiskunde
•  1 jaar als master in de wiskunde
•  1 jaar als master in actuariële wetenschappen

Men kan dus niet meerdere diploma’s regulariseren.  En-
kel het einddiploma wordt weerhouden met al de voor-
gaande behaalde diploma’s (post secundair) die nodig 
waren om het einddiploma te behalen.

Regulariseren of niet?

De beslissing om studiejaren te valideren of niet zal af-
hangen van de verhouding tussen de kost van de regula-
risatie en de bijkomende pensioenopbrengst.

De tabel hieronder herneemt een overzicht van de netto 
opbrengst van de regularisatie van 4 studiejaren in func-
tie van maandelijkse pensioenbedragen tussen 1.250 en 
4.000€

Wij hebben rekening gehouden met de fiscale gegevens 
van het aanslagjaar 2017, inkomsten 2016.
We hebben eveneens rekening gehouden met de be-
taling van vakantiegeld (tbv. 708€ ) in de loop van de 
maand mei 2016.

De regularisatie van een studiejaar geeft recht op een 
bijkomend pensioen van 267€ per jaar, dit is 22,25€ 
per maand.  Indien u dus 4 jaren regulariseert zal dit 4 x 
22,25€ = 89€ opbrengen.
De opbrengst is wel negatief voor belastbare pensioenen 
tussen 15.518 en 16.600€/jaar te wijten aan een fiscale 
anomalie.  Wij noteren dat deze zal gecorrigeerd worden 
voor de inkomsten van het jaar 2018.

Besluit
Indien de opbrengst positief is, zal de netto winst varie-
ren tussen 9 en 12€/maand per studiejaar voor de 
aangehaalde voorbeelden.

De kost van een regularisatie is vastgesteld op 1.500€ 
per studiejaar. Van dit bedrag kan u 40 à 50% terug vor-
deren via de fiscaliteit.

De regularisatie  
van studiejaren
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Men moet gemiddeld tussen de 5 à 7 jaar na zijn oppen-
sioenstelling leven om hier winst op te kunnen maken.

Het geval bij de de ambtenaren of hoe van 
een gratis systeem over te stappen in een 
betalend model

De gratis bonificatie van het diploma is vervangen sinds 
1 december door een betalend systeem van regularisatie 
dat identiek is als bij de werknemers of de zelfstandigen 
en dit voor ieder pensioen dat ingaat vanaf 1 december 
2018. Er werden wel overgangsmaatregelen voorzien.

•   De bonificatie blijft definitief verworven voor de ambte-
naren waarvan de eerste ingangsdatum van het pensi-
oen ten laatste op 1 december 2018 valt, evenals voor 
de personen die ten laatste op 1 december in een situ-
atie van volledige of deeltijdse disponibiliteit bevinden 
voorafgaand aan hun pensioen.

•   De bonificatie is gedeeltelijk gewaarborgd voor de perso-
nen die ten laatste op 1 december 2017 benoemd zijn. 
De gedeeltelijke bonificatie is toegelaten voor een aan-
tal maanden dat overeenkomt met de studieduur, ver-
menigvuldigt met de verhouding tussen de duur van 
de aanneembare loopbaan voor de vervroegde voor-
waarden verkregen op 1 december 2017 en een volle-
dige loopbaan van 45 jaar (of 540 maanden = 45 x 12) 
Voorbeeld: op 1 december 2017, kan een ambtenaar 

volgende loopbaan voorleggen:  
•  5 jaar (60 maanden) als werknemer  
•  27 jaar (324 maanden) als ambtenaar  
Zijnde een totaal van 384 maanden  
De functie waarin hij benoemd is vereist een diploma 
van 4 jaren (48 maanden)  
De gratis bonificatie zal toegekend worden voor 34 
maanden, zijnde 48 x 384/540 maanden.  
Indien gewenst kan hij bijkomend 14 maanden regula-
riseren mits betaling.

De kost van de regularisatie  
voor de ambrenaar

De kost van de regularisatie voor een ambtenaar is 
1.500€, net zoals voor werknemers en zelfstandigen.  
Maar er wordt een korting van 15% toegekend voor ie-
dere aanvraag tijdens de overgansperiode tussen 1 de-
cember 2017 en 30 november 2019

Als besluit, moeten we onze studiejaren regulariseren ?

Dit moet ieder voor zich uitmaken.  Het zal afhangen van 
de beschikbare middelen.  Het lijkt ons wel logisch dat 
hoe dichter u bij uw pensioendatum bent hoe hoger het 
voordeel, in die mate dat u zekerheid heeft over het u 
toegekende pensioenbedrag.

Michel Wuyts

Bruto 
Pensioen/

maand

plus 89 €
(267 € x4)/12
(in geval van 
regularisatie  
van 4 jaar)

Belastbaar 
inkomen/jaar

Belastingen & 
taksen Netto 

Jaarlijkse winst
voor 4 jaar

Maandelijkse 
winst

voor 4 jaar

Maandelijkse 
winst

voor één jaar

1 250 15 708,04 96,12 15 611,92

1 339,00 16 776,04 1 180,63 15 595,41 -16,51 -1,38 -0,34

1 450 17 490,34 1 483,48 16 006,86

1 539,00 18 520,43 1 920,26 16 600,17 593,31 49,44 12,36

1 650 19 805,14 2 464,97 17 340,17

1 739,00 20 835,23 2 904,64 17 930,59 590,42 49,20 12,30

1 850 22 119,94 3 517,45 18 602,49

1 939,00 23 150,03 4 054,73 19 095,30 492,81 41,07 10,27

2 050 24 434,74 4 749,47 19 685,27

2 139,00 25 464,83 5 306,51 20 158,32 473,05 39,42 9,86

4 000 46 044,04 16 781,73 29 262,31

4 089,00 47 052,77 17 316,37 29 736,40 474,09 39,51 9,88
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De overgang van werk naar  
pensioen goed doorkomen

Zeven workshops om met volle 
goesting met pensioen te gaan

Opgelet: Deze workshops worden voor het ogenblik en-
kel in de Franse taal gegeven.
Verplicht of zelf gekozen, pensionering genereert gemeng-
de en tegenstrijdige gevoelens. We zijn blij om eindelijk 
verlost te zijn van enige professionele beperking, om te 
doen wat we willen. Aan de andere kant worden we over-
welmd door een gevoel van paniek, omdat we recht op 
het onbekende afstevenen. Zullen we ons kunnen aan-
passen aan deze nieuwe manier van leven? Zullen we 
zonder ons werk kunnen? Zullen we onze plaats vinden 
in het gezin dat gewend was aan onze afwezigheid? Te-
ken aan de wand van overgangscrisis; echtscheidingen 
nemen schrikbarend toe net na de pensionering. 

