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De periodiciteit van ons tijdschrift zal dit jaar een kleine aanpassing ondergaan, u 
zal deze vanaf nu om de 3 maanden ontvangen i.p.v. tweemaandelijks.
Het volgende nummer zal binnenkort in de maand juni in uw brievenbus vallen. 
U zal verder geïnformeerd blijven en onze diensten blijven ter uwer beschikking 
het hele jaar door.

Uit milieu overwegingen zal u ook geen individuele lidkaart meer ontvangen. Uw 
lidnummer wordt weergegeven naast uw naam op omslag. Indien deze met het 
nummer 17 begint, betekent dit dat u in orde bent met uw bijdrage op datum 
van 13 februari 2017. 
Zelfs indien u in orde bent met uw groepering, is het mogelijk dat het cijfer 17 
nog niet zichtbaar is omdat wij nog niet in het bezit zijn van de volledige betaallijst 
van uw groepering.
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Hoofdartikel

Gaan we de richting uit van een harmonisering van de pensioenstelsels? 

Er bestaan 3 pensioenstelsels: werknemer, zelfstandige 
en ambtenaar. Men spreekt al meer dan 10 jaar over een 
harmonisering van deze 3 systemen. Van hervorming 
naar hervorming, wordt getracht om een rechtvaardiger 
systeem te bekomen. Maar zal dit lukken en is dit wen-
selijk?

De laatste poging om te harmoniseren slaat op de re-
gularisatie van de studiejaren. (zie ons artikel op blz. 5). 
Tussen een gratis systeem voor de ambtenaren en be-
talend voor de werknemers en zelfstandigen, koos men 
voor een betalend model voor iedereen.
Ondertussen is deze hervorming vastgelopen (wellicht 
enkel tijdelijk). Waarom?  Mogelijks zou de kostprijs voor 
de overheid te duur uitvallen. Het is een feit dat de nieu-
we bijdragen (afkoopsom) de staatskas onmiddellijk zal 
spijzen, maar de toekomstige uitgaven zullen duurder 
uitvallen. Zou de uitkomst hiervan negatief zijn? Het is 
niet makkelijk om dit in te schatten, want de inkomsten 
van vandaag moeten dienen om de lopende pensioenen 
te betalen (het principe van repartitie), daar waar de uit-
gaven gespreid worden in de tijd.

Dit is enkel een voorbeeld, maar we willen hier er wel op 
wijzen dat het financiële aspect voorrang krijgt op het 
gelijkheidsprincipe.

Is dit nu het gevaar van een harmonisering?  Anders ge-
zegd, we voeren boekhoudkundige hervormingen door. 
Als we niet opletten is dit een harmonisering die enkel 
naar beneden zal uitvallen en zullen we opgescheept zit-
ten met een basispensioen voor iedereen.

Het gelijkheidsprincipe van de pensioenen is de belang-
rijkste uitgangspunt van de hervormingen bij de gepen-
sioneerden.  We mogen niet uit het oog verliezen dat de 
financiële houdbaarheid en de duurzaamheid van ons 
pensioenstelsel zeer belangrijk zijn.

Pensioenen blijven betaalbaar in de toekomst als men 
langer werkt en het aantal werkenden toeneemt. We 
hebben het al herhaaldelijk gezegd, dit zal enkel moge-
lijk zijn indien de arbeidsvoorwaarden aangepast worden 
aan de einde loopbaan.

Michel WUYTS 
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Algemene vergadering 2017

Herinnering betaling lidgeld

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.

Wij danken reeds diegene die hun lidgeld voldaan heb-
ben, dit bericht is dus niet voor hun bestemd.

Indien u de bijdrage nog niet vereffend hebt, het is nog 
niet te laat!

Fediplus verdedigt u, informeert u en begeleidt u voor 
minimum 32 euro’s

Bedrag over te maken op rekening BE19 0012 2049 
4012 (BIC: GEBABEBB) met vermelding “Lidgeld 2017”

Individuele 
leden

Voormalige leden 
(vóór 1/7/2015)

Nieuwe leden 
(na 1/7/2015)

Alleenstaand: 37€ Gepensio- 
neerd: 
37€ 

Actief: 
49,90€Koppel: 44€

Bijdrage 
groepering

Alleenstaand: 32€ Gepensio- 
neerd: 
32€ 

Actief: 
49,90€Koppel: 37€

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 14 maart 
2017 om 14 uur

De Algemene Vergadering zal aanvangen met een ver-
slag van de activiteiten 2016, financieel verslag, budget 
2017 et (her)verkiezing van de bestuurders.

Aansluitend op de vergadering zal er een uiteenzetting 
volgen door Meester Louis-Philippe Brohée, rond 15h30 
over het onderwerp van successieplanning.

Daarna heeft u ruim de mogelijkheid om al uw vragen te 
stellen, waarna we afsluiten met een drink.

De leden van hierna volgende groeperingen: AG Liège, 
Vriendenkring AXA bank (voorheen ANHYP), Bekaert, 
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 
bijdrage 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 verblijven  
en hun lidgeld over maken, gelieve bijgaande bankgege-
vens te gebruiken:
BIC:GEBABEBB – IBAN BE19 0012 2049 4012
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Loont het de moeite mijn 
studiejaren af te kopen? 

Op dit ogenblik bestaan er 3 stelsels.

•  Werknemers uit de privé sector kunnen, onder 
bepaalde voorwaarden, hun studiejaren regulariseren 
binnen de 10 jaar die volgt op het einde van hun 
studies, mits het betalen van een bijdrage van 
1.415,32€ per jaar. Let wel, deze jaren tellen niet mee 
voor de validering van de duur van de loopbaan bij 
vervroegd pensioen!

