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Edito

De pensioenen hervormen? Een 
onmogelijke taak?

De pensioenhervorming kent vele obstakels. Het laatste 
wapenfeit is het falen van het sociaal overleg binnen het 
Nationaal pensioencomité. Deze raad was iets meer dan 
een jaar geleden opgericht om de voorstellen voor her-
vormingen in te dienen. De regering heeft hier het initiatief 
genomen.

De Ministerraad zal dus binnenkort de teksten over de 
behandeling van de zware beroepen en het deeltijds 
pensioen bestuderen.

Het algemene idee van de regering is om prioriteit te ge-
ven aan werk in de berekening van het pensioen en om 
onze drie verschillende pensioenstelsels (privé, openbare 
sector en zelfstandigen) te harmoniseren.

De arbeid bevoordelen, betekent dat de gelijkgestelde 
periodes minder zullen meetellen voor de berekening van 
uw pensioen.

Tijdvakken van werkloosheid met bedrijfstoeslag wor-
den bijvoorbeeld in aanmerking genomen maar op basis 
van een minimumloon i.p.v. het normale fictief loon. We 
zouden verder kunnen gaan en gewoon de mogelijkheid 
schrappen om te kiezen voor dergelijke werkloosheids-
uitkering met bedrijfstoeslag, behalve voor bedrijven in 
moeilijkheden of zware beroepen. Moeten we zo ver 
gaan? Wij denken van niet, omdat de toetredingsvoor-
waarden inzake leeftijd en loopbaan de afgelopen tijd 
toch aanzienlijk strenger zijn geworden.

Het zal ook nodig zijn om langer te werken, omdat de 
wettelijke pensioenleeftijd zal stijgen tot 67 jaar in 2030 
en de leeftijdsvoorwaarden voor een vervroegd pensioen 
merkelijk zijn verhoogd.

De volgende hervorming zal zeker een bonus-malus sys-
teem introduceren. Dit element is terug te vinden in de 
projecten rond deeltijdspensioen en het pensioen met 
punten. We zullen dus een referentieloopbaan bepalen. 
Werkt u meer dan de referentieloopbaan, dan zal je een 
bonus ontvangen, werkt u minder, uw pensioen zal ver-
minderd worden.

Vergeet niet dat in een niet zo ver verleden een systeem 
van malus bestond voor werknemers en zelfstandigen. 
Vanaf de leeftijd van 60 jaar werd een vermindering van 
5% op het pensioen toegepast per anticipatiejaar. Vanaf 
60 jaar resulteerde dit in een pensioenverlies van 25%. 
Deze boete werd vervolgens geschrapt voor werkne-
mers terwijl deze voor zelfstandigen werd gehandhaafd. 
Op termijn werd het dan ook geleidelijk aan geschrapt 
voor de zelfstandigen.

En vervolgens werd een bonus ingevoerd voor de gewerk-
te dagen vanaf de leeftijd van 62 jaar. Deze bonus was 
aanvankelijk meer dan 2 euro per gewerkte dag. Kort erna 
werd dit systeem hervormd o.a. door verlaging van het 
dagelijks bedrag om het volledig op te doeken in 2015.

Waar is de logica in al dit uitstel gedragingen? Dit toont 
aan dat eerdere regeringen gebrek hadden aan samen-
hang en daadkracht wat de hervorming van de pensioe-
nen betreft.

De toekomstige hervormingen die onze pensioenen 
duurzaam zullen maken moeten in gezamenlijk overleg 
bepaald worden met een dialoog die niet beperkt is tot 
de traditionele sociale partners (werknemers- en werk-
geversvertegenwoordigers). Gepensioneerden en hun 
vertegenwoordigers zullen ook moeten gehoord worden. 
Dit vragen wij al lang. Alleen op deze manier zullen we 
een rechtvaardige en evenwichtige hervorming bereiken.

Michel Wuyts

Michel Wuyts 
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HERINNERING 
JAARLIJKSE BIJDRAGE

Wij danken iedereen die al de moeite nam om zijn jaarlijkse 
bijdrage te vereffenen. Dit bericht belangt hen dus niet aan.

Indien u uw bijdrage nog niet betaald heeft, het is nog 
niet te laat!

Fediplus verdedigt u, informeert u, begeleid u en dit 
voor minimum 33 euro’s.

Bedrag te storten op rekening BE19 0012 2049 4012 
(BIC : GEBABEBB) met vermelding « lidgeld 2018 »:

U bent 
lid voor 
1 juni 
2015

U bent lid geworden 
na 1 juni 2015

Indivi-
duele 
bijdrage

Alleen-
staand :  
38 euro

Gepen-
sioneerd :  
38 euro

Actief :  
49 euro

Koppel :  
45 euro

Bijdrage
als
groepe-
ring

Alleen-
staand :  
33 euros

Gepen-
sioneerd :  
33 euro

Actief :  
49 euro

Koppel :  
38 euro

De leden van volgende groeperingen: AG  Liè-
ge, Vriendenkring AXA bank (voorheen  
ANHYP), Bekaert, Fiberglas, Franki, Ex- Generale 
Bank, GDSOM, Arbeidsinvaliden, KDL, Michelin, 
Monsanto, PRGC-CFE, Total, Tractebel, Royale 
Belge, Astrazeneca, BBL-ING, RTBF, Politie, Nest-
lé, Otraco, Sabena Failliet (niet BPPS), CIBE, ASLK-
CGER., schrijven over op de rekening van Fediplus 
BE19 0012 2049 4012.

De andere leden van de groeperingen betalen zoals 
voorheen aan hun groepering en wachten eventueel hun 
verzoek tot betaling af.

Leden die wonen in het buitenland gebruiken 
a.u.b. volgende code :

BIC:GEBABEBB – IBAN BE19 0012 2049 4012
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Sociale en fiscale 
actualiteit 

Wat zal de impact zijn van periodes 
van inactiviteit op de berekening van 
het pensioenen van werknemers?

De perioden van inactiviteit (werkloosheid, vervroegde pen-
sionering, pseudo-prepensioen), genomen vóór de eerste 
overheidshervorming in 2012, worden gelijkgesteld met 
perioden van activiteit bij de berekening van het pensioen. 

Momenteel worden onderhavige perioden van inactiviteit 
(werkloosheid en SWT) slechts beperkt gelijkgesteld in 
de berekening van het pensioen. In geval van een werk-
loosheidsregeling met bedrijfstoeslag (SWT) of vervroeg-
de pensionering vóór de leeftijd van 59 jaar en langdu-
rige werkloosheid (werkloosheid vanaf de 3° periode na 
maximaal 48 maanden), is er gelijkstelling op basis van 
een beperkt fictief loon (minimum gewaarborgd inkomen 
op 24.247,04€ bruto per jaar op 1 januari 2018) en niet 
op basis van het normaal fictief loon (op basis van het 
laatste salaris bij activiteit).

Vanaf 1 januari 2019 zal de regering de gelijkstellin-
gen nog verder beperken voor periodes van inactiviteit. 
Deze beperking zal gelden voor alle pensioenen die voor 
de eerste keer ingaan vanaf 1 januari 2019 en voor 
gelijkgestelde periodes met terugwerkende kracht 
vanaf 1 januari 2017.

Voor deze periodes zal de berekening van het pen-
sioen in sommige gevallen, gebeuren op basis van het 
beperkt fictief loon (referentieloon) voor de periodes 
van onvrijwillige werkloosheid vanaf de 2° vergoedbare 
periode, i.p.v. voorheen de 3° periode.

Periodes van brugpensioen of werkloosheid met 
bedrijfstoeslag (SWT) en pseudo-brugpensioen tot 
de leeftijd van 59 jaar van de begunstigde zullen nog 
enkel in aanmerking komen voor een gelijkstelling op ba-
sis van het beperkt fictief loon. Er is een uitzondering 
indien de eerste periode van werkloosheid begon vanaf 
de leeftijd van 50 jaar, zal de tweede periode normaal ge-
lijkgesteld worden op basis van het normaal fictief loon.