Fediplus, uw partner voor een geslaagd 
pensioen

Als onderdeel van zijn ontwikkeling, breidt Fediplus zijn 
actieterrein uit en biedt het verschillende workshops aan 
die je zullen helpen om enkele sleutels te verzamelen om 
rustig te leven in deze beslissende stap naar pensionering.
Iedere workshop is gebaseerd op een theoretische in-
houd, ondersteund door enkele praktische voorbeelden 
en geanimeerd door uitwisselingen tussen deelnemers 
en multidisciplinaire belanghebbenden. De workshops 
vinden plaats in groepen van maximaal 20 personen.
Doelgroep: Iedereen die geconfronteerd wordt met de 
stopzetting van zijn activiteiten (1 tot 5 jaar voor het stop-
zetten van de professionele activiteit) of het nu vrijwillig is 
of niet en ieder persoon die minder dan twee jaar met pen-
sioen is, omdat studies aantonen dat 20% van de Belgen 
het eerste jaar van de pensionering moeilijk doorkomen.

Bent u klaar voor uw pensioen?

Heb je genoeg financiële middelen vergaard? Weet je 
hoe je met pensioen gaat? Hoe ga je «socializen»? Hoe 
voel je je nuttig? Hoe bent u van plan om aan uw lid-
maatschapsbehoeften te voldoen, waardeert u zichzelf? 
Welke plaats neemt uw gezin in uw pensioenplannen in? 
Is het verlies van je sociale status eng? Droom je van 
pensioen? Wat is je pensioenplan? Is het realistisch, 
haalbaar? Hier duiken een heleboel vragen op die als je 
ze niet hebt aangekaart, onvermijdelijk de nodige twij-
fels zullen oproepen. De ontkenning vrijwaart je niet, hoe 
beter je voorbereidt bent, des te vlotter zal de overgang 
plaatsvinden. 

Het programma tussen april en juni 

De voorgestelde formule is onderverdeeld in verschillende 
workshops die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen 
worden op basis van de interesses van de deelnemers.

Workshop 1: Actief theater rond het thema van het 
einde van de loopbaan en de “landing” in uw pen-
sioen om interactief en ludiek de verschillende kwesties 
in verband met de overgangsperiode van werk naar pen-
sionering te beleven. Voorlopige datum: dinsdag 17 april 

Workshop 2: De uitdagingen op het einde van de 
carrière. Met pensioen gaan door je stempel op het be-
drijf te drukken door je kennis over te dragen, dat zal je in 
staat stellen om je vertrouwen in jezelf te cultiveren en zal 
het einde aan je carrière constructief maken. Deze over-
dracht van vaardigheden voedt positieve relaties met je 
toekomstige ex-collega’s en iedereen wint erbij, inclusief 
je werkgever. Hoe uw kennis en professionele erva-
ring doorgeven?
Spreker: Yvan Keuwez, afgestudeerd in de psycho-pe-
dagogische wetenschappen en trainer van docenten in 
ondernemingen. Voorlopige datum: dinsdag 24 april

Workshop 3: Psychologische aspecten van pen-
sionering. In het gezelschap van Mevrouw Lilian Cha-
renzowski, psycholoog en pensioencoach, zullen we de 
overgang bespreken die de transitie naar pensionering 
vertegenwoordigt. Deze periode , of je je er nu bewust 
van bent of niet, genereert aanzienlijke emotionele 
omwentelingen omdat het een reeks van droevige as-
pecten naar voren brengt. Rouwen van het professio-
neel leven, van de sociale status, rouwen om tot een 
bepaalde gemeenschap te behoren, enz… Wat denken 
anderen nu over mij? Welke identiteit heb ik nog na 
het werk? Hoe kan je deze situaties sturen en ervoor 
zorgen dat deze transformatie minder brutaal is.
We zullen ook de impact bespreken die pensionering 
zal hebben op het leven van het paar en het gezin. 
Hoe kunnen deze veranderingen het beste beheerd wor-
den? En voor sommigen onder ons, hoe omgaan met 
eenzaamheid. Voorlopige datum: dinsdag 8 mei

Workshop 4: Gezond ouder worden. Ik ben me be-
wust wat er in mijn lichaam gebeurt als ik ouder wordt en 
neem de preventieve middelen die binnen handbereik lig-
gen om mijn levensverwachting kwalitatief te verlengen. 
Ik leer mijn lichaam beter kennen en maak mij meester 
van de juiste activiteiten. De thema’s zijn talrijk en ge-
varieerd om het welzijn en de huidige en toekomstige 
gezondheid te optimaliseren: voeding, slaap, evenwicht 
ter voorkoming van vallen bij het struikelen.
Spreker: Mevr. Martine Bantuelle, directrice van de vzw. 
Educa Santé. Voorlopige datum: dinsdag 15 mei.
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De overgang van werk naar  
pensioen goed doorkomen

Workshop 5: Het geheugen onderhouden als u met 
pensioen gaat. Pensionering zou schadelijk zijn voor 
onze cognitieve functies! Hoe kan ik mijn geheugen ver-
beteren en onderhouden? Cognitieve simulatie-activitei-
ten en memorisatie training staat op de planning.
Spreker: Valérie Renard, logopediste en workshopbege-
leider gedurende vele jaren. 
Voorlopige datum: donderdag 24 mei

Workshop 6: Financiële en administratieve aspec-
ten van pensionering. Wat moet je weten voordat je 
met pensioen gaat? Wat zijn de te nemen stappen? Ben 
ik financieel klaar? Hoe kan je de koopkracht tijdens een 
periode van actief langer leven na uw carrière behou-
den? Hoe het beste je vermogen beheren? Hoe het bes-
te uw nalatenschap programmeren? Om je pensioen in 
het buitenland door te brengen, een echt goed vals idee? 
Opnieuw aan de slag gaan, is dat mogelijk?
Spreker: Patrick Martens (Sagis) Bachelor in handel en 
financiën; Godelieve Pata en Michel Wuyts (Fediplus), 
loopbaan management en pensioenadviseurs.
Voorlopige datum: dinsdag 29 mei

Workshop 7: Het sociale netwerk. Met de verdwijnende 
arbeidsverhoudingen wordt het sociale netwerk beperkt en 
is het belangrijk dat er een nieuw systeem van sociale rela-
ties wordt georganiseerd binnen het gezin, activiteiten, enz.. 
zodat pensionering niet gelijkstaat aan sociale zelfmoord. 
Hoe onze identiteit herdefiniëren buiten onze professionele 
carrière? Welke nieuwe rollen zal ik kunnen aannemen? Hoe 
kan ik quality time aan anderen wijden? Hoe houd je nog tijd 
voor jezelf over? Spreker – nog te bevestigen: Voorlopige 
datum: dinsdag 5 juni

Prijs: 125 € zBtw per persoon/per workshop van 3 uur.
Leden van Fediplus hebben recht op een voordelig ta-
rief van 80€ zBtw per persoon/per workshop van 3 uur. 
Praat erover met uw werkgever, hij kan het eventueel 
aanbieden als erkenning voor verleende diensten maar 
ook om het welzijn van zijn werknemers te onderstrepen 
en deel te nemen aan een productief en waardig einde 
van de loopbaan.
Ontvangst vanaf 9u met ontbijt, de workshops eindigen 
rond 12u30 gevolgd van een lunch. 