•  Zelfstandigen kunnen hun studiejaren regulariseren, 
onder bepaalde voorwaarden, tot aan de vooravond 
wanneer hun pensioen ingaat.  Let wel, deze jaren 
tellen niet mee voor de validering van de duur van de 
loopbaan bij vervroegd pensioen!

•  Definitief benoemde ambtenaren, genoten tot 31 
december 2015 van een gratis en automatische 
bonificatie van hun diploma, indien dit diploma 
noodzakelijk was bij de aanwerving.  In dit geval tellen 
de studiejaren mee in de loopbaanvoorwaarden bij 
vervroegd pensioen. Voor de periode van 1 januari 2016 
tot 31 december 2029, zullen de studiejaren geleidelijk 
aan afgebouwd worden in de loopbaanvoorwaarde 
voor vervroegd pensioen.

Deze verschillende stelsels worden terecht als 
discriminerend ervaren. De Minister van pensioenen stelt 
één regeling voor, geldig voor de 3 pensioenstelsels.  Dit 
zou in voege kunnen treden vanaf maart 2017.  Er wordt 
een overgangsperiode van 3 jaar voorzien.

Ondanks het feit dat we de details van deze nieuwe 
wetgeving nog niet echt kennen, kunnen we ons wel de 
vraag al stellen of deze regularisatie de moeite loont.

Wat is de kost en wat kan je winnen 
op niveau van je pensioen?
Kost

De kost zou rond de 1.500€ bruto per jaar bedragen.  
Deze uitgave is fiscaal aftrekbaar tegen de marginale 
aanslagvoet.  Hierdoor kunnen we tot 50% van deze 
som recupereren, percentage is wel variabel in functie 
van het inkomen.

Winst

De vooropgestelde winst zou rond de 250€ bruto per 
jaar bedragen.
We nemen een voorbeeld:
U wenst 4 studiejaren af te kopen.  Uw pensioenwinst 
zou dus 1.000€ bruto per jaar bedragen, dit is 83,33€ 
bruto per maand.
Wat is de netto winst? We hebben hieronder 3 
verschillende situaties uitgewerkt: (zie tabel op het einde 
van dit artikel)
1.  Bij een pensioen van 1.750 € bruto, zal de netto winst 

ongeveer 42 € per maand bedragen
2.  Bij een pensioen van 1.500 € bruto, zal de netto winst 

ongeveer 46 € per maand bedragen
3.  Bij een pensioen van 1.250 € bruto, zal er een verlies 

zijn van ongeveer 10 € per maand!

Indien de netto winst positief uitkomt, zal de investering 
op 6 jaar terugbetaald zijn, rekening houdend met de 
fiscale aftrekbaarheid.
Maar we kunnen vaststellen dat voor sommige 
inkomensgrenzen de winst negatief kan uitdraaien.

Hierdoor is het noodzakelijk dat men een raming 
maakt alvorens over te gaan tot de regularisatie van 
uw studiejaren.Fediplus kan dit voor u uitrekenen.  
Aarzel niet ons te contacteren.

Let wel, zelfs indien u studiejaren afkoopt, zal dit geen 
invloed hebben op de duurtijd van uw loopbaan met het 
oog op het nemen van vervroegd pensioen.  Inderdaad, 
de aangekochte jaren tellen niet mee bij de validering van 
uw loopbaanduur met het oog op vervroegd pensioen.

We herinneren u eraan dat Fediplus vragende partij 
is om deze jaren te integreren in de loopbaanduur.
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Sociaal en fiscaal nieuws
Het voorstel van interprofessioneel 
akkoord 2017-2018 

Zoals ook vorige jaren hebben vertegenwoordigers van 
werkgevers en werknemers een nieuw sociaal akkoord 
afgesloten, dit keer voor de jaren 2017-18. Dit akkoord 
omvat tal van deelakkoorden, bvb over SWT (het 
vroegere brugpensioen), de loonnorm, verbeteringen bij 
eindeloopbaan, voor de pensioenen van werknemers en 
bij gemengde loopbanen, over werkloosheidsuitkeringen. 
De sociale partners onderhandelen niet over de openbare 
sector en over de zelfstandigen.

Pensioen € 1.250 Zonder regularisatie Met regularisatie
Belastbaar jaarlijks pensioen+ 
vakantiegeld

€ 15.708,40 € 16.708,00

Basisbelasting € 4.607,86 € 5.007,70
€ 1.845,00 € 1.845,00 Vermindering wegens belastingvrij minimum
€ 1.951,62 € 1.951,62 Vermindering op vervangingsinkomsten

€ 677,30 € 23,57 Bijkomende vermindering
€ 133,94 € 1.187,51 Om te slane belasting

€ 9,38 € 83,13 Agglomeratie en gemeentelijke belastingen
€ 143,32 € 1.270,64 Eind belasting

Maandelijks netto € 1.297,09 € 1.286,45
Verlies € 10,64

Pensioen € 1500 Zonder regularisatie Met regularisatie
Belastbaar jaarlijks pensioen+ 
vakantiegeld

€ 18.069,04 € 19.033,50

Basisbelasting € 5.552,12 € 5.937,90
€ 1.845,00 € 1.845,00 Vermindering wegens belastingvrij minimum
€ 1.951,62 € 1.951,62 Vermindering op vervangingsinkomsten

€ 0,00 € 0,00 Bijkomende vermindering
€ 1.755,50 € 2.141,28 Om te slane belasting

€ 122,89 € 149,89 Agglomeratie en gemeentelijke belastingen
€ 1.878,39 € 2.291,17 Eind belasting