Andere periodes van werkloosheid (tijdelijke werkloos-
heid en inschakelingsuitkeringen) evenals volledige perio-
des van werkloosheid in specifieke categorieën (erkende 
havenarbeid) worden hier niet geviseerd.

Men zal eveneens het referentieloon toepassen indien 
het normaal fictief loon lager is dan het referentieloon.

De hervorming voorziet verschillende uitzonderingen en 
overgangsmaatregelen. Men zal het normaal fictief loon 
toepassen voor een categorie van personen die:

| Zich op 31 december 2016 al in het stelsel van brugpen-
sioen bevonden of werkloosheid met bedrijfs toeslag;

| Voor 20 oktober 2016 ontslagen werden met het oog 
op een brugpensioen of werkloosheid met bedrijfs-
toeslag (de datum van 20 oktober 2016 is de datum 
van de Ministerraad tijdens dewelke deze maatregel 
werd aangekondigd en die de budgettaire aanpassin-
gen hierrond heeft goedgekeurd)

 Men kan dus stellen, dat sinds deze datum en reke-
ning houdend met de aankondiging die vervat zat in 
de beslissingen van de Ministerraad, dat men voldoen-
de geïnformeerd werd m.b.t. de nieuwe voorwaarden 
voor gelijkstellingen bij een SWT.

De gelijkstelling met het normaal fictief loon blijft van toe-
passing voor:

| Periodes van werkloosheid met bedrijfstoeslag of 
brugpensioen (in de sector van het openbaar vervoer 
(De Lijn, Tec, Mivb) bekomen in het kader van onder-
nemingen in moeilijkheden of herstructurering;

| Periodes van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het 
kader van de zware beroepen, nachtwerk, werknemer 
deel uitmakend van een paritair comité uit de bouw-
sector met een attest van arbeidsongeschiktheid (uit-
oefening van een zwaar beroep gedurende 5/7 jaar 
gedurende de 10/15 kalenderjaren) en aan de minder 
valide werknemer die erkend werd door de bevoegde 
autoriteit of die ernstige lichamelijke problemen heeft.

De mogelijkheid om periodes gelijk te stellen (vol-
ledige werkloosheid, brugpensioen, vervroegd pensioen) 
met periodes van activiteit op het einde van de loopbaan 
is beperkt voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 
2019.

Deze periodes van inactiviteit zullen gelijkgesteld wor-
den voor de berekening van het pensioen tot slechts 
14.040  dagen (voltijds equivalente dagen) van de glo-
bale professionele loopbaan (voor vte in het stelsel van 
werknemers, zelfstandigen en andere stelsels (deze van 
de openbare sector, pensioenregeling bij internationale 
organisaties of supranationale organisaties evenals deze 
die niet in het toepassingsveld van de Europese verorde-
ningen of bilaterale overeenkomsten vallen).
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Sociale en fiscale 
actualiteit

Ingeval van een gemengde loopbaan (werknemer/
ambtenaar of werknemer/ambtenaar/zelfstandige), wor-
den eerst de arbeidsdagen openbare sector weerhouden 
en daarna geleidelijk aan aangevuld met de dagen uit het 
stelsel van werknemers en als laatste uit het stelsel van 
zelfstandigen. (vanaf de oudste geregistreerde datum tot 
de meest recentste).

Er zijn twee overgangsregelingen die toelaten om toch te 
genieten van de gelijkstelling voor arbeidsdagen die na de 
14.040e dag VTE van de beroepsmatige loopbaan valt.

Het betreft:

1) werknemers in loondienst met een totale professione-
le loopbaan van 14.040 vte dagen vóór 1 septem-
ber 2017 (datum komt overeen met de datum van 
budgettaire beslissing). Voor deze werknemers, zijn 
de dagen van inactiviteit beschouwd als dagen van 
activiteit (in zoverre zij een onderbrekingsvergoeding 
van de RvA ontvangen).

2) werknemers waarvan de volledige loopbaan de 
14.040 dagen Vte bereikte maar die niet voldoen aan 
de leeftijdsvoorwaarden voor het vervroegd pensioen. 
Voor deze werknemers, worden de dagen van inacti-
viteit geteld als dagen van activiteit (in zoverre zij een 
onderbrekingsvergoeding van de RvA ontvangen) en 
dit tot dat zij voldoen aan de voorwaarden van het 
pensioen vervroegd pensioen. Hierdoor is de gelijk-
stelling van deze dagen (gelegen na 14.040ste VTE dag 
van de algemene professionele carrière) is niet langer 
mogelijk.

Pensioen van zelfstandigen: 
regularisatiebijdragen

De wet van 25 december 2017, Belgisch Staatsblad van 
29 december 2017, introduceert een bijkomende perio-
de van één jaar, zodat de zelfstandigen in staat zijn hun 
regularisatiebijdrage te betalen.

De praktische modaliteiten moeten nog gepubliceerd 
worden in een koninklijk besluit. Deze maatregelen tre-
den in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 
2015 en zijn van toepassing op de sociale bijdragen voor 
de trimesters vanaf 2015.

De sociale bijdragen voor zelfstandigen worden bere-
kend, sinds 1 januari 2015 op basis van de beroeps-
inkomsten van het lopende jaar, en niet meer op basis 
van het 3° voorgaande jaar. Aangezien deze lopende in-

komsten slecht bekend zijn na 2 of 3 jaar, moet er een re-
gularisatie plaatsvinden zodra de belastingadministratie 
de inkomsten bekend maakt aan het sociale zekerheids-
fonds. Ofwel ontvangt de zelfstandige een terugbetaling, 
ofwel moet hij een regularisatiebijdrage betalen indien de 
vorige betaalde bijdragen onvoldoende waren.

Deze regularisatie maakt het mogelijk om bij de bereke-
ning van het pensioen rekening te houden met de betref-
fende kwartalen omdat bij niet betaling de zelfstandige an-
ders pensioen verliest voor de desbetreffende trimesters.

Zelfstandigen die onlangs gepensioneerd zijn of bin-
nenkort met pensioen gaan, lopen het risico om een 
regularisatie aanvraag te krijgen, tenzij ze – tijdens een 
overgangsperiode – de mogelijkheid hebben om een 
aanvraag in te dienen met het oog op de onmiddellij-
ke betaling van de definitieve bijdragen. Deze voorlopige 
wettelijke bijdragen, berekend op basis van het inkomen 
van de 3 voorbije jaren worden aldus onmiddellijk defini-
tief. Deze uitzondering geldt alleen voor zelfstandigen die 
na hun pensioenering hun activiteiten staken en uiter lijk 
op 1 januari 2019 met pensioen gaan. Alle anderen zul-
len aldus eventueel de regularisatiebijdrage betalen voor 
hun laatste jaren activiteit.

Indien er geen regularisatie gebeurt, bestaat de mo-
gelijkheid dat het pensioenbedrag kan herzien worden 
naar beneden, of eventueel het recht verliest om met 
vervroegd pensioen te gaan. Om dergelijk ongemak te 
vermijden, verleent de administratie een bijkomende pe-
riode van 12 maanden. Deze gaat in na het einde van het 
kwartaal volgend op dat waarin het sociale verzekerings-
fonds de uit deze regularisatie voortvloeiende regeling 
heeft verzonden. Het is aan het einde van deze periode 
dat de Riziv de pensioensituatie zal corrigeren.

In geval van niet-regularisatie, zal een procedure opgestart 
worden tot invordering van het onterecht betaalde pensioen, 
hierop is een verjaringstermijn van 3 jaar van toepassing.

Toegelaten activiteiten bij gepensioneerden

Sinds 1 januari 2015 mogen gepensioneerden van 
65 jaar en meer, of gepensioneerden die er een loopbaan 
van 45 jaar hebben opzitten, onbeperkt werken zonder 
rekening te houden met de grenzen van inkomen.