Registratieformulier
Terug te sturen naar Fediplus, Belliardstraat 20, 1040 Brus-
sel of via mail naar info@fediplus.be met de vermelding : 
voorbereiding op het pensioen, of via ons telefoonnummer 
02/514 14 44

NAAM  ....................................................................................................

Voornaam  ............................................................................................

Adres  .....................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Tel  ............................................................................................................

Email  ......................................................................................................

O   Ik schrijf me in voor Workshop 1 :  
« Action theater»

O  I k schrijf me in voor Workshop 2 :  
« Einde carrière uitdagingen»  

O   Ik schrijf me in voor Workshop 3 :  
« Psychologische aspecten »

O   Ik schrijf me in voor Workshop 4 :  
« Gezond ouder worden »

O  I k schrijf me in voor Workshop 5 :  
« Het geheugen onderhouden »

O   Ik schrijf me in voor Workshop 6 :  
« Financiële en administratieve aspecten »

O  I k schrijf me in voor Workshop 7 :  
« Het sociale netwerk »

O  Ik schrijf me in voor de hele cyclus (7 workshops)

Oproep tot getuigenissen

Als onderdeel van deze workshops, die we interactief willen houden, zijn we nog op zoek naar originele getuige-
nissen die de overgang naar pensionering kunnen illustreren. U had een bijzondere ervaring, vertel het ons per 
e-mail of via het e-mail adres van nathalie.wilbeaux@fediplus.be en afhankelijk van de geschiktheid van onze 
thema’s nemen wij verder contact met u op. Wij danken u reeds bij voorbaat.
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Nieuwe gelijkstellingen bij de  
berekening van het pensioen ?

De kwestie van gelijkgestelde perioden is erg belangrijk 
in het kader van onze sociale bescherming. Gelijkstel-
lingen opnieuw ter discussie stellen is het beginsel van 
solidariteit ter discussie stellen. 

Wanneer een periode wordt gelijkgesteld voor de bere-
kening van het pensioen, betekent dit dat deze periode 
meetelt voor de berekening van het pensioen. Indien u 
bijvoorbeeld ziek wordt, werkloos of zwangerschapsver-
lof neemt, zullen deze perioden meetellen in de bereke-
ning van uw pensioen.

Afhankelijk van de periode kunnen ze echter worden ge-
lijkgesteld, rekening houdend met het laatste salaris of 
een minimumbedrag. Zo worden perioden van ziekte of 
zwangerschapsverlof gelijkgesteld aan het laatste sala-
ris en is er geen impact op het toekomstige pensioen. 
Werkloosheid (met uitzonderingen) zal voor een jaar wor-
den gelijkgesteld met het laatste salaris en de rest op 
basis van een minimum jaarrecht.

Gedaan met de gelijkstelling van periodes 
na 45 jaar loopbaan.

Het Parlement heeft gestemd voor de afschaffing van het 
beginsel van eenheid van loopbaan. Met andere woor-
den, werknemers en zelfstandigen die meer dan 45 jaar 
(of 14.040 dagen; 45jaar x 312dagen) hebben gewerkt, 

hebben nu recht op aanvullende pensioenrechten. Op 
zich is deze hervorming daarom positief, we vragen dit al 
heel lang. Maar dit zal echter niet voor iedereen gelden. 
In feite zullen gelijkgestelde dagen (zoals werkloosheid 
of brugpensioen/swt) die boven de 45 jaar uitstijgen niet 
meetellen. In dit geval komen enkel de eerste 45 jaar in 
aanmerking voor het berekenen van het pensioen, in 
plaats van in de huidige regeling, de 45 beste jaren!

Vanaf 2019, minder gelijkstelling voor 
werkloosheid en brugpensioen.

De perioden van werkloosheid en brugpensioen zullen min-
der worden opgenomen in de berekening van de pensioe-
nen die ingaan vanaf 01 januari 2019. Het besluit is reeds 
genomen door de regering, hoewel enkele praktische rege-
lingen nog niet gekend zijn.  Dit is geldig voor alle perioden 
van werkloosheid of brugpensioen vanaf 1 januari 2017.

De regering is op deze manier van plan om periodes van 
werk te bevoordelen ten koste van niet-gepresteerde 
perioden. Als we het doel van de regering om mensen 
langer aan het werk te houden kunnen begrijpen, mogen 
we niet vergeten dat werklozen en gepensioneerden al 
inkomstenverlies hebben te wijten aan hun status waar-
door zij nu voor een tweede keer benadeeld worden bij 
de berekening van hun pensioen. Te meer daar de mees-
ten onder hun niet voor deze situatie gekozen hebben.
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Het begon allemaal in 2013…

Tot einde 2012 werden perioden van inactiviteit (werk-
loosheid, brugpensioen) volledig in aanmerking geno-
men bij de berekening van het pensioen als zijnde perio-
den van activiteit. De berekening van het pensioen voor 
deze perioden gebeurde op basis van het laatste loon. 
(beter gekend als fictief loon).
Sinds 1 januari 2013, worden perioden van inactiviteit 
maar beperkt gelijkgesteld. In geval van brugpensi-
oen (Swt) voor de leeftijd van 59 jaar en werkloosheid 
van lange duur, dit is werkloosheid in de derde periode 
(wordt bereikt na max. 48 maand werkloosheid), zal de 
gelijkstelling niet gebeuren op basis van het laatste loon, 
maar wel op basis van een gewaarborgd minimum van 
23.841,73 euro’s bruto per jaar (d.i. het beperkt fictief 
loon).

Men kan de impact op de hoogte van het pensioen niet 
ontkennen. Nemen we enkele voorbeelden om het ver-
lies te becijferen voor een gelijkgestelde periode op basis 
van het minimum jaarrecht.

1.   Indien uw laatste bruto jaarloon in 2017 35.000 euro’s 
bedraagt, dan zal uw pensioenaandeel voor dat jaar 
466,66 euro bruto bedragen. Vanaf 1 januari 2019 en 
na een jaar werkloosheid of vervroegd pensioen, zal 
de berekening van uw pensioen gebeuren op basis 
van het gewaarborgd minimum van 23.841,73 euro’s 
bruto waardoor uw pensioenquotiteit slechts 317,88 
euro’s bruto zal bedragen. Er is dus een verlies van 
148,78 euro’s bruto per jaar voor de bruggepensio-
neerde of de werkloze (12,39 euro’s bruto per maand).