Maandelijks netto € 1.349,22 € 1.395,19
Winst € 45,97

Pensioen € 1750 Zonder regularisatie Met regularisatie
Belastbaar jaarlijks pensioen+ 
vakantiegeld

€ 20.962,64 € 21.927,00

Basisbelasting € 6.724,64 € 7.158,65
€ 1.845,00 € 1.845,00 Vermindering wegens belastingvrij minimum
€ 1.951,62 € 1.951,62 Vermindering op vervangingsinkomsten

€ 0,00 € 0,00 Bijkomende vermindering
€ 2.928,02 € 3.362,03 Om te slane belasting

€ 204,96 € 235,34 Agglomeratie en gemeentelijke belastingen
€ 3.132,98 € 3.597,37 Eind belasting

Maandelijks netto € 1.485,80 € 1.527,47
Winst € 41,66 

(Berekeningen gedaan voor belastingjaar 2016, inkomsten 2015

Dit sociaal akkoord moet wel nog omgezet worden in 
collectieve arbeidsovereenkomsten en wetteksten.

Voor het stelsel Werkloosheid met 
Bedrijfstoeslag (SWT of brugpensioen):
De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de 
leeftijdsvoorwaarden die in 2017-18 toepasselijk zijn in 
geval van:

ü		SWT in de bouwsector voor arbeiders die arbeidson-
geschikt zijn of bij zwaar werk waarvan 5 jaar zwaar 
werk gedurende de laatste 10 jaar of 7 jaar zwaar werk 
gedurende de laatste 15 jaren; de leeftijd blijft op 58 jaar 
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in 2017 en stijgt naar 59 in 2018 op voorwaarde 33 jaar 
loopbaan te hebben;

ü		SWT voor zware beroepen (aanvullend systeem): leef-
tijd blijft 58 in 2017 en stijgt naar 59 in 2018 + 35 jaar 
loopbaan; 

ü		SWT bij lange loopbaan: de leeftijd blijft 58 in 2017 en 
stijgt naar 59 in 2018, met 40 jaar loopbaan; 

ü		SWT voor ondernemingen in moeilijkheden of her-
structurering: de leeftijd blijft bepaald op 56 in 2017 en 
2018 (onder bepaalde voorwaarden zelfs 55 jaar als 
collectieve opzeg is aangekondigd voor 1 november 
2016); 

ü		SWT voor personen met ernstige fysische problemen: 
de leeftijd blijft bepaald op 58 jaar in 2017 en 2018, 
mits 35 jaar loopbaan. 

Voor tijdskrediet eindeloopbaan:

De sociale partners zijn overeengekomen dat de leeftijd 
vanaf welke een werknemer onderbrekingsuitkeringen 
kan krijgen in het kader van de uitzonderingsstelsels 
voor tijdskrediet eindeloopbaan (lange loopbaan, zwaar 
beroep), behouden blijft op 55 jaar in 2017 en 2018, mits 
een loopbaan van 35 jaar. 

Voor de loonnorm:

De sociale partners bepalen de maximale loonstijging 
op 1,1%, bovenop de indexaanpassingen en de 
baremastijgingen, en dit voor de periode 2017-2018. 
De sectoren bepalen vrij hoe zij deze stijging zullen 
toepassen

Verhoging van de pensioenen

Vanaf 1 september 2017 zullen de pensioenen verhogen 
voor:
–  de loopbanen van minder dan 45 jaar: 1,7%.
–  de loopbanen van 45 jaar en meer: +1% bovenop de 

0,7% reeds toegezegd door de regering.

De oudste pensioenen, die geen minimumpensioenen 
zijn, worden als volgt verhoogd:
–  pensioenen ingegaan in 2012 : +2% op 1.9.2017 ;
–  pensioenen ingegaan in 2013 : +2% op 1.1.2018 ;
–  pensioenen ingegaan tussen 1995 en 2004: +1% op 

1.9.2017.

Pensioenen ingegaan voor 1995 werden reeds met 1% 
verhoogd in het kader van vorige onderhandelingen.
De gepensioneerden zullen meer vakantiegeld krijgen, nl 
+2,25% in mei 2017 en 2,25% bovenop in mei 2018, 
wat betekent dat: 

–  het vakantiegeld stijgt naar € 943,4 bij gezinspensioen 
(verhoging met € 40,6)

–  het stijgt naar € 745,7 bij een alleenstaandenpensioen 
(verhoging met € 32,5).

Personen die een minimumpensioen ontvangen, krijgen 
dit vakantiegeld in de maand mei bovenop de verhoging 
van hun minimumbedrag. 

Naast deze verhogingen zal het bedrag van het pensioen 
ook geïndexeerd worden en op die manier mee evolueren 
met de levensduurte. Dit was de laatste jaren, omwille 
van de indexspriong, niet het geval. 

Verbetering van de 
werkloosheidsuitkeringen

Verhoging op 1 september 2017 van alle minimale 
en forfaitaire werkloosheidsuitkeringen. Zij worden 
toegekend aan de volledig werklozen, de tijdelijk 
werklozen en de personen die SWT ontvangen. 

De sociale partners zijn ook overeengekomen 
bepaalde uitkeringen te verhogen en hierbij rekening 
te houden met de moeilijke situatie van onder meer 
de eenoudergezinnen. Zo zullen alleenstaande ouders 
die ouderschapsverlof nemen hun tegemoetkoming 
verhoogd zien met 38% (voltijds en deeltijds) en met 
21% (tot 1/5e) vanaf april 2017. 

Tenslotte willen de sociale partners nadenken over een 
serie grote problemen zoals burn-out, administratieve 
vereenvoudiging, arbeidsorganisatie, mobiliteit, 
tewerkstelling van jongeren enz. 
We komen hierop terug van zodra de teksten verschenen 
zijn. 