Andere gepensioneerden moeten afhankelijk van de ge-
zinssituatie, de plafondbedragen respecteren. Deze be-
dragen werden onlangs aangepast voor het jaar 2018.
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Godelieve Pata

Grenzen van de toegelaten inkomsten 2018

Voorwaarden Kinderlast

Niet te overschrijden jaarbedrag per type van 

activiteit

Bruto bedragen 
als werknemer, ambt 

of mandaat

Netto bedragen  
als Zelfstandig of  

gemengd (werknemer 
en zelfstandige)

| Vóór de wettelijke pensioenleeftijd;
| Jonger dan 65 jaar of geen 45 kalenderja-

ren op het ogenblik van de pensionering;
| Als huwelijkspartner (jonger dan de wet-

telijke pensioenleeftijd) van een partner 
met een gezinspensioen.

Neen 8 022,00 EUR 6 417,00 EUR

Ja 12 033,00 EUR 9 626,00 EUR

| Jonger dan 65 jaar met alleen overle-
vingspensioen

Neen 18 677,00 EUR 14 942,00 EUR

Ja 23 346,00 EUR 18 677,00 EUR

| Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd met 
een rustpensioen en jonger dan 65 jaar;

| Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd met 
alleen een overlevingspensioen;

| Als huwelijkspartner (vanaf wettelijke 
pensioenleeftijd) van een partner met een 
gezinspensioen.

Neen 23 170,00 EUR 18 536,00 EUR

Ja 28 184,00 EUR 22 547,00 EUR
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Gepensioneerd en zelfstandig

U bent met pensioen en u wilt 
starten als zelfstandige. 
Hoe begin je eraan? 

Sociale bijdragen storten

U moet zich inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds 
voor zelfstandigen en de bijdragen betalen.

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal een sociale bijdra-
ge voor je zelfstandige activiteit.

Begin je met je activiteit in de loop van een trimester, dan 
is de sociale bijdrage verschuldigd voor het volledige tri-
mester. Het ideale is aldus om met uw activiteit te starten 
op 1 januari, 1 mei, 1 juli of 1 oktober.

De bijdrage komt overeen met een percentage op het 
netto belastbare bedrijfsresultaat. Het netto beroepsin-
komen wordt verkregen door het nemen van de bruto in-
komsten, na aftrek van de bedrijfskosten, de al betaalde 
sociale zekerheidsbijdragen en beroepsmatige verliezen.

Aan de hand van het belastbare netto-inkomen, bepaalt 
het sociale zekerheidsfonds de sociale zekerheidsbij-
dragen. Let wel op: als je minder dan 4 kwartalen ac-
tief bent, wordt uw inkomen omgezet in een jaaromzet. 
Voorbeeld: u bent aangesloten van 1 januari tot 30 juni 
en hebt 20.000€ ontvangen. De sociale bijdragen van de 
eerste 2 kwartalen zullen berekend worden op een inko-
men van 40.000€. Sinds 1 januari 2015 worden de de-
finitieve sociale bijdragen berekend over het beroepsin-
komen dat in hetzelfde jaar is ontvangen. We beginnen 
met het betalen van zogenaamde voorlopige bijdragen 
die daarna worden geregulariseerd.

De jaarlijkse vergoeding is per kwartaal verschuldigd en 
hangt af van uw categorie van aansluiting (als zelfstan-
dige in hoofdberoep, in bijberoep of gepensioneerd met 
al dan niet een pensioen). De trimestriële provisie is on-
derworpen aan administratieve kosten (variabel volgens 
de zorgkassen – ongeveer 4%). In geval van niet betaling 
binnen de gestelde termijnen zijn wettelijke toeslagen 
automatisch van toepassing. Als u als zelfstandige in 
hoofdberoep werkt, moet u altijd een minimale bijdrage 
betalen. Werk je in bijberoep, dan betaalt u een bijdrage 
in overeenstemming met uw werkelijk inkomen.

Verminderde tarieven voor 
gepensioneerden

Als u nog actief bent na de ingangsdatum van uw pen-
sioen, kunt u profiteren van een verlaagd premietarief. 

In feite betaalt u een sociale bijdrage van 14,7% op het 
jaarlijks netto belastbare inkomen i.p.v. 20,5% voor de 
zelfstandigen die nog niet met pensioen zijn. Let wel op, 
als u 65 jaar of ouder bent en u werkt als zelfstandige en 
u ontvangt geen pensioen, dan betaalt u premies maar 
zonder dat u de gegarandeerde minimale bijdrage hoeft 
te betalen. In dit geval betaalt u wel de 20,5% aan socia-
le bijdragen.

U hebt wel de mogelijkheid om pensioenrechten op te 
bouwen (want het pensioen is nog niet gevestigd) op 
voorwaarde dat uw jaarlijks netto belastbaar inkomen 
minstens 13.550,50€ bedraagt.

Echter, als u al een pensioen ontvangt (zelfstandige, 
werknemer of ambtenaar), dan zal uw activiteit als zelf-
standige geen bijkomende pensioenrechten meer ople-
veren.

Als gepensioneerde is er geen sociale bijdrage verschul-
digd als het jaarlijkse netto belastbaar inkomen lager is 
dan 2.998,28€.  Ligt het inkomen tussen 2.998,28 en 
58.513,59€ dan betaal je een bijdrage van 14,7%. Als 
het inkomen hoger is dan 58.513,59€ wordt de sociale 
bijdrage verlaagd tot 14,16%.

Let wel op, indien je vervroegd met pensioen gaat, 
dan moet je de toegelaten grenzen van jaarinkomsten 
respecteren. Anderzijds, indien je 65 jaar bent of er 
een loopbaan van 45 jaar hebt opzitten dan kan u 
pensioen en activiteit onbeperkt zonder limieten cu-
muleren.

Is het interessant om met pensioen 
te gaan en opnieuw te gaan werken, 
of blijf je beter wat langer werken 
met het oog op het verhogen van je 
pensioen?
Om dit te achterhalen, moet de winst worden verge-
leken vanwege de verhoging van het pensioen en het 
verlies aan pensioen. In veel gevallen is het interessan-
ter om het pensioen op te nemen, met name in de ver-
onderstelling dat men pensioen en werk onbeperkt kan 
combineren.

Als je start als zelfstandige, dan moet u zich inschrij-
ven bij een sociaal verzekeringsfonds en bijdragen 
betalen, nagaan of uw activiteit onderworpen is aan 
de Btw wetgeving. Als dat zo is kunt u kiezen voor 
een uitzonderingsregeling indien de omzet minder is 
dan 25.000€ per jaar. Je hebt eveneens een basis-
kennis nodig van management. Voor al deze vragen 
en procedures neemt u best contact met een onder-
nemingsloket.
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Gepensioneerd en zelfstandig

Een nieuw aanvullend pensioen voor de 
zelfstandigen!

We weten allemaal dat het wettelijk pensioen voor zelf-
standigen vrij laag is en dat het verstandig is om zelf een 
aanvullend pensioen op te zetten.

Zelfstandigen, natuurlijke personen (ongeveer 
450.000 mensen van de 700.000 zelfstandigen van het 
land), zullen kunnen genieten van een Pensioenovereen-
komst voor zelfstandigen, in ’t kort POZ.

De teksten zijn nog niet gestemd maar zullen van toe-
passing zijn op het aanslagjaar 2019, inkomsten 2018. 
Tot op heden konden deze zelfstandigen wel genieten 
van een vrij aanvullend pensioen (VAPZ).