2.   Indien het laatste bruto jaarloon 40.000 euro’s be-
draagt dan zal het jaarlijks pensioenquotiteit 533,33 
euro’s bruto bedragen. Het verlies loopt dan op tot 
215,45 euro’s bruto per jaar (17,95 euro’s bruto per 
maand) voor de bruggepensioneerde of de werkloze.

3.   Bedraagt het bruto jaarloon 54.648,70 euro’s (dit is 
het maximum bedrag dat in aanmerking kan geno-
men worden voor de pensioenberekening), dan is de 
pensioenquotiteit voor dat jaar 728,64 euro’s bruto 
en het verlies 410,75 euro’s bruto per jaar (of 34,29 
euro’s per maand). Voor 5 jaren werkloosheid zal het 
verlies 4 x 34,29 euro’s per maand bedragen, d.i. 
136,9 € per maand, het eerste jaar wordt wel gelijk-
gesteld op basis van het laatste loon.

Gelukkig bestaan er enkele uitzonderingen

Vallen niet onder de gelijkstelling op basis van een mini-
mum jaarrecht, de werkloze die ouder is dan 50 jaar, de 
eerste periode van werkloosheid, de economische werk-
loosheid en het brugpensioen (Swt) in de context van 
herstructureringen of voor de zware beroepen.

En het tijdskrediet…

Men mag eveneens niet vergeten dat de gelijkstelling 
van tijdskrediet einde loopbaan op basis van het laat-
ste loon beperkt is, sinds 1 januari 2015, tot 312 dagen 
na de 60e verjaardag. Voor wat rest valt men terug op 
een gelijkstelling op basis van het minimum jaarrecht. 
Daarnaast, zal het tijdskrediet einde loopbaan, dat een 
betere combinatie van werken en privé toelaat, evenals 
een zachte loopbaan afbouw, alleen nog toegankelijk zijn 
vanaf de leeftijd van 60 jaar vanaf 1 januari 2019.

En morgen

Zoals we kunnen vaststellen toont de tijdlijn ons een 
duidelijk pad naar de afname van gelijkstellingen. Waar 
zal het ophouden? Deze hervormingen worden eerder 
gedicteerd door een boekhoudkundige logica dan door 
een echte hervorming van ons pensioenstelsel.

Er moet ook aan worden herinnerd dat in termen van 
brugpensioen(Swt) de toegangsvoorwaarden m.b.t. leef-
tijd en loopbaan aanzienlijk zijn toegenomen de laatste 
jaren.

Bovendien druist het in vraag stellen van de gelijkstellin-
gen in tegen het principe van gelijkheid, wat de basis is 
van onze sociale zekerheid.

Rekening houdend met al deze elementen, zou de echte 
hervorming zich moeten toespitsen op de arbeidsmarkt 
en de ouderen aan het werk houden. De 50-plussers zijn 
maar al te vaak slachtoffer van ontslag omwille van een 
herstructurering en/of een te hoge loonkost.

Dit is waar we al onze energie moeten steken, in het on-
dersteunen van ons pensioenstelsel en meer in het alge-
meen, in ons model van sociale zekerheid.

Michel Wuyts 

Nieuwe gelijkstellingen bij de  
berekening van het pensioen ?
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Wist u dat? 

Een extra jaar loopbaan, kan u een maximum van 60€ 
bruto per maand opleveren. De onderstaande tabel geeft 
de maandelijkse pensioenuitkering weer op basis van uw 
bruto jaar salaris. 

Jaarlijks bruto bon
Maandelijkse bruto 

pensioenwinst 
 (alleenstaande)

• 20.000 22 €

• 25.000 28 €

• 30.000 33 €

• 35.000 39 €

• 40.000 44 €

•  54.648,70  
(plafond 2016)

60 €

Goed om weten !

Wist u dat? 

Het pensioen wordt berekend op basis van een salaris 
dat begrensd is tot 54.648,70 € bruto per jaar voor het 
jaar 2016. Boven dit bedrag worden geen pensioenrech-
ten meer toegekend.

Wist u dat? 

Een gepensioneerde werknemer of zelfstandig ontvangt 
een vakantiegeld in mei van 738,45 (als alleenstaande) of 
923,09 € (als gezinspensioen). Om in de openbare sec-
tor vakantiegeld te ontvangen mag het rustpensioen van 
de maand mei niet hoger zijn dan 2.214,81€ of 1.771,84 
voor een overlevingspensioen. 

Wist u dat? 

Een gepensioneerde kan onbeperkt bijverdienen naast 
zijn pensioen vanaf de leeftijd van 65 jaar of 45 jaar loop-
baan. Hij zal echter wel sociale bijdragen en belastingen 
moeten betalen, gemiddeld tussen 25 en 50% op wat hij 
bruto bijverdiend.

Wist u dat? 

De kapitalen van uw groepsverzekering worden omgezet 
in maandelijkse fictieve rentes teneinde de sociale zeker-
heidsbijdrage voor uw pensioen te bepalen. Zo kan bij 
de op pensioenstelling het bedrag van uw pensioen met 
2% verminderd worden als zijnde een solidariteitsbijdra-
ge en/of 3,55% bijdrage ZIV.

Wist u dat? 

Men houdt slechts rekening met 45 jaar (of 14.040 da-
gen) voor de berekening van uw pensioen. Maar vanaf 1 
januari 2019 tellen ook de arbeidsdagen na 45jaar mee.

Wist u dat? 

Het overheidspensioen wordt berekend op het gemiddel-
de salaris van de laatste 5 of 10 jaar, terwijl het pensioen 
van een zelfstandige of werknemer berekend wordt op 
basis van het gemiddeld inkomen van de laatste 45 jaar.
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Wist u dat? 

Een jaar langer werken aan een brutosalaris van 35.000 € 
levert u 39€ bijkomend pensioen op per maand. Het re-
gulariseren van een studiejaar slechts 22€!

Wist u dat? 

In 2018 kunt u tot 1.200 € per jaar besteden aan pensi-
oensparen ipv. de huidige 940€.  Maar uw fiscaal voor-
deel zal dalen indien het bedrag van het pensioensparen 
niet hoger is dan 1.128€.

Wist u dat? 

In 2018 kunnen loontrekkende, zelfstandigen en gepen-
sioneerden onder bepaalde voorwaarden tot wel 6.000€ 
onbelast bijverdienen. Dit zijn slechts aanvullende en in-
cidentele activiteiten met name in de vrijwilligers sector 
en de hulp aan particulieren.

Wist u dat? 

Een project van de programmawet voorziet in de invoe-
ring van een activeringsvergoeding voor oudere werk-
nemers. Bedrijven die hun oudere werknemers in dienst 
houden maar ze op non actief zetten, moeten active-
ringskosten betalen. Indien er een opleiding wordt voor-
zien zal het bedrag van de bijdrage verlaagd worden.