Voorafbetalingen vanaf het 
aanslagjaar 2018

AVanaf inkomstenjaar 2017 zal de referentie-intrestvoet 
voor voorafbetalingen gebracht worden op minimum 
1% en zal nooit dalen. De bedoeling van de regering 
is de belastinplichtigen aan te zetten voorafbetalingen 
te verrichten, want, sinds november 2013 was deze 
referentie-index gedaald tot minder dan 1%, en diende 
steeds tot de lagere eenheid te worden gebracht, 
dus tot 0%. De belastingplichtigen waren dus niet erg 
gemotiveerd om voorafbetalingen te doen. 
Rekening houdend met de huidige conjunctuur hield 
deze situatie een hoog budgettair risico in voor de 
regering. Er werd dan ook beslist bepaalde artikelen van 
het wetboek op de inkomstenbelasting te wijzigen om 
ervoor te zorgen dat de refertetaks nooit lager kan zijn 
dan 1%. 
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Waarom belastingen vooraf betalen?

Om een belastingverhoging te vermijden worden zelf-
standigen, vrije beroepen, de helpers en de onderne-
mingshoofden, door de overheid aangezet belastingen 
vooraf te betalen die ze moeten betalen op hun winsten 
en baten. Zij die dit niet binnen de opgelegde termijnen 
doen of niet voldoende betalen vooraf, riskeren een be-
lastingverhoging met 2,25%. 
De verhogingsbasis voor de zelfstandigen is 106% van 
de op de inkomsten verschuldigde belastingen (103% 
voor vennootschappen) die aanleiding geven tot verho-
ging. Die inkomsten worden eventueel verminderd met 
de belastingen en andere elementen (belastingkrediet, 
roerende voorheffing, forfaitair bedrag van buitenlandse 
belastingen …). 

De beginnende zelfstandigen die zich voor het eerst 
vestigen als volledig zelfstandige en dit in 2015, 2016 of 
2017, zullen niet aan de verhoging onderworpen worden 
voor het inkomstenjaar 2018. Zij kunnen nochtans op 
hun eventuele voorafbetalingen, genieten van een bonifi-
catie (= belastingvermindering) want indien zij voldoende 
betalen, annuleren ze de belastingverhoging. 

Berekening van de verhoging

Om het bedrag van de globaal verschuldigde verhoging te 
kennen, wordt de verhogingsbasis vermenigvuldigd met 
2,25% in plaats van met 1,125% voor het belastingjaar 
2017. 
Bij de zelfstandigen wordt de verhoging slechts voor 
90% in rekening gebracht. 
Indien het bedrag lager ligt dan 1% van de belasting die 
als basis dient voor de berekening ervan, of 25 euro, zal 
geen enkele verhoging verschuldigd zijn. Deze basis werd 
verhoogd. Daarom werd beslist de belastingverhoging 
niet toe te passen wanneer het bedrag van de verhoging 
geen 0,5% bereikt van de belasting die als basis dient 
aan zijn berekening, of 50 euro (programmawet II van 3 
augustus 2016 en WIB 1992, artikel 163). 

Voorbeeld: de belasting van een natuurlijk persoon voor 
het inkomstenjaar 2017 wordt geschat op 12 000 euro. 
De basis voor de verhoging is dan 12 720 euro. De 
verhoging voor het belastingjaar 2018 bedraagt 286,20 
euro. Vermindering tot 90%: 257,58 euro. 

Wanneer voorafbetalingen doen?

Voor het belastingjaar 2018 (inkomsten 2017) dienen 
de voorafbetalingen te gebeuren binnen volgende 
tijdslimieten: 

·  Voor het 1e trimester: ten laatste op 10 april 2017 (1e 
voorafbetaling)

·  Voor het 2e trimester: ten laatste op 10 juli 2017 (2e 
voorafbetaling)

·  Voor het 3e trimester: ten laatste op 10 oktober 2017 
(3e voorafbetaling)

·  Voor het 4e trimester: ten laatste op 20 december 
2017 (4e voorafbetaling)

De vermelde data zijn de ultieme data voor dewelke 
moet betaald zijn. Te late betalingen gelden automatisch 
voor het volgende trimester. 

Daarentegen wordt de belastingbonificatie toegekend 
aan elke natuurlijke persoon (werknemer en 
gepensioneerde) die nog een belasting moet betalen op 
zijn inkomsten ondanks een aftrek van belastingen en 
andere verschuldigde sommen. 

Voor de berekening van de bonificatie worden de 
betalingen in rekening gebracht tot beloop van 106% 
van de uiteindelijk verschuldigde belasting. Die 106% 
worden berekend op het totale bedrag van de globale 
belasting, verminderd met de verschuldigde bedragen 
als belasting op beroepsinkomsten en andere aanslagen 
(bv. roerende voorheffing). 

Voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) is de 
bonificatie gelijk aan de som van de volgende elementen: 

• Bedrag van de 1e voorafbetaling (VB1) x 1,50%;
• Bedrag van de 2e voorafbetaling (VB2) x 1,25%;
• Bedrag van de 3e voorafbetaling (VB3) x 1,00%;
• Bedrag van de 4e voorafbetaling (VB4) x 0,75%.

Voorbeeld: de belasting voor een natuurlijk persoon voor 
het inkomstenjaar 2017 worden geschat op 12 000 
euro. De verhogingsbasis bedraagt dus 12 720 euro. 
Bij voorafbetaling binnen de termijnen van 75% van 
de belasting, wordt een belastingverhoging vermeden, 
en bij betaling van een hoger bedrag komt er nog een 
bonificatie van het basismaximum bij. 