VAPZ

Ter herinnering, het VAPZ maakt het mogelijk om een 
aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen op basis van 
jaarlijkse premies. Als deze jaarlijkse premies niet worden 
belast bedragen ze minimaal 8,17% van het beroepsin-
komen met een maximum van 3.217,24€ in het kader 
van een gewone VAPZ (of 3.598,05€ voor een sociale 
VAPZ). Het voordeel van de VAPZ is dat de premies voor 
100% aftrekbaar zijn in de personenbelasting. In veel ge-
vallen kan de belastingvermindering meer dan 50% be-
dragen. De wet verplicht de instelling om een kapitaal te 
waarborgen. Daarom worden de investeringen alleen in 
tak 21 gedaan. Wanneer het kapitaal uitgekeerd wordt, 
dan gebeurt de belasting op basis van een fictieve ren-
te. (gedurende 13 jaar indien betaling voor de 65 jaar 
plaatsvindt of 10 jaar indien de betaling na de leeftijd van 
65 jaar gebeurt). Er wordt een ZIV bijdrage van 3,55% en 
een solidariteitsbijdrage (tussen de 0 en 2%) ingehouden 
van het bruto kapitaal.

POZ

Wat zijn de voordelen van een POZ?

Toegegeven, premies die jaarlijks betaald worden onder 
een POZ worden belast met 4,4%, maar ze zijn niet be-
perkt indien men de 80% regel respecteert. In feite wordt 
de belastingvermindering alleen toegekend als het opge-
bouwde pensioenkapitaal de limiet van 80% van het ge-
middelde bruto beroepsinkomen van de drie voorgaande 
jaren niet overschrijdt. Het kapitaal wordt belast tegen 
10% (+ de gemeentebelasting) en een heffing van 3,55% 
wordt geheven voor Ziv evenals een solidariteitsbijdrage 
tussen de 0 en 2%.

POZ premies genieten een belastingvermindering van 
30%. Ze zijn daarom niet aftrekbaar tegen de marginale 
aanslagvoet zoals in een VAPZ. Het belastingvoordeel is 
daarom lager. Eén van de sterk punten van de POZ is 
echter dat het mogelijk wordt om te kiezen voor investe-
ringen in tak 23. Het pensioenkapitaal dat in deze con-
text wordt opgebouwd, kan aanzienlijk groter zijn dan in 
een VAPZ. 

Michel Wuyts
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Hoe in de praktijk
een gift doen?

We hebben de laatste tijd veel vragen ontvangen over de 
juiste procedure die moet gevolgd worden voor een roeren-
de gift. Hieronder kan u onze bevindingen raadplegen.

Wat is een gift?

Een schenking houdt de intentie in van de schenker om 
een goed aan een andere persoon toe te wijzen en de 
aanvaarding te ontvangen van de begunstigde. Zonder 
deze twee elementen kan er geen sprake zijn van een gift.

Er zijn verschillende manieren om dit te regelen. De 
meest eenvoudige, maar dan ook de duurste is om een 
notaris hiervoor aan te stellen. Hij zal alle noodzakelijke 
formaliteiten verzorgen. Notariële akten voor schenkin-
gen als een voorschot op de erfenis (schenkingen aan 
kinderen en kleinkinderen bijvoorbeeld) zijn onderwor-
pen aan wettelijke schalen, variërend van 1,4250% tot 
0,0456% van de waarde van de geschonken goederen. 
Terwijl voor donaties aan niet-erfgenamen de schaal va-
rieert tussen 2,85% en 0,0570% van de waarde van de 
geschonken goederen.

De schenking van roerende goederen kan ook onder-
hands gedaan worden, via een indirecte weg door een 
bancaire gift of op een directe manier door de fysische 
overhandiging van het goed. We spreken in dit laatste 
van een handmatige gift.

Ik registreer mijn gift

Het registreren van een roerende gift veronderstelt de 
betaling van schenkingsrechten die de erfgenaam vrijwa-
ren van erfrechten op dat aandeel. Schenkingsrechten 

vallen onder de bevoegdheid van de regio’s en het tarief 
voor de schenking is volgens het gebeid waar de donor 
zijn fiscale woonplaats heeft ten tijde van de schenking. 
Schenkingsrechten variëren afhankelijk van de mate van 
verwantschap tussen de donor en de begunstigde.

Schenkingsrechten

Waals gewest
Brussels Hoofd-
stedelijk gewest

Vlaams gewest

Directe 
lijn, 
echtge-
noot en 
wettelijk 
samen-
wonende
partner

3,30% Directe 
lijn en 
partner

3% Directe 
lijn en 
partner

3%

Broers, 
zussen, 
ooms, 
tantes, 
neven, 
nichten en 
anderen

5,50% Alle ande-
ren

7% Alle ande-
ren

7%

Hoe te registreren?

Wanneer een schenking niet geregistreerd is, wordt het 
geschonken goed opnieuw opgenomen in het patrimo-
nium van de donor indien deze binnen de drie jaar na de 
schenking overlijdt.

Om de registratie te verrichten, moet een schriftelijk do-
cument worden ingediend. Dit laatste gebeurt meestal 
in de vorm van een bijgevoegde overeenkomst door alle
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Hoe in de praktijk
een gift doen?

De registratie van de schenking wordt van kracht in het 
Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk gewest, 
op de datum van betaling van de schenkingsrechten aan 
de federale ontvanger.

In het Vlaams gewest is de Vlaamse belastingdienst 
(VLABEK) verantwoordelijk voor het innen van de schen-
king belasting. De akte moet echter worden ingediend bij 
het registratiekantoor maar wordt geregistreerd zonder 
dat de schenkingsrechten worden betaald en vervolgens 
aan VLABEL doorgegeven die de verschuldigde vergoe-
dingen berekend en de belastingbetaler een uitnodiging 
stuurt tot betalen via een aanslagbiljet.

Ondergetekenden  : 

Mijnheer ......... en mevrouw ........., gedomicilieerd in .........

hierna «de schenker» genoemd

EN

…..........., woonachtig in ..............

hierna «de begiftigde» genoemd

verklaren :

Dat een schenking werd gedaan middels een bancaire overschrijving ten voordele van de begiftigde .........

Dat deze bankdonatie werd aanvaard met dank door de begiftigde.

Dat de Schenker(s) een overschrijving hebben uitgevoerd van hun bankrekeningnummer(s) …………..

een bedrag van ......... ( in cijfers en letters) ......... euro’s

Op de rekening (en) van de begunstigde ........., met het nummer (s) .........

bij de financiële instelling .........

Dat van de rekening van de schenker(s) gedebiteerd werden op .........

Dat de rekening van de begiftigde gecrediteerd werden op  .........

Dat dit document uitsluitend werd opgesteld als bewijs van de vooraf gedane bankdonatie.

Als bewijs zijn aan deze verklaring de uittreksels van de bankrekeningen van de schenker en de ontvanger toe-
gevoegd.

Gedaan in ... kopieën bij ..., 

Op datum van ......... / ... / 2018.

De schenker(s)             De Begiftigde(n)

(handtekening (en)) ( handtekening )

Wie moet de schenkingsrechten 
betalen?

De schenker of de begiftigde, de wetgever heeft zich niet 
uitgesproken over wie de schenkingsrechten moet betalen. 
Het feit van de betaling van de schenkingsrechten door de 
schenker wordt niet aanschouwd als een bijkomende schen-
king die onderworpen zou zijn aan schenkingsrechten.

Mevrouw X verblijft in het Waals gewest en wenst 
300.000 EUR te schenken aan haar neven en nichten. In-
dien ze de kosten van de schenking ten hare laste neemt, 
zal ze hun een bijkomend bedrag t.b.v. 16.500 EUR over-
maken dat niet als schenking wordt beschouwd. Indien ze 
echter in totaal 300.000EUR wenst te schenken heeft ze 
er alle voordeel bij om een lager bedrag te schenken en de 
kosten van de schenking ten laste te nemen.

Nathalie Wilbeaux 

belanghebbenden ondertekend en in principe in even-
veel exemplaren als er partijen zijn.

Dit kan bijvoorbeeld volgende vorm aannemen:



R
EV

U
E 

D
’I

N
FO

R
M

AT
IO

N
 E

T 
D

E 
C

O
N

TA
C

T

     
 

12

Gepensioneerd zijn is rouwen, 
rouwen om het werk

Verwacht of gevreesd, pensionering wordt door ieder-
eens anders ervaren. Zich uit het actieve leven terug trek-
ken brengt daarom niet minder emoties met zich mee. U 
moet dit niet negeren, dit zal u helpen om deze moeilijke 
periode door te komen met meer gemoedsrust.