Wist u dat? 

Een bruto verhoging van uw pensioen zou niet langer 
een effect mogen veroorzaken dat u netto minder ont-
vangt. Het probleem is bekend bij de gepensioneerden. 

Momenteel wordt een extra belastingvermindering toe-
gekend aan belastingbetalers die een vervangingsinko-
men hebben (zoals een pensioen). Om van deze korting 
te kunnen profiteren, is het ook noodzakelijk dat deze 
inkomsten bepaalde plafonds niet overschrijden. Bij 
overschrijding van deze limieten kan van de gepensio-
neerde verlangd worden dat hij een belasting betaald 
en hierdoor minder netto bekomt. Het probleem moet 
opgelost worden voor de inkomsten van het jaar 2017 
(aanslagjaar 2018).

Wist u dat? 

Als u werkloos bent met een bedrijfstoeslag (Swt) kan u 
niet met vervroegd pensioen, u moet wachten tot de wet-
telijke leeftijd van het pensioen van 65 jaar. Voor pensioe-
nen die beginnen in 2019, heeft u de mogelijkheid om toch 
vervroegd met pensioen te gaan, op voorwaarde dat de 
vervroegde uittreding van kracht werd na 1 januari 2017.

Wist u dat? 

Bent u gescheiden? Mogelijk heeft u recht op een pensi-
oen van een gescheiden echtgenoot in het kader van het 
stelsel voor werknemers en zelfstandigen.  Aan de an-
dere kant is er geen pensioen voor gescheiden echtge-
noten in het kader van een pensioen voor ambtenaren.

Wist u dat? 

Vanaf 1 januari 2018 wordt de leeftijd van vervroegd pensi-
oen opgetrokken naar 63 jaar en wordt de loopbaanvoor-
waarden  41 jaar.  In het geval van een lange loopbaan, zal 
men met pensioen kunnen gaan op de leeftijd van 60 jaar 
mits 43 jaar loopbaan of bij 61 jaar en 42 jaar loopbaan.

Heeft u vragen over bovengenoemde problemen, 
of andere, aarzel niet om contact op te nemen 
met onze experts.
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Sociale en fiscale actualiteit
Stelsel van werkloosheid met een 
bedrijfstoeslag (brugpensioen) 
Vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid

Sinds 1 januari 2015 moeten de begunstigen die zich in 
een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag bevin-
den (SWT) zich op passende wijze beschikbaar houden 
voor de arbeidsmarkt, behalve diegene die in dit stelsel 
gestapt zijn voor 1 januari 2015 en diegene die in aan-
merking komen voor een automatische vrijstelling.
Begunstigden van een SWT die voldoen aan bepaalde 
leeftijds- of loopbaanvereisten kunnen ook om vrijstelling 
verzoeken van deze aangepaste beschikbaarheid. Een 
nieuw KB van 8 oktober 2017 (B.S. 19 oktober 2017) 
heeft zojuist de nieuwe voorwaarden strenger ge-
maakt om een vrijstelling te bekomen. De verplich-
ting van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeids-
markt betekend dat werklozen met een bedrijfstoeslag 
niet actief een baan moeten zoeken, maar moeten wel 
geregistreerd worden als werkzoekenden en moeten 
samenwerken in een passende ondersteuning op basis 
van een individueel actieplan dat rekening houdt met zijn 
persoonlijke ervaringen en vaardigheden.

Automatische vrijstelling

De verplichting van aangepaste beschikbaarheid is dus niet 
van toepassing op de begunstigden van een SWT die :
•   Voor 1 januari van 2015 ontslagen werden met het oog 

op een SWT in het algemeen of tijdelijk stelsel, onge-

acht of het SWT vóór of na 1 januari 2015 is ingegaan.
•   Ontslagen werd vóór of na 1 januari 2015 in het kader 

van een SWT voor ondernemingen in moeilijkheden of 
in herstructurering, op voorwaarde dat:

    •  De herstructureringsperiode begon vóór 9 oktober 2014, 
en

    •  De betrokken werknemers ten minste 58 jaar oud zijn of 
38 jaar beroepservaring kunnen aantonen aan het einde 
van hun opzeggingstermijn of aan het einde van de peri-
ode waarop de opzeggingsvergoeding betrekking heeft.

•   Ontslagen werden na 31 december 2014 maar die hun 
rechten tot toegang tot het SWT vastgeklikt hebben op 
basis van de regelgeving van vóór 1 januari 2015.

Vrijstelling op eigen verzoek

Volgens het SWT en het beroepsverleden (vanaf 42 jaar 
loopbaan), kan een vrijstelling gevraagd worden.  Deze 
is gekoppeld aan de leeftijd (vanaf 60 jaar). De ande-
re begunstigden van een SWT die niet voldoen aan de 
leeftijds- en loopbaanvoorwaarden of aan het einde van 
hun opzegperiode of de periode gedekt door de ontslag-
vergoeding, moeten zich opnieuw beschikbaar houden 
voor de arbeidsmarkt. Indien ze later dan aan de ver-
eiste voorwaarden voldoen voor de maximale vrijstelling 
(60 jaar of 38 jaar beroepsverleden), indien ze minstens 
312 dagen werkloosheidsvergoeding ontvangen hebben 
gedurende 2 jaren voorafgaand aan de aanvraag) kun-
nen deze nog steeds vrijgesteld worden. De aanvraag 
tot vrijstelling moet ingediend worden aan de hand van 
een formulier C89.

Grondwettelijk hof vernietigt het 
optrekken van de minimumleeftijd 
van het overlevingspensioen
Het vakbondsfront is naar het Grondwettelijk hof gestapt, 
het hoogste rechtsorgaan in ons land, dewelke de wetsar-
tikels van 1 augustus 2015 die de minimum leeftijd optrekt 
van 50 naar 55 jaar (vanaf 2025) om te kunnen genieten van 

het overlevingspensioen voor personen die niet actief zijn op 
de arbeidsmarkt of slechts gedeeltelijk actief zijn, nietig ver-
klaard.  Twee andere aspecten van de wet werden betwist.  
Enerzijds de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 
67 jaar en anderzijds de aanscherping van de voorwaarden 
die de toegang regelen tot het vervroegd pensioen.  Deze 
laatsten werden bevestigd en kunnen niet langer meer in 
twijfel getrokken worden.