Indien 12 720 euro wordt betaald zal de belastingplichtige 
genieten van het verschil tussen het verplichte bedrag en 
het noodzakelijke bedrag om de verhoging te vermijden, 
3180 euro. Een bonificatie van 1,50% van 3180 euro.

Voorafbetalingen die gebeurd zijn om een bonificatie 
te verkrijgen vragen de toepassing van dezelfde 
termijnen als voor voorafbetalingen bedoeld om een 
belastingverhoging te vermijden. 

Godelieve PaTa
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Hoe werkt het?

Het principe is eenvoudig: elke van beide partijen geeft 
zijn onroerend goed aan de andere. Het gaat hierbij om 
een overdracht van eigendom, waarbij de akte van uit-
wisseling door een notaris zal moeten opgesteld worden. 
Dit veronderstelt registratierechten, een honorarium voor 
de notaris en diverse kosten voor de akte. De registratie-
rechten worden berekend op de waarde van het duurste 
goed. In feite worden de kosten door twee gedeeld, ver-
mits men niet overgaat tot twee verkopen, maar slechts 
tot één enkele transactie. Het zijn alleen de kosten van 
de akte m.b.t. de kosten voor administratieve opzoekin-
gen en de vaste kosten die wat hoger zullen liggen dan 
bij een gewone verkoop, aangezien de opzoekingen be-
trekking hebben tot verschillende onroerende goederen. 

Als gevolg van de notariskosten die soms exorbitant 
hoog lijken en omwille van de vragen van sommige van 
onze leden, lijkt het nuttig om even in herinnering te bren-
gen wat deze precies inhouden.

De notariskosten

De notariskosten dekken vier grote categorieën: 

•  Wanneer men een woning koopt, bedragen de regi-
stratierechten 12,5% in Brussel en Wallonië en 10% in 
Vlaanderen. Zij worden berekend op de verkoopprijs 
van het goed en zijn niet onderworpen aan BTW.

•  Het honorarium van de notaris. De vergoeding voor het 
werk van de notaris is vastgelegd volgens een verplicht 
barema bepaald in een Koninklijk Besluit. Sinds 2012 
worden zij gefactureerd met een BTW-voet van 21%.

•  De administratieve opzoekingen en formaliteiten of de 
kosten van de akte: de kadastrale uittreksels, de hypo-
thecaire staten, de fiscale en sociale opzoekingen, de 
urbanistieke opzoekingen, de beschrijfkosten, de op-
zoekingen voor bodemonderzoek en voorkoop, opzoe-
kingen bij de syndicus, enz. Zij zijn allemaal onderworpen 

aan de BTW. De urbanistieke opzoekingen variëren van 
de ene gemeente tot de andere, en kunnen in de ene 
gemeente soms het dubbele bedragen van de andere. 

•  De transcriptie en inschrijving van de hypotheken? 
Men spreekt van transcriptiekosten wanneer het gaat 
over een akte voor de aankoop van een onroerend 
goed. Men betaalt in functie van het aantal pagina’s. 
Men spreekt over een hypothecaire inschrijving wan-
neer het gaat om een akte voor een krediet. Voor deze 
laatste moet men rekening houden met de vergoeding 
voor de bewaarder van de hypotheken, die 500 € be-
draagt. Deze kosten voor transcriptie en inschrijving 
zijn niet onderhevig aan BTW.

De eerste raadpleging bij de notaris is gratis.

Bij ongelijke waarde…

Wanneer één van de goederen meer waard is dan het 
andere, dan kan het verschil gecompenseerd worden in 
geld. Als bv. het ene 350 000 € waard is en het andere 
300 000, dan zal de eigenaar van het goedkoopste goed 
aan de andere partij een bedrag van 50 000 € moeten 
betalen. Aangezien de kosten voor de akte normaal door 
beide partijen voor de helft worden gedragen, zullen deze 
kosten in dit geval aan beide partijen worden berekend 
pro rata de waarde van hun lot.
Er ontstaat een bijkomend probleem wanneer de beide 
goederen zich in twee verschillende gewesten bevinden. 
Welke fiscaliteit zal worden toegepast? In dit geval ba-
seert men zich op het kadastraal inkomen. Wanneer het 
duurste goed een lager kadastraal inkomen heeft dan 
het goedkoopste, dan zullen de registratierechten moe-
ten betaald worden aan het Gewest waarin het goed met 
het duurste kadastraal inkomen zich bevindt. 
Na de akte van uitwisseling zullen de beide partijen eige-
naar zijn van hun nieuw onroerend goed. De uitwisseling 
van onroerende goederen is misschien een oplossing om 
zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen …

NaThalie WilbeaUx

Uitwisseling van 
onroerende goederen

Alhoewel relatief weinig verspreid in België, toch verdient het uitwisselen van onroerende goederen 
even onze aandacht. We heeft er nog geen ouder, buur of vriend horen klagen dat het huis te 

groot geworden is door het vertrek van de kinderen of dat een huis met verdiepingen, bovendien 
alleenstaand, niet meer aangepast is vanaf een bepaalde leeftijd. De definitieve uitwisseling 

van onroerend goed, in een context dat immobiliën duur zijn, kan een oplossing bieden en kan 
plaatsvinden buiten een familiaal kader.
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Jobverlies: de vrees van de 
werknemers

Een op vijf Belgische werknemers werd gedurende de 
laatste drie jaren geconfronteerd met een herstructurering 
of een reorganisatie van het werk. Twee risicogroepen 
worden door Eurofound onderscheiden. Enerzijds, in het 
kader van een herstructurering, zijn dat technische men-
sen en de hulpbedienden met een vast contract, de hoge-
re diploma’s en de werknemers van meer dan 35 jaar oud. 
Anderzijds zal het gaan om werknemers die een contract 
van bepaalde duur hebben, personeel met minder gun-
stige diploma’s, arbeiders, jongeren en werknemers van 
buitenlandse origine in een onzekere werksituatie. 