Het klopt, we spreken hier niet van het verlies van een 
geliefde, maar het verlies van sociale status, de plaats 
van het werk, collega’s, herkenningspunten, gewoonten 
zoals het traject of de koffiepauze om 10u. “Pensionering 
is de grootste omwenteling in mijn leven, want wat is het 
doel? We gaan niets opbouwen, we gaan geen gezin 
stichten….” Mevrouw H.

De overgang naar het pensioen plaatst mensen voor een 
rouwproces.

Het verlies van status

De overgang naar pensionering is een ingrijpende trans-
formatie in de mate dat het gaat om rouw van je profes-
sionele identiteit die opgebouwd werd gedurende veer-
tig jaar en deze om te zetten naar een nieuwe identiteit. 
“ Na je pensionering kun je het gevoel krijgen dat je niets 
bent”, dit zegt gerontoloog Yvon Riendeau. Hij geeft aan 
dat een job veel meer is dan een loon, het “beïnvloedt de 
persoonlijkheid”, “de structuur van het dagelijks leven”, is 
de bevestiging van een “statuut en prestige”. M.N. reali-
seerde zich tijdens een pre-pensioneringsworkshop dat 
communicatie, interactie met anderen cruciaal was en 
dat hij niet in een situatie ging terecht komen waarin hij 
niet langer in contact zou komen met mensen. Anders 
dan de heer K. die zich niet voorbereidde op zijn pensio-
nering en die de neiging heeft om de mensen te ontwij-
ken (..). Ik ontwijk ze niet maar ik benader ze ook niet. 
Eigenlijk kan je misschien wel zeggen dat ik ze vermijd… 
Bijvoorbeeld, vandaag, ik had besloten om te gaan eten 
met een ex-collega. Ik ben niet geweest. “Ik dacht nee, 
wat moet ik hem vertellen? “De heer K is in een typische 
situatie waar hij zijn plaats in het sociale leven niet meer 
herkend. De moeilijkheden die hij ondervindt om er een 
te bouwen en om zich een nieuw statuut aan te meten, 
zorgen ervoor dat hij moeilijkheden ondervindt in zijn re-
laties met anderen. Hij slaagt er niet in een pensioensta-
tus op te bouwen die hem de bevrediging geeft die hij 
nodig heeft om te floreren.

“Met pensioen gaan is pure horror! (..). Ik sla tilt! Ik zeg 
dikwijls dat ik in afasie beland ben” bevestigt ons Me-
vrouw T.

Welke identiteit hebben we als we 
de wereld van het werk verlaten?

In samenlevingen waar het werk wordt beschouwd als 
één van de pijlers van het bestaan, wat verloren is ge-
gaan door het werk wijst ook op het verlies van een ruim-
te van krachtige socialisatie. De getuigenissen verzameld 
door de socioloog Cécile Charlap1 getuigen hiervan. “De 
dag van vandaag, bij mijn pensionering, voel ik een be-
paald gebrek aan contact, voordat ik elke dag mijn col-
lega’s zag, waren we niet echt goede vrienden, maar er 
waren nog steeds uitwisselingen…

“Nu,..breng ik de dag alleen door, bij mij thuis, ik ben 
gescheiden dus is er niemand anders in huis en ik ga 
niet zomaar eventjes met de kassierster van de super-
markt staan keuvelen! “zegt de Heer T. En bij de Heer 
U, hij gelooft dat er een “hele wereld van contacten die 
je niet meer hebt als je het professionele leven verlaat, 
dat is een feit, professionele events (…) als je niet langer 
betrokken bent, dan ga je niet meer”. In die zin vormt de 
overgang naar pensionering een vorm van desocialisa-
tie, maar ook een crisis van het beeld van jezelf, van de 
vertegenwoordiging van het individu in zich. “De functie 
die ik bekleedde gaf me een waarde van mezelf, iets wat 
ik op dit moment niet meer heb…Ik ben gedegradeerd 
tot klusjesman, huisman (…)? Bij pensionering is er het 
fenomeen dat je niet meer in het maatschappelijk mid-
denveld staat, je bent gedegradeerd» zegt ons een be-
droefde mijnheer D2.

Werk wordt ook beschouwd als één van de ruimtelijke 
sociale tijden van het individu, die als tegengewicht me-
kaar compenseren, mekaar ondersteunen. Het indivi-
du vertrouwt op de familiale omgeving bij professionele 
problemen. De professionele omgeving zal daar op zijn 
beurt, toelaten om te ontsnappen aan het invasief famili-
aal klimaat bijvoorbeeld. Bij het verlies van de professio-
nele ruimtetijd, is dit een tegengewicht dat verdwijnt en 
een systeem dat ontregeld wordt. “Met mijn vrouw had 
ik vroeger alle tijd om te doen wat ik wou, want er waren 
werkdagen, nu is het 24u op 24u samen, dat verandert 
de verhoudingen ingrijpend.

Met mijn echtgenote heb ik geen enkele activiteit bui-
tenshuis, dus alle activiteit is per definitie altijd met z’n 

1 In “De overgang naar pensionering aan het begin van de 21e eeuw, 
een sociologische analyse van de psychosociale gevolgen voor ma-
nagers”, Instituut voor Economisch en Sociaal onderzoek – CFE-
CGC, november 2008.

2 Idem infra
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twee, dus het feit van continu met mekaar samen te zijn 
kan moeilijk te beheren zijn”.

Met pensioen gaan, dat is ook geconfronteerd worden 
met een vorm van vrije tijd, bevrijd van alle terughou-
dendheid, in die mate dat deze beangstigend kan over-
komen. “Ik ben terug aan de slag gegaan om een om-
kadering te krijgen, een werkritme. Dit was een reactie 
t.o.v. teveel vrije tijd (…)  Het terug opnemen van enige 
vorm van activiteit is meer dan enkele centen verdienen. 
De breuk was te hevig: je wordt een ochtend wakker en 
zegt “ tiens vandaag ga ik niet werken” maar we zijn niet 
georganiseerd”.

Vier types van transitie

De socioloog, Dominique Thierry, identificeert vier soor-
ten van overgang van activiteit naar pensionering:

De overgangsreproductie

De verandering is minimaal, behalve dat het niet langer 
een kwestie van investeren in de wereld van werk is, 
maar van het overdragen van je investering naar vrijwil-
ligerswerk, de associatieve of militante wereld. Dit blijft 
vaak een manier om ouder worden te weigeren, een 
soort spring voorwaarts. Symbolisch gaat het om het on-
derhouden van een sterke band met de wereld van het 
werk, zelfs als je met pensioen gaat. De geïnvesteerde 
tijd in activiteiten leunt meestal goed aan bij de activiteit 
toen men nog professioneel bezig was of m.b.t. de sec-
tor waarbinnen men actief was. De vraag stelt zich of 
deze activiteiten echt constructief zijn en bijdragen aan 
het opbouwen van een nieuwe identiteit. De vraag blijft 
onbeantwoord door de heer U. “Wanneer je afgesneden 
bent van al uw functies en verantwoordelijkheden, pfff..
wat blijft er u over?“

De omzettingstransitie

Deze vorm van transitie resulteert vaak in het gebruik 
van professionele vaardigheden bij nieuwe activiteiten 
zonder volledig te breken met de oude. Deze overgang 
is gemakkelijker wanneer iemand gewend is aan vrijwil-
ligerswerk, sterke familiale of sociale roots heeft. Men-
sen proberen nieuwe activiteiten te vinden die optimaal 
gebruikmaken van de vaardigheden die ze hebben ont-
wikkeld in hun professionele en niet-professionele leven. 
Ze blijven verankerd in meerder socialisatie-ruimtes en 
streven naar activiteiten die vrijwel gelijk zijn aan die in het 
professionele leven.