Vanaf wanneer kan men een vrijstelling vragen in functie van de tewerkstelling?
Stelsel Mogelijkheid om vrijstelling te 

bekomen op basis van leeftijd
Mogelijkheid om vrijstelling 
te bekomen op basis van 
beroepsverleden

Algemeen SWT 60 jaar Vanaf 42 jaar beroepsverleden
Algemeen SWT 62 jaar Vanaf 43 jaar beroepsverleden
Algemeen SWT 58 jaar zwaar beroep (wordt 59 jaar in 
2018)

Vanaf :  – 60 jaar (2017) 
– 61 jaar (2018) 
– 62 jaar (2019)

Vanaf 42 jaar 
beroepsverleden

Specifiek SWT
Nachtarbeid, zware beroepen, arbeidsongeschiktheid in 
de bouwsector (58 jaar in 2018/59 jaar in 2018)

Vanaf :  – 60 jaar (2017) 
– 61 jaar (2018) 
– 62 jaar (2019)

Vanaf 42 jaar  
beroepsverleden

Specifiek SWT zeer lange loopbaan (58 jaar in 2017/59 
jaar in 2018)

Vanaf :  – 60 jaar (2017) 
– 61 jaar (2018) 
– 62 jaar (2019)

Vanaf 42 jaar de passé 
professionnel

Specifiek SWT 58 jaar minder valide werknemers Vrijstelling zonder voorwaarden
SWT voor ondernemingen in moeilijkheden/herstructure-
ring vanaf 56 jaar

Vanaf 61 jaar Vanaf 39 jaar  
beroepsverleden
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Zijn we gelukkig op het werk?

Als het niet echt de krantenkoppen haalt, neemt het wel-
zijn op het werk steeds meer ruimte in verschillende me-
dia. Er gaat geen week voorbij zonder een enquête over 
het onderwerp, zonder dat iemand zich zorgen maakt 
over de vloedgolf van burn-out of dat iemand zich vragen 
stelt bij een bore-out.  Nogal verontrustend? Zou het niet 
erger zijn indien niemand het uitbrengt of zich hier zorgen 
over maakt?

Afgeleid van het latijnse tripalium, vind het werk een ety-
mologische oorsprong in een instrument van immobilisa-
tie en marteling in de vorm van een kruis met drie pijlers, 
gebruikt door de Romeinen om rebellenslaven te straffen.  

Wat een gedoe...Buiten de taalwetenschap die je aan het 
lachen kan brengen, is de wereld van werk niet vrij van 
misbruik: intimidatie, aandoeningen van de gewrichten, 
burn-out enz.. Aan de ander kant maken bedrijven zich 
in toenemende mate zorgen over het welzijn op het werk.

Flauwvallen op het werk lijkt een echt sociaal probleem te 
zijn geworden. Volgens een onderzoek uitgevoerd door 
Acerta onder 470 Belgische CEO’s, maakt 23% zich zor-
gen dat hun personeel een gezondheidsprobleem ont-
wikkelt dat verband houdt met hun professionele leven. 
Dit cijfer stijgt jaar na jaar.

Tussen de burn-out en de brown-out: de 
bore-out

Burn-out is waarschijnlijk de top van de media, terwijl de 
bore-out nog relatief onbekend is. Dit fenomeen waar we 
het nu over hebben is echt niet onbelangrijk en veroor-
zaakt schade die lijkt op een burn-out.

In tegenstelling hiermee treft de bore-out werknemers die 
geen uitdaging meer vinden in hun werk en zich vervelen. 
Hun capaciteiten, kennis, interesses voldoen niet aan de 
verwachtingen van hun werkgever. Kortom, ze vervelen 
zich. In een boek met de titel “Diagnose Bore-out” cite-
ren twee Zwitserse bedrijfsadviseurs, Peter Werder en 
Philippe Rothin, in een onderzoek onder 10.000 werk-
nemers, dat laat zien dat de gemiddelde werknemer, op 
een werkdag van acht uur (zonder rekening te houden 
met de regelgevende onderbreking) 2,09 uur verspilt aan 
niet-gerelateerde taken. De belangrijkste reden die ge-
noemd wordt door 33% van de respondenten is het ont-
breken van toegewezen taken. Geconfronteerd met dit 
gebrek aan activiteiten worden er strategieën opgesteld 
met als prioriteit om je job niet te verliezen.  Aan de ene 
kant is er de strategie van de zaken te rekken om ze zo 
langer te laten duren dan nodig. En aan de andere kant 
is er de strategie van pseudo-investering om zodoende 
de professionele toewijding te stimuleren en de indruk 
te geven dat ze continu werken terwijl ze op het internet 
surfen om hun vakantie voor te bereiden, online aanko-
pen te doen, persoonlijk e-mails te verzenden enz.

En alsof dat nog niet genoeg was, theoriseerden twee on-
derzoekers, de ene Zweeds, de andere een Brit in een 
werk, getiteld “De stompzinnigheidsparadox” het concept 
van de brown-out dat vrij vertaald klinkt als “stroomuit-
val”.  Ze identificeren de situatie van werknemers die ta-
ken moeten uitvoeren die in strijd zijn met hun persoonlijke 
ethiek. Dit gaat van de manager die zijn team onder druk 
moet zetten om doelen te bereiken zonder hun de mid-
delen te geven om te slagen, de verkoper die producten 
van slechte kwaliteit moet verkopen, via een HR-manager 
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die personeel moet ontslaan omwille van besparingen.  
Sommigen kunnen er mee leven, voor anderen is de kloof 
te groot tussen daden en het geweten en dit kan tot de-
pressieve verschijnselen leiden. Kort hiervoor hekelde een 
Amerikaanse antropoloog, David Graeber, de invasie van 
“Bullshit jobs”, banen die zinloos zijn, opgevreten door 
nutteloze en tijdrovende activiteiten.

Néantreprise 

Marc Estat heeft er een boek over geschreven: “Nean-
treprise, in uw bureel, niemand hoort je schreeuwen”, 
waarom hij de professionele modus afwijst in wat hij het 
meest absurd heeft gevonden. Het boek is ontworpen 
als een logboek, gerangschikt op de werkweek en ge-
illustreerd met pictogrammen die vaak de pijnlijke wer-
king van elke procedure weergeven. Fragmenten: “Week 
40, maandag: - ik vergat het u te vertellen: u werd tot 
change manager benoemd. Je vertrekt morgen voor een 
opleiding in Genève. Let op de onpersoonlijke vorm “jij 
was…”

De directeur van de Operationele Performance stopte 
me in de gang om me het nieuws te vertellen alsof het 
een detail was. Het lijkt op de consultants die momen-
teel in de fabriek werken. Dezelfde look van een verze-
keringsmakelaar. Dezelfde gedragingen. Een glimlach als 
van een onthaal medewerkster. Het model kader, zonder 
ruwheid, zonder gevoel, een twee dimensioneel kader. 
Voor hem is dit nieuws zeker een detail. Hij heeft nie-
mand om erheen te sturen, dus hij stuurt me onder het 
mom van een valse benoeming.

 (…) De directeur van de performance begint de verga-
dering met een mind map. Deze terminologie kan iets 
intelligent oproepen, maar in feite is er niets dommer dan 
dit. Het gaat erom een woord op een flipover of een tafel 
te schrijven en alle andere woorden op te schrijven waar-
aan je het doet denken.