Op basis van 22 indicatoren worden de Belgische werk-
nemers – van wie 15% vrezen hun job te verliezen bin-
nen de 6 maanden – in diverse categorieën ingedeeld 
volgens de kwaliteit van hun werkomstandigheden. 34% 
is van oordeel dat ze een job van goede kwaliteit hebben 
en zelfs een buitengewone job ; 27% zegt een job van 
twijfelachtige kwaliteit te hebben met tal van spanningen; 
de 39% resterenden situeren zich tussen deze twee ca-
tegorieën. 

Langdurige zieken bij de dertigers

Securex merkt op dat de afwezigheden van lange duur 
bij de werknemers « in de fleur van hun leven » exponen-
tieel stijgen: +21% bij mensen tussen 30 en 34 jaar oud, 
+18% bij de 35 tot 39-jarigen en +14% bij de 40 tot 44-
ers. Besluit hieruit: het gaat om werknemers die op de 
leeftijd zijn waarop ze kinderen hebben. Volgens Securex 
is een van de redenen dat er een onevenwicht is tus-
sen privé en werk. Het absenteïsme is nochtans groter 

bij de 50+ers, wat verklaard wordt door de veroudering 
van de bevolking en de loopbaanduur. Het absenteïsme 
van lange duur ligt hoger bij arbeiders dan bij bedien-
den. Kanker is oorzaak nummer een bij de afwezighe-
den van lange duur, onmiddellijk gevolgd door mentale 
ziekten zoals burn-out of depressie, en daarachter de 
hartziekten. Securex onderstreept: « Tussen 2013 en 
2015 zijn de fysieke en mentale gezondheidsproblemen 
bij personen onderhevig aan stress verhoogd met 30% ». 
(geciteerd in L’Echo van 1 december 2016, blz. 3). Deze 
slechte cijfers hebben de minister van gezondheid ertoe 
gebracht burn-out te erkennen als een ziekte gelinkt aan 
werk, niet te verwarren met een beroepsziekte. Dit moet 
het mogelijk maken preventieplannen uit te werken voor 
de ondernemingen. 

Inflatie en indexatie

Op basis van de inflatieprognoses meent het federaal 
Planbureau dat de gezondheidsindex, die onder meer 
dient voor de berekening van de indexering van de 
lonen van de werknemers en de sociale vergoedingen, 
dit jaar zal stijgen met 1,8%. Dit zou leiden tot het 
overschrijden van de spilindex van de gezondheidsindex 
en dus tot stijging van de uitkeringen en van de lonen in 
de openbare sector met 2%, respectievelijk in mei en in 
juni 2017. 

Bron:http://www.plan.be/databases/17-nl-index

Tijdskrediet

De reglementering van het tijdskrediet dateert van het 
jaar 2002 maar werd ingrijpend gewijzigd in 2012. Sinds 
dat ogenblik bestaat nog wel het tijdskrediet zonder mo-
tief maar er wordt geen uitkering meer voor voorzien. 
Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 103, toepasselijk 
vanaf 2017, voorziet nieuwe wijzigingen:

–  tijdskrediet zonder motief noch uitkering wordt 
opgeheven. Dit tijdskrediet liet werknemers toe hun 
beroepsactiviteit gedurende maximaal 1 jaar op te 
schorten, om te reizen, een ander werk uit te probe-
ren, enz. Voortaan kan dit niet meer. 

–  het recht op tijdskrediet om zorgen te verstrek-
ken wordt uitgebreid tot 51 maanden in plaats van 48. 
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In het kort

Dit recht geldt nu ook voor wettelijk samenwonenden 
die kunnen genieten van tijdskrediet om zorgen te ver-
lenen aan een familielid in de eerste graad. 

–  Het tijdskrediet eindeloopbaan blijft behouden. 

De Arbeidsraad spreekt zich ook positief uit over een ou-
derverlof voor 1/10e tijd om de ouders de mogelijkheid 
te geven een halve dag vrij te nemen per week of een 
volledige dag per veertien dagen en dit in het kader van 
familietaken « in geval van afwisselende zorg voor een 
kind of voor werknemers die een oplossing zoeken voor 
de woensdagnamiddag », zo zeggen de vakbonden. Dit 
recht wordt geopend voor een tijdsduur van 40 maanden. 

Er wordt ook een oplossing gebracht voor het nemen 
van ouderschapsverlof voor 1/5e tijd bij cumul van twee 
jobs van ½ time. 

Met de leeftijd wordt men 
depressiever

Symptomen van depressie doen zich meer voor eens 
men ouder en ouder wordt. Dat was de conclusie van 
een Britse studie, bevestigd door een onderzoek van 
de Christelijke Mutualiteit. Hieruit volgt dat 17% van de 
tachtigers antidepressiva nemen daar waar 6% van de 
dertigers dit doen. 21% van de vrouwen tussen 80 en 
90, en 11% van de mannen van dezelfde leeftijdscate-
gorie nemen deze medicatie eveneens.  