De overgangsbreuk

De breuk kan het gevolg zijn van een keuze (zoals een ver-
huis of een nieuw levensproject), een externe gebeurtenis 
(bijvoorbeeld een gezondheidsprobleem bij een echtge-
noot) of een opportuniteit (de mogelijkheid sociale kop-
pelingen in de omgeving op te starten). Als het gewenst 
is en doordacht, dan zal dit goed overkomen zoals het 
geval is bij de heer T. “Wat nieuw is, ik ga verhuizen naar 
de bergen, terwijl ik altijd vlakbij Parijs gewoond heb. Ik 
ben op zoek gegaan naar een verblijf omdat ik altijd al in 
de bergen heb willen wonen, ik heb de overeenkomst ge-
tekend van reservatie van een onderkomen dat binnenkort 
zal opgeleverd worden. Ik denk dat ik hier een vorming 
ga volgen als begeleider van wandelingen, dat zal mij een 
referentie geven om later dan zelf wandeltochten te orga-
niseren eenmaal ik ter plaatse zal geïnstalleerd zijn.”

De belangrijkste herinvestering pool is het gezin, en met 
name de relatie van de gepensioneerde met hun klein-
kinderen. Ze onderschrijven een nieuwe status, die van 
grootouder.

De overgang naar pensionering lijkt in deze context een 
kans om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, om een 
nieuwe status te bevestigen die noodzakelijk is voor de 
ontwikkeling.

De onmogelijke overgang of de slechte 
overgang

Deze twee soorten situaties kunnen worden samengevat 
als te lang of te druk bezet en resulteren in een onvermo-
gen om zich aan te passen aan de nieuwe gepensioneer-
de situatie. Ze zijn meestal een reactie op de schending 
van de voorwaarden van vertrek en aan de trauma’s die 
dit veroorzaken. In het geval van overbezetting zijn de 
activiteiten in wezen beroepsmatig en van buitenaf op-
gelegd (tempo en keuze van de echtgenoot, voogdij over 
kleinkinderen enz.). In de situatie van onderbezetting is 
het meestal een situatie dicht bij een depressie. “Helaas 
heb ik geen andere projecten en uiteindelijk, als ik aan 
het tellen ben, ben ik er op het moment niet erg blij mee 
dat ik met pensioen ben. De prachtige kant, ik wacht om 
erachter te komen, ik heb het niet goed begrepen zei de 
Heer K.

De transmissie

De overgang lijkt grotendeels afhankelijk te zijn van de 
omstandigheden die heersten op het moment van pen-
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sionering. Wanneer het vertrek standaard is, kiezen 
mensen niet echt voor hun pensioen, maar grijpen ze de 
opportuniteit om te vertrekken aan goede voorwaarden 
in het kader van een brugpensioen waarin ze zich ge-
duwd voelen en niet reageren op het patroon “ik werk, 
ik word erkend, ik heb een startkapitaal, ik was in staat 
mijn opvolger goed voor te bereiden”. Deze niet-erken-
ning wordt ervaren als een identiteit vernietiger omdat 
het een manier is om te zeggen “u dient helemaal niets”. 
Met pensioen gaan in de verlenging van een moeilijke 
professionele periode is destructief. “Mijn carrière eindigt 
een beetje raar… Projecten ? Nee, dat doe ik niet echt, 
niet op lange termijn. Ik voel mij een beetje verzwakt. Ver-
zwakt in de aanschijn van deze ontdekkingsreis die voor 
mij ligt, wat het derde deel van mijn leven is. (…) Dus aan 
de vooravond van een onzekere toekomst.

Medewerkers van mensen die bijna op pensioen zijn, 
weten niet altijd welke plaats ze moeten geven aan die-
gene die zal vertrekken.

De succesvolle overdracht van zijn kennis en expertise 
helpt iemand om serener te bewegen. Er is een vorm van 
erkenning voor het voltooide werk.

Workshops om sereen met pensioen 
te gaan

Zeven workshops zullen u helpen om de sleutel te vinden 
om sereen deze beslissende fase in te gaan:

| Het einde van de loopbaan en pensionering, gezien 
vanuit een actie théater (17 april 2018)

| Kennis en vaardigheden doorgeven (24 april 2018)
| Psychologische aspecten bij pensionering (8 mei 

2018)
| Gezond ouder worden (15 mei 2018)
| Je geheugen onderhouden (24 mei 2018)
| Financiële en administratieve aspecten (29 mei 2018)
| Sociaal netwerk (5 juni 2018)

Elk van deze workshops is gebaseerd op een theoreti-
sche inhoud en ondersteund met praktische voorbeel-
den zodat dit de uitwisselingen tussen deelnemers en 
multidisciplinaire belanghebbenden vergemakkelijkt. 
De workshops vinden plaats in groepen van maximaal 
20 personen en worden georganiseerd op het hoofdkan-
toor van Fediplus, Belliardstraat 20 te 1040 Brussel.

Er is een welkomst ontbijt voorzien vanaf 9u, de work-
shops eindigen rond 12u30 met een lunch.

Prijs: 125€ zBtw per persoon/per workshop van 3 uren. 
De leden van Fediplus genieten een voordelig tarief van 
80€ zBtw.

Aarzel niet om ons het volledig programma te vragen.

Deze workshops worden voorlopig enkel in het Frans ge-
organiseerd. .

Nathalie Wilbeaux

Generatie boemerangers
Na het fenomeen van de Tanguy’s, 
hier komt de nieuwe generatie 
boemerangers1

Het fenomeen groeit en is beschreven als een generatie 
boemerangers. Het gaat om de terugkeer van een vol-
wassene, tussen de 25 en 50 jaar oud bij zijn ouders. 
We spreken ook van “accordeonfamilie, welke afneemt 
of toeneemt afhankelijk van de situatie. Voor het twee-
de millennium gebruikte men eerder de term Peter Pan 
syndroom. Het leek minder vanzelfsprekend voor ouders 

1 Boemerangers zijn kinderen die niet weggaan uit het ouderlijk huis 
of die er een of meerdere malen terug naartoe komen na even op 
eigen benen te hebben gestaan. In Frankrijk was de film zo populair 
dat de term “un Tanguy” er wordt gebruikt voor een boemeranger.

om “onvolwassen” volwassenen te verwelkomen. Het 
gebeuren wordt vandaag de dag minder dramatisch be-
leefd en net zoals “Tanguy” inspireert dit de filmmakers, 
waaronder één van hun ons het portret van Marie-Fran-
cine (Valérie Lemercier) voorstelt. Een andere realiseert: 
“Terug bij moeder” waarin men het traject volgt van Stép-
hanie (Alexandre Lamy), architecte, gedwongen op de 
leeftijd van 40 jaar om terug te gaan wonen bij haar moe-
der (Josiane Balasko) nadat ze werkloos werd.

Ik ga terug naar mijn ouders!

In een studie gepubliceerd in 2015 door het tijdschrift 
“pensionering en samenleving” 7% van de 30-49 jarigen 
zijn terug bij hun ouders gaan wonen en 3% zijn er nog 
steeds na de leeftijd van 50 jaar. De landen die het meest 
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door dit fenomeen getroffen worden zijn Spanje, Italië en 
Griekenland, waar bijna de helft van de 25-34 jarigen bij 
hun ouders woont. Aan de andere kant van de Atlanti-
sche oceaan woont 21,6% van de Amerikanen van 25 
tot 34 jaar bij hun ouders. In Japan is 16% van de 35-
44 jarigen teruggekeerd naar de haard.

We onderscheiden verschillende oorzaken voor deze te-
rugkeer.

Er is prioritair de problematiek van de financiën, waaron-
der deze van de huisvesting. De huurprijs is hoog en de 
vereisten van de verhuurders met name de waarborgen 
die men vereist worden steeds strenger, inclusief de ver-
plichting om een vaste baan te hebben met vaak een sa-
laris dat driemaal hoger is dan de huur. Maar de werkge-
legenheid is problematischer geworden en de toekomst 
lijkt nog onzeker.