De directeur van de performance schrijft dus : PERFO-
MANCE (…) In elke zin gebruiken we dan ten minste 
twee of drie afkortingen waarvan ik de betekenis min of 
meer kan raden. Zoals te verwachten, schakelen we bij 
elke beurt over op het Engels: we verminderen niet, we 
stretchen/ we houden geen zicht op het uur, we time-
keepen/ we hebben geen gegevens, we hebben input/ 
een machine is moeilijk te gebruiken, ze is user friendly.

In de productiewereld komen de meeste concepten uit 
Japan (van Toyota.. om nu geen merk te noemen).  In fei-
te spreken we ook Japans, wat resulteert in ontploffende 
dialogen waarbij fuifbeesten onder invloed van ecstasy 
niet zouden van opkijken. (…) Sommige, maar we zullen 
beter scoren als we het go/ no go hebben voor het “poka 
yoke” actieplan. Het is maar wanneer hij de laatste uit-
wisseling hoort, dat Marc Estat (een pseudoniem) aante-
keningen begint te maken om zijn ‘logboek’ te schrijven.

De zoektocht naar betekenis in het werk dat we doen is 
niet nieuw, maar het kan belangrijker zijn in een wereld 
waar geen werkstabiliteit meer is. In ruil voor deze ‘we 
deden mee’ zou de generatie Baby-boomers zeggen. 
Vanaf het moment dat het contract wordt verbroken, zal 
de medewerker zich afvragen wat de betekenis hiervan 
is en zijn appelflauwte.

Enkele vragen om de brown-out te detecteren…

•  Heb je het gevoel dat je het niet begrijpt of dat je de 
betekenis van je werk niet begrijpt?

•  Voelt u zich nutteloos?

•  Spreek je over je werk door te zeggen “ik heb een 
kl*** job!” ?

•  Lig je overhoop met je waarden, je laat je idealen 
varen?
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Samenlevingsfenomeen: Burn-out

De term burn-out verscheen in 1969 en had bijna uitslui-
tend betrekking op verpleegsters, artsen, maatschappelijk 
werkers en leraren die zeer emotioneel betrokken waren 
bij hun werk. Begin de jaren negentig werden psycholo-
gische gezondheidsproblemen op het werk zo groot dat 
ze de belangrijkste oorzaak van langdurige afwezigheid 
op het werk werden. Vandaag zouden in België ongeveer 
19.000 mensen getroffen zijn door deze ziekte.

Burn-out wordt gedefinieerd als “een aanhoudende ne-
gatieve werk gerelateerde gemoedstoestand bij “norma-
le” personen die worden gekenmerkt door uitputting, 
een gevoel van inefficiëntie, demotivatie en disfunctioneel 
werkgedrag». Het duurt een tijd alvorens de werknemer 
zelf deze gemoedstoestand opmerkt. Het is het resultaat 
van een verschil tussen intenties en de realiteit van het 
werk. Vaak handhaven werknemers deze gemoedstoe-
stand door strategieën te hanteren die niet effectief zijn.

Als er geen typische patiënt is, lijkt het erop dat er toch 
enkele gemeenschappelijke punten naar voren kunnen 
komen. Zo is de werknemer die last heeft van burn-out 
meestal in de categorie van perfectionisten en/of toege-
wijde mensen. De laatsten durven niet nee zeggen en 
worden bedolven onder het werk om volledig overwel-
digd te worden.

Een veelheid aan redenen lijken echter unaniem te leiden 
tot burn-out:

•  Overwerk door gebrek aan personeel of slechte or-
ganisatie van diensten. Geconfronteerd door deze 
overbelasting stelt de arbeider zijn grenzen niet meer.

•  Constante druk in termen van tijd, kosten enz..

•  Het imago dat werk vertegenwoordigt in de samen-
leving, kan leiden tot de verplichting van een persoon 
om eraan te voldoen, of bang is om het te verlaten

•  Conflicterende relaties met de oversten of collega’s

Herken een burn-out

Volgende symptomen kunnen u waarschuwen:

•  Je voelt je zowel mentaal als fysiek erg vermoeid. Je 
mist de energie

•  Je hebt moeite met onthouden en concentratie

•  Je reageert heel emotioneel. Uw tolerantiedrempel is 
verlaagd

•  U hebt slaapstoornissen

In de meeste gevallen treden de aandoeningen enkele 
maanden op alvorens de diagnose valt.

Wat zegt de wetgeving?

In maart 1999 werd een collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 2 gesloten die betrekking heeft op de preventie 
van stress veroorzaakt door werk. De Workplace Welfare 
Act 2014 heeft de reikwijdte van het programma uitge-
breid door de werkgever verantwoordelijk te maken voor 
het voorkomen van burn-out en stress. 

Paradoxaal genoeg, ondanks het groeiend aantal geval-
len, wordt niets echt door de werkgevers geïmplemen-
teerd, terwijl deze verschijnselen hun invloed hebben op 
elk type van activiteit, elk beroep. Of het nu te maken 
heeft met uitputting, verveling of ten koste van waarden, 
de wereld van het werk verslechterd zienderogen en het 
zijn niet de 62% van de 1.200 ondervraagde personen 
in het onderzoek naar welzijn op het werk die zich niet 
gewaardeerd voelen in hun baan die ons het tegenover-
gestelde zullen vertellen.

Nathalie Wilbeaux
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Peterschapsactie

Samen staan we sterker!
 

Alleen maar voordelen voor u….
Om u te bedanken voor het aanbrengen van een nieuw lid, bieden wij u:

|  U brengt 1 of 2 nieuwe leden aan,

 30% vermindering op uw lidgeld 2018 (de korting wordt teruggestort op uw rekening).

|  Indien u 3 personen of meer aanbrengt,

 Volledige terugbetaling van uw lidgeld voor het jaar 2018 (het lidgeld wordt teruggestort op uw rekening).
   

Om in aanmerking te komen voor de peterschapsactie, vraag het toekomstig lid onderstaand formulier te vervolledigen 

Naam en voornaam van het aangesloten lid:  ..................................................................................................

Naam en voornaam van het nieuw lid:  ............................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats: ................................................................................................................................

Tel.: ....................................................  mail: ...................................................................................................

Het nieuw lid stort de som van 49 € voor een actief lid of 38€ voor een gepensioneerde  
op rekeningnummer BE19 0012 2049 4012 BIC: GEBABEBB van Fediplus vzw
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Agenda

Robert DOISNEAU op  
donderdag 18 januari 2018 om 10u00  
in het museum van Elsene

Openhartig, boosaardig, alledaagse 
schoonheid ten behoeve van deze 
diepmenselijke kunstenaar. Nog 
nooit uitgegeven in België, de 
retrospectieve tentoonstelling gewijd 
aan de beroemde Franse fotograaf 
Robert Doisneau moet je gezien 
hebben.