Vakantiedagen opsparen 

De KU Leuven heeft de resultaten voorgelegd van de 
studie die zij gemaakt heeft voor minister Kris Peeters, 

over de instelling van een tijdspaarrekening, met als doel 
de mogelijkheid te bieden om vakantiedagen te krijgen of 
overuren te recupereren op een later moment. 
De eerste conclusie van deze studie is dat het beter is 
een dergelijk idee te organiseren op interprofessioneel 
vlak eerder dan op het niveau van de sector of de onder-
neming, om op die manier een betere beroepsmobiliteit 
van de werknemer te kunnen verzekeren. 
In de tweede plaats raadt de studie aan een plafond 
voor het spaarkrediet te voorzien om te vermijden dat 
de werknemer gezondheidsproblemen zou krijgen door 
vakantie steeds verder uit te stellen. De studie stelt een 
plafond voor van 10 dagen per jaar. Het opgebouwde 
krediet zou bovendien moeten gebruikt worden binnen 
een periode van vijf jaar, dit om te vermijden dat vakantie 
zou uitgesteld worden tot het einde van de loopbaan, en 
op die manier een soort vervroegd pensioen zou wor-
den. De studie benadrukt tenslotte dat het nodig is de 
overdraagbaarheid van de vakantiedagen te voorzien als 
de werknemer verandert van werk. 

Wij wensen meer flexibiliteit  
op het werk

Acerta, RH-dienstverlener, heeft een onderzoek gedaan 
bij 2000 werknemers. Dit onderzoek toont aan dat 70% 
van de werknemers bereid is op bepaalde momenten 
langer te werken zonder bijkomend loon als zij op ande-
re momenten van hun loopbaan minder kunnen werken. 
Zij wensen nochtans over minimum een jaar te beschik-
ken om deze gepresteerde uren te compenseren, terwijl 
voorzien is dit te doen binnen de drie maanden. Wat het 
opsparen van vakantiedagen betreft zegt 63% voorstan-
der te zijn om deze later te gebruiken. Mannen zijn eer-
der voorstander hiervan dan vrouwen. Wanneer alleen 
de werkgever zou kunnen beslissen over de te presteren 
uren verklaart slechts 37% zich akkoord met een flexibel 
werkschema. 

Glijdende uren zijn reeds een realiteit voor 60% van de 
ondervraagde werknemers die zelf beslissen wanneer zij 
hun arbeidsdag beginnen en eindigen. 78% beschou-
wen deze vrijheid als belangrijk. Deze proportie gaat tot 
85% in Brussel. 
Thuiswerk wordt gunstig beoordeeld door 70% van de 
ondervraagden. De helft onder hen zeggen dit reeds nu 
te kunnen doen. Aan de andere helft werd deze moge-
lijkheid geweigerd.  
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De demografische verandering waarvan wij getuige zijn 
is, als sinds meerdere jaren, ingrijpend. In 2050 zal meer 
dan 22% van de bevolking ouder zijn dan 60 jaar. Het zal 
de eerste keer in de geschiedenis zijn dat er meer oude-
ren zullen zijn dan kinderen. Dit is te wijten aan een la-
gere vruchtbaarheidsgraad en aan de hogere levensver-
wachting. Tegelijkertijd en volgens de vooruitzichten, zal 
het aandeel van de oudere bevolking die in een stedelijke 
omgeving leeft nog toenemen. Men schat dat tegen 2030 
drie op vijf inwoners stedelingen zullen zijn. Hieruit volgt 
de noodzaak tot een nieuwe benadering van het veroude-
ringsbeleid in de steden,  die de ouderen in het middelpunt 
plaatst van een globale denkwijze, die de woonsituatie, de 
urbanisatie, het transport en de sociale participatie omvat.

Het Vancouver protocol

In 2007 heeft de Wereldgezondheidsraad een inventa-
ris gemaakt van de kernkenmerken van een ouderen-
vriendelijke stad. Hij definieert die als onthaalvriendelijk 
voor deze laatsten, zoals een stad die actieve veroude-
ring aanmoedigt met aandacht voor optimalisatie van 
de gezondheid, de participatie en de veiligheid van de 
oudere inwoners, en dit om hun levenskwaliteit te verbe-
teren. Sindsdien zijn een honderdtal steden wereldwijd 
meegegaan in deze maatregelen in het kader van het 
Vancouver protocol. Deze heeft tot doel om een portret 
van het territorium voor te stellen in acht verschillende 
thematieken en om, dankzij een kwalitatieve audit, met 
medewerking van de ouderen, te doen die een actieplan 
opstelt voor de 5 komende jaren, rekening houdend met 

politieke stromingen en technische en financiële hinder-
palen voor de gemeenschap. 
De acht beoogde domeinen zijn:

•  Openbare gebouwen en ruimtes (propere en aantrek-
kelijke openbare ruimtes, groene ruimten, openbare 
banken op regelmatig en niet te ver van elkaar ver-
wijderde plaatsen, brede voetpaden, voldoende ver-
lichting van de straten, gemakkelijk toegankelijke en 
praktische gebouwen met liften, antislip vloeren, zit-
plaatsen, enz.)

•  Het transport en de mobiliteit (democratische kost, 
regelmaat van het openbaar vervoer, geografische 
spreiding, properheid, veiligheid, toegankelijkheid 
van de rijtuigen, lage treden en brede zitplaatsen. Het 
nummer van de lijn en de bestemming zijn duidelijk 
leesbaar op de voertuigen, enz.)

•  De woongelegenheid (het ontwikkelen van een vol-
doende aantal wijken tegen gematigde prijzen in na-
bijheid van de nodige faciliteiten en van de rest van de 
gemeenschap, de woningen zijn aangepast aan ou-
deren: vlakke vloeren, gangen die breed genoeg zijn 
voor rolstoelen enz.)

•  De zelfstandigheid, de faciliteiten en zorgen (ervoor 
zorgen dat medico-sociale centra zich bevinden op 
bereikbare plaatsen en duidelijk gecommuniceerd 
worden aan de ouderen enz.)