Een tweede belangrijke oorzaak bij terugkeer is affectie. 
In geval van breuk met de echtgenoot, versmelten beiden 
motieven en veroorzaken een terugkeer. Het vermijden 
van eenzaamheid, de behoefte aan steun van geliefden 
beïnvloedt mannen meer dan vrouwen. Ze zijn blijkbaar 
minder bereid om alleen te leven.

Vijf trajecten

Meer specifiek, identificeert de sociologe Sandra Gaviria, 
5 trajecten die kenmerkend zijn voor de terugkeer van 
volwassenen naar de ouderlijke woning:

| Het traditionele traject, dat van studenten die deels 
financieel afhankelijk zijn van hun ouders. Na het af-
ronden van hun studies gaan ze naar huis. Op termijn 
vinden ze een baan en verlaten het ouderlijk dak.

| Het echtelijke traject waarbij de jongere, actieve of 
student, vertrekt om als koppel samen te leven. In ge-
val van een breuk veroorzaken emotionele problemen 
de terugkeer.

| Het professionele traject. Nadat ze het ouderlijk huis heb-
ben verlaten om te werken, worden ze ontslagen. Nadat 
ze hun werkloosheidsuitkeringen hebben uitgeput, blijft er 
geen ander alternatief over dan terug naar huis te keren.

| Het instrumentale traject. De jongeren leven en wonen 
als paar, werken en beslissen eindelijk een onroerend 
goed aan te schaffen. Een tijdelijke terugkeer naar het 
ouderlijk huis laat hun toe de nodige besparingen te 
doen of om makkelijker de overgangstijd van de wer-
ken aan de woning te overbruggen.

| Het solidaire traject. De jongeren die vertrokken zijn 
om alleen te wonen, student of actieve werker, keren 
terug naar de familie om hun ouders te helpen die ge-
zondheidszorgen hebben of professionele problemen.

Een nieuw leven samen

Zoals vermeld in ons artikel (zie magazine 153) met be-
trekking tot het lege-nest syndroom, was het voor de 
ouders nodig om zich, soms met moeite, aan te passen 
aan het vertrek van hun kinderen. En nu halsoverkop, 
moeten ze zich aanpassen aan een nieuwe situatie van 
de terugkeer van hun kind! Een Amerikaanse onderzoe-
ker noemde ze de “sandwich generatie” omdat ze nu 
voor hun kinderen het vaakst dertigers, moeten zorgen 
terwijl ze geconfronteerd worden met de behoeften van 
hun eigen ouder wordende ouders.

Deze overgang is ook voor de kinderen niet gemakkelijk, 
omdat het de bevestiging is van een mislukking.

Niettemin blijft verwantschap het meest betrouwbare sys-
teem van economische en emotionele steun voor zijn leden. 
Solidariteitsnetwerken zoals buren, vrienden of collega’s zijn 
minder consistent in de tijd. En zelfs als ze soms klagen over 
het weer thuis hebben van hun zoon of dochter, ze zijn heel 
blij omdat het hun de illusie geeft van een nieuw gezinsleven 
dat we nooit echt betreuren.

Het nieuwe “samen leven» lijkt af en toe een gezinsleven en 
voor anderen als het leven met een kamergenoot. Jongeren 
zijn na een onafhankelijke periode in hun leven niet langer 
gewend zichzelf te rechtvaardigen. De re-cohabitatie” tussen 
generaties is niet vanzelfsprekend erkent Sandra Gaviria.

Om het samenwonen niet te laten escaleren in een nacht-
merrie, wat advies van de levenscoach Danièle Laot:

| Wees duidelijk over hoe je je voelt. Als ze thuis op-
nieuw een kind opvangen, durven de ouders niet altijd 
hun terughoudendheid uiten. Vandaar de noodzaak 
om duidelijk te zeggen dat het gaat om het organi-
seren van een samenwoning tussen volwassenen. En 
het kind mag niet vergeten zijn ouders te bedanken 
voor de ontvangst.

| Overweeg alle mogelijkheden. Is terugkeren naar huis 
de enige uitweg?

| Stippel de lijnen uit. Alvorens samen te wonen of binnen 
de eerste dagen is het belangrijk om eens samen te zit-
ten om de regels vast te leggen: wie zal het huishouden 
doen? Moet het kind een huur betalen? Als hij niet over 
een inkomen beschikt, hoe zal hij deze schuld inlossen?

| Plan regelmatig een update. Eens de samenwoning van 
start is gegaan, leg eens per maand een datum vast om 
samen te zitten en de hangende problemen op te lossen.

Als deze verschillende tips gerespecteerd worden, kan 
een echte intergenerationele uitwisseling tot stand ge-
bracht worden.

Nathalie Wilbeaux
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In ‘t kort

1200 gepensioneerden hebben een flexi-job

Volgens “De Tijd” zouden er een 1200 gepensioneerden in 
januari geïnvesteerd hebben in een flexi-job in de horeca 
en de handel. Ter herinnering : er is geen speciale werkne-
mersbijdrage verschuldigd in het kader van een flexi-job. 
Enerzijds, betaalt de werkgever een werkgeversbijdrage van 
25%, aan de andere kant is het ontvangen salaris vrijgesteld 
van personenbelasting.

Online medisch dossier

In het eerste kwartaal van 2018 wordt een digitaal platform 
Personal Health Viewer gelanceerd. Patiënten krijgen hier-
mee rechtstreeks toegang tot hun medisch dossier. Naast 
de mogelijkheid van de patiënt om zijn dossier te raadplegen, 
heeft hij de mogelijkheid om ook zelf elementen toe te voe-
gen die hij relevant acht.

Eén op drie gepensioneerden onder de 
armoedegrens

De resultaten van de bevraging door Enéo, vereniging van 
de christelijke gepensioneerden, verbaasd ons dan ook weer 
niet : de situatie van de gepensioneerden verslechterde zien-
derogen. De kost voor aankopen van huishoudproducten 
voor gepensioneerden zijn met meer dan 25% gestegen ten 
opzichte van 2010. Mobiliteit kost hen ook meer met een 
verhoging van 15 euro per maand. Enéo ziet ook een stijging 
van de verzekering- en woonlasten, hoewel de meerderheid 
van de respondenten het geluk heeft van zelf eigenaar te zijn 
en de kosten van een dak boven hun hoofd merkelijk lager 
uitvallen dan voor huurders.

Belgen gaan later op pensioen

Volgens het rapport “Panorama van de pensioenen” van de 
OESO, hebben Belgische vrouwen hun pensioen in de afge-
lopen vijf jaar met een jaar zien vertragen. Mannen blijven niet 
achter want ze krijgen er op dezelfde periode twee jaar aan 
toegevoegd. Niettemin blijven Belgen één van de burgers die 
het vroegst in het pensioen stappen. Alleen de Fransen, Slo-
waken en Luxemburgers verlaten de arbeidsmarkt nog iets 
eerder. De OESO wijst ook op de vrij lage vervangingsratio 
in ons land omdat de Belg aan het einde van een volledige 
loopbaan op het ogenblik dat hij met pensioen gaat gemid-
deld 66,1% van zijn gemiddeld salaris ontvangt. De stan-
daard van de landen van de Europese unie is 70,6%

“Ik mag werken tot mijn 67 jaar”

Minder dan één Belg op de tien wil werken tot de leeftijd van 
67 jaar volgens de employability barometer van Securex. 
Deze meet, over een representatief deel van de Belgische 

werknemers, tot welke leeftijd ze denken te “kunnen”, “wil-
len” en “moeten” werken. Het lijkt erop dat de meeste Belgen 
willen werken tot de leeftijd van 60, hoewel 4% van de Bel-
gen werkt tot de leeftijd van 70 of ouder. Nog zorgwekkender 
is dat slechts één op de zes werknemers zegt dat ze kunnen 
werken tot ze 67 jaar of ouder zijn. Vooral vrouwen, 50-plus-
sers en laaggeschoolde werknemers voelen zich lichamelijk 
en geestelijk niet in staat om tot de wettelijke pensioenleeftijd 
door te werken.