Praktische info
Deelname in de kosten: 11 € 
(toegang en geleid bezoek)
Waar : Museum van Elsene, Van 
Volxemstraat 71 te 1050 Brussel
Parking Tulipe - Tulpstraat 41 of 
Parking Flageyplein, 1050 Elsene
Met het openbaar vervoer: Bus 71 
(Museum van Elsene), 60, 38 
(Blyckaertsplein), 59, 95 en tram 
81 (Flageyplein) – Bus 54 (Fernand 
Cocqplein)

Een ongewone reis in de diepten van 
Brussel op donderdag 22 februari 2018 
om 10u00

Een niet alledaags museum, 
dat vertelt en spreekt over 
deze ondergrondse wereld

Praktische info
Deelname in de onkosten: 
15 € (toegang en geleid 
bezoek)
Waar: Riolenmuseum, 
Octrooipaviljoen, 
Anderlechtse poort,  
1000 Brussel

Met het openbaar vervoer: Tram 51 en 82
Bus 46 (Anderlechtse poort)

Het huis van de Drukkerij op  
vrijdag 23 maart 2018.  
Vertrek om 09u00 naar Thuin

Het huis van de 
drukkerij, is een werk 
technisch museum 
gewijd aan de stielen 
in de papiernijverheid, 
herbergt een 
grote verzameling 
drukpersen. Dit 
museum biedt u een 
actief en aangenaam 

bezoek om de typografie, gravures en boekbinding te 
ontdekken.
In de Taverne van de Abdij van de Aulne zullen we u 
borden voorschotelen met diverse groenten en lokale 
vleeswaren.

De dag eindigt in de molen van Donstiennes 
(deelgemeente van Thuin). 

Gelegen in het dorpje Donstiennes, een dorp met 
imposante boerderijen en ver weg van de hoofdwegen, 
vinden we de molen, ook wel « Banaal » genoemd 
(omdat de dorpelingen gedwongen werden hier te 
komen malen). Deze werd reeds vermeld in 866 en deel 
uitmakend van de Abdij van Lobbes.  U zult onbekende 
aspecten ontdekken van deze levendige getuige van 
het verleden : de bewegingen van het hydraulisch 
wiel met schoepen, de ventielaandrijving, de graan 
sorteerder-reiniger, de meel zeef, het verval, de toegang 
tot de hydraulische kelder.

Praktische info
Deelname in de onkosten: 55 € (Vervoer H/T met de 
bus van Capitale Cars, toegang en middagmaal en 
bezoek van de molen.
Vertrek : Vanop de parking van de Brico-Plan-it, 
Bergensesteenweg, metrostation Ceria/Coovi : 09u00
Waar: Het huis van de drukkeriuj, groestraat 1B te 6530 
Thuin.
Terug: naar Brussel: 17u00
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Informatiecentrum over het beheer  
van radioactief afval in België,  
op vrijdag 1 juni 2018.  
Vertrek om 08u30 naar Dessel  
(in de Kempen)

Wil je eens een 
kijkje nemen achter 
de muren van een 
opslagplaats voor 
radioactief afval? 
Of misschien in de 
nevelkamer een 
onzichtbare straal 
zichtbaar maken? 
Je kunt het beleven 

tijdens een bezoek aan Isotopolis, hét informatiecentrum 
over radioactieve afvalstoffen van NIRAS in de Kempense 
gemeente Dessel. Uniek in België!

Isotopolis werpt een verhelderend licht op de complexe 
materies van ‘radioactiviteit’ en het ‘beheer van 
radioactief afval’. Het informatiecentrum geeft glasheldere 
informatie op maat van iedereen die belangstelling heeft 
voor radioactieve afvalstoffen. Isotopolis is tegelijkertijd 
wetenschappelijk sterk onderbouwd, bijzonder leerrijk en 
visueel attractief.

Het middagmaal wordt genuttigd in de Abdij van Postel.

Vanuit de toekomst keren we terug naar het 
verleden door binnen te stappen in de Abdij van 
Postel in Mol.

Deze Prémontrés-abdij (Nabij 
de stad Laon in Noord-Frankrijk) 
werd in de 12e eeuw gesticht 
door de monniken van Floreffe. 
De 18e -eeuwse gebouwen 
worden geflankeerd door een 
beiaardtoren in renaissance stijl. 
Wat de romaanse kerk betreft, 
deze werd aangepast in de 17e 
eeuw. Traditioneel brouwt de 
Abdij van Postel abdijbier. Dit 
wordt niet meer ter plaatse in 
Postel gebrouwen maar in de 

brouwerij ”De Smet” in Opwijk waar eveneens Affligem 
gebrouwen wordt. De abdij produceert eveneens 
kaas, de Postel, de Abdij van Postel en d’Oude Postel. 
Sinds 1994 exploiteren de monniken eveneens een 
botanische tuin met medicinale planten. 

Praktische info
Deelname in de onkosten: 60€
(omvattend de reis per autocar met Capital Cars H/T, 
de toegang en geleide bezoeken, het twee-gangen 
middagmaal en degustaties in de Abdij.

Vertrek: aan de Arcaden niveau Auto World museum 
van het Jubelpark te Brussel, Metro station Merode 

ISOTOPOLIS – GRAVENSTRAAT 73 2480 DESSEL
Terug naar Brussel: 17u00
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Inschrijvingsformulier – voor leden en hun genodigden - terug te zenden aan josette.cotteaux@fediplus.be  
of via onze website www.fediplus.be 
Terugbetaling van de bijdrage in geval van annulatie binnen de 15 dagen is mogelijk. Na deze termijn zal de 
terugbetaling slechts 60% bedragen. 

Naam en voornaam

Adres

Tel Email @

❑   Robert Doisneau  ……… x 11€ =  ………… € terug te sturen voor 15 januari ten laatste

❑   Riolenmuseum ……… x 15€ =  ………… € terug te sturen voor 15 februari ten laatste

❑   Het huis van de Drukkerij ……… x 55€ =  ………… € terug te sturen voor 15 maart ten laatste
Deelname omvat de reis per autocar H/T, de 2 geleide bezoeken en lunch met 1 drankje.

❑   Isotopolis ……… x 60€ =  ………… € terug te sturen voor 15 mei ten laatste
Deelname omvat de reis per autocar H/T, het geleid bezoek en de 2-gangen lunch (zonder drank).

Te storten op rekening n° BE 19 0012 2049 4012 van Fediplus vzw.

We moeten minstens 10 deelnemers hebben om de uitstappen te laten doorgaan.  15 inschrijvingen 
zijn minimaal vereist voor de uitstappen met een autocar.

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. Alvast bedankt voor uw begrip.
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