•  De sociale band en de solidariteit (inter-generatie ac-
tiviteiten zijn een gelegenheid om het gevoel van ‘erbij 
te horen’ van de ouderen te versterken, enz.)

•  Cultuur en vrijetijdsbesteding

De ouderenvriendelijke stad

Het concept voor een ouderenvriendelijke stad is ontstaan uit een aanbeveling van 
De Wereldgezondheidsraad m.b.t. twee belangrijke items van deze 21ste eeuw: de 

vergrijzing van de bevolking en de toename van de urbanisatie.
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•  Deelname aan het stedelijke leven en aan de tewerk-
stelling (herwaardering van de professionele compe-
tenties van de senioren door ze meer in het voetlicht 
te zetten in  de arbeidsomgeving, enz.)

•  Informatie en communicatie (uitgebreide toegang tot 
het internet op openbare plaatsen, enz.)1

Het is niet de bedoeling om wijken te creëren die voor-
behouden zijn aan ouderen, maar om voorwaarden te 
scheppen die het ouder worden vergemakkelijken en er 
alle leeftijden in op te nemen zonder onderscheid. Zoals 
de wereldgids voor ouderenvriendelijke steden opmerkt 
“Gebouwen en straten zonder hinderpalen verbeteren 
de mobiliteit en de zelfstandigheid van personen met een 
mindervaliditeit, jong of oud. Wanneer de omgeving veilig 
is kunnen kinderen, jonge vrouwen en ouderen er zich in 
alle vertrouwen bewegen om deel te nemen aan sociale 
activiteiten, vrijetijdsactiviteiten of aan lichaamsbeweging 
te doen. Vanaf dat moment zullen families opgelucht mer-
ken dat hun ouderen kunnen terugvallen op de ondersteu-
ning van de gemeenschap en de gezondheidszorgen die 
ze nodig hebben. Het geheel van de maatschappij haalt 
profijt uit de deelname van ouderen aan vrijwilligers- of be-
taald werk. Tenslotte profiteert de lokale economie van het 
cliënteel van de oudere consumenten.”

De noden worden geïdentificeerd via een dialoog tussen 
de burgers, verenigingen, bedrijven en vertegenwoordi-
gers van de administratie. Het is dus een participatieve 
actie die wordt ondernomen, gebaseerd op het feit dat 
een hoge leeftijd geen last is voor de maatschappij maar 
een opportuniteit en dat de senioren het best geplaatst 
zijn om hun dagelijkse realiteit toe te lichten, de positieve 
aspecten en de hindernissen die zij in hun dagelijks leven 
ontmoeten. Welke aspecten van de stad waarin zij leven 
zijn gunstig voor hen? Op welke problemen botsen zij? 
Wat ontbreekt er aan hun stad om hun gezondheid te 
verbeteren, hun participatie en hun veiligheid? Het is een 
bottom-up benadering bottom-up die de lokale actoren 
in staat stelt om hun verwachtingen, ideeën te delen en 
deel te nemen aan het project. Hierdoor hebben ouderen 
de mogelijkheid om te handelen ten voordele van een 
beter samenleven en kunnen zij eindelijk beschouwd 
worden als troeven voor hun wijk, hun stad.

Het is duidelijk dat afhankelijk van de gemeente waar-
in men leeft, de omstandigheden niet gelijkvormig zijn 
in termen van socio-economische elementen en van de 

1  De gegevens tussen haakjes zijn slechts voorbeelden, onder vele 
andere, uitsluitend ten titel van illustratie gegeven.

aard van de betrokken area. Men zal zich dus moeten 
aanpassen aan de specifieke realiteit ven elke gemeen-
te. Het is juist daarin dat de gids van de Wereldgezond-
heidsraad geen « pasklare handleiding » is, die eenvoudig 
kan worden toegepast. Het is een proces dat de lokale 
eigenheden respecteert en de beslissingsnemers ertoe 
aanzet om hun beleid m.b.t. ouderen te herzien.

De focusgroepen

Twee criteria komen in aanmerking in de samenstelling 
van groepen ouderen. Het gaat om hun leeftijd en hun 
woonplaats. Er worden twee categorieën onderscheiden: 
de 60-74-jarigen en die van ouder dan 75. Enerzijds de 
wijken ingenomen door bewoners met een gemiddeld of 
hoog socio-economisch statuut, en anderzijds de populai-
re wijken. Er worden zo vier groepen gevormd. Zelf moe-
ten zij een zekere representativiteit respecteren, te weten 
drie mannen en vijf vrouwen bijeenbrengen met een verte-
genwoordiging van de etnoculturele minderheden volgens 
het beeld van de bevolking van de betrokken stad.

Het wereldwijde netwerk van 
ouderenvriendelijke steden

In 2010 is de Wereldgezondheidsraad overgegaan in een 
hogere versnelling door een wereldwijd netwerk op te rich-
ten van de ouderenvriendelijke steden. Dit netwerk zal het 
mogelijk maken om de stappenplannen te valideren en 
om een proces op lange termijn aan te vatten van reflexie, 
evaluatie en het instellen van concrete maatregelen. Het 
belangrijkste doel is om de uitwisseling van informatie en 
‘goede praktijken’ te vergemakkelijken.
Misschien maakt u deel uit van een raadgevend orgaan 
voor ouderen in uw gemeente. Ga dan ook over tot een 
hogere versnelling en stel voor om ook het label van oude-
renvriendelijke gemeente aan te vragen.

NaThalie WilbeaUx

De ouderenvriendelijke stad
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Cognitieve stoornissen:