Mobiel zijn op de arbeidsmarkt

Vijftigjarigen blijven behoorlijk mobiel op de arbeidsmarkt, 
zoals blijkt uit een onderzoek van de HR groep van Acerta.  
Van diegenen die in de afgelopen jaren hun baan hebben 
opgezegd, was 12% ouder dan 50. Benoît Caufiez, zakelijk 
manager van Acerta Consult verklaart deze trend door een 
groeiende talenten oorlog en maakt van “oudere werkne-
mers een nieuwe en belangrijke doelgroep voor bedrijven”.  
Hij stelt eveneens vast dat werknemers zich steeds meer be-
wust zijn van het langer moeten werken en dat het daarom 
des te belangrijker is om een bevredigende baan te hebben.  
Deze nieuwe banen voor vijftig plussers gaan meestal ge-
paard met een gemiddelde loonafname van 11%.
Vijftigplussers zullen ook meer en meer worden aangetrok-
ken door de status van zelfstandige. In de loop van 6 jaar 
tijd is hun aantal met een derde toegenomen. “Het is op de 
leeftijd van 50 dat de wens om een ondernemer te worden 
het meest intens is, uiteraard zeggen ze dat het nu of nooit 
is en veel van diegenen die toen aarzelden nemen uiteindelijk 
de stap” legt Fabienne Evrard, directeur van de dienst, uit 
aan de klanten van Acerta.  De primaire activiteit van deze 
zelfstandigen ouder dan 50 jaar is voornamelijk consultancy, 
op de voet gevolgd door de opstart van een onderneming of 
een horecagelegenheid.

Welke ziekte uitkeringen bestaan er voor 
zelfstandigen?

Tot 31 december 2017, moesten zelfstandigen een maand 
wachten om een ziekte uitkering te ontvangen van hun zie-
kenfonds. Sinds 1 januari 2018 zal 2 weken ziek zijn, wacht-
tijd genoemd, “voldoende” zijn.

Cumulatie van jobs

Volgens de laatste gegevens van de FOD economie, had-
den 202.076 werknemers in 2016 twee banen, een stijging 
van 16.974 mensen ten opzichte van het voorgaande jaar; 
een record. Dit vertegenwoordigt 4,4% van de Belgische 
beroepsbevolking. Het zijn meer mannen dan vrouwen die 
twee posities combineren. In 64,6% van de gevallen is het 
een activiteit als zelfstandige, terwijl de sectoren die het 
meest betrokken zijn, gezondheidszorg, onderwijs en admi-
nistratieve diensten zijn.
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Ik slaap goed, alles gaat prima…

Mensen die klagen over slaapstoornissen, ze zijn talrijk, 
tot 30%. Vrouwen zijn in de meerderheid in deze groep 
en hoe ouder we worden, des te groter het risico van ze 
te ontmoeten.

Na 50 jaar treden er veel veranderingen op die van in-
vloed zijn op de kwaliteit van de slaap. Het gaat over:

| Vermindering van de totale slaaptijd ’s nachts (die en 
paradoxale langzame slaap);

| De verlenging van de vertraging om in slaap te vallen;
| De moeilijkheid om in slaap te blijven en wakker te blijven;
| Toenemende frequentie en langere perioden van 

nachtelijke bewustwording;
| De andere verdeling van de slaapbehoefte op 24 uur;
| De toename in frequentie van de dutjes;
| De frequentie van fasevooruitgangen: bedtijd is vroe-

ger, de benodigde hoeveelheid slaap is aldus vroeger 
bekomen, en we ontwaken vroeger. Dit fenomeen 
wordt vaak verward met slapeloosheid1.

Slapen is van levensbelang

Het lichaam kan aan de afwezigheid van slaap niet weer-
staan, maar de kloof tussen de werkelijke behoeften en de tijd 
doorgebracht in bed blijft groter worden. Deze slaapschuld 
heeft een impact op de fysieke en mentale gezondheid.

Het belang van een dutje

De behoefte aan een dutje bestaat al vanaf kindertijd en 
komt terug met het ouder worden. Bijna de helft van de 
senioren keert terug naar de siësta, drie tot zes keer per 
week, vroeg in de middag. Het biedt volgende voordelen:

| Vermindert het stress niveau
| Verlaagt de bloeddruk en hartslag
| Vermindert het risico op hart- en vaatziekten
| Verhoogt de concentratie en verbetert de werking van 

het korte termijngeheugen
| Verhoogt de productiviteit (het zorgt voor een boost 

van energie voor de rest van de dag
| Bevordert aanzienlijk de creativiteit 

1 Institut National du Sommeil et de le Vigilance (INSV).

Velen onthouden zich van een siësta uit angst om slecht 
te slapen. Nu kunnen een dutje en nachtrust mekaar per-
fect aanvullen, mits de duur van de siësta wordt beperkt.  
Deskundigen adviseren over het algemeen om de 30 tot 
45 minuten niet te overschrijden. Verlenging van deze 
duur kan leiden tot slaapproblemen. Inderdaad, te veel 
slaap overdag verbruikt van je nachtslaap en vermindert 
de behoefte aan slaap voor het slapen gaan.

Naast de beperking in duur, kunt u met enkele andere 
basisregels ten volle genieten van de voordelen van een 
dutje:

| Neem bij voorkeur vroeg in de namiddag een dut-
je, idealiter tussen 13 en 15uur en vermijd dutjes na 
16uur.

| Programmeer zo nodig uw wekker om niet te lang in 
te dutten.

| Kies voor een rustige en kalme plaats. Dit hoeft niet je 
bed te zijn.

| Neem een dutje in het donker.
| Maak het je gemakkelijk. Zet je telefoon uit, tv en doe 

je schoenen uit. Wikkel jezelf in warme kleding of een 
plaid, de lichaamstemperatuur heeft namelijk de nei-
ging te dalen.

| Geef jezelf deze keer volledig.  Voel je niet schuldig. 
Het dutje kan de batterijen opladen om efficiënter en 
doelgerichter te zijn.

| Vat de activiteit niet te snel aan na je dutje. Neem je 
tijd, ontspan en rek je uit.

Hoe de kwaliteit van de slaap te 
verbeteren?

Niets revolutionairs: een gezonde levensstijl bevordert 
een betere nachtrust. De kwaliteit van de slaap kan 
verbeterd worden door een paar eenvoudige hande-
lingen:

| Kijk geen televisie in bed.
| Ga erop uit om je biologische klok op tijd te houden.  

Inderdaad, blootstelling aan daglicht helpt om de inter-
ne biologische klok te reguleren die de dag-nacht-af-
wisseling correct zal identificeren.

| Zorg voor een regelmaat in de activiteiten (sta ’s och-
tends op normale uren op, doe wat lichamelijke acti-
viteit of beweging van ’s morgens vroeg, eet op regel-
matige tijdstippen).

| Lichte maaltijden ’s avonds maar met trage suikers.
| Vermijd overdaad ’s avonds: koffie, thee, chocolade 

en alcohol.

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 ver-
volledigen 

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................
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Agenda

 
 
 
 
 
 
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 in-
formatiecentrum 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 radioac-
tieve afvalstoffen. Isotopolis is tegelijkertijd wetenschappe-
lijk 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-Frank-
rijk) werd in de 12e eeuw gesticht door de monniken van Flo-
reffe. 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 ab-
dij produceert eveneens kaas, de Postel, de Abdij van Pos-
tel 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 middag-
maal 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

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 annu-
latie binnen de 15 dagen is mogelijk. Na deze ter-
mijn zal de terugbetaling slechts 60% bedragen.

NAAM ……………………………………………
……………………………………………………
Voornaam ………………………………………
……………………………………………………
Adres ……………………………………………
…………………………………………………
Tel ……………………………………………. 
Email 
………………………………...........@.................
O 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 aan-
tal niet bereikt wordt, zal het bezoek in het Frans 
plaatsvinden. Alvast bedankt voor uw begrip.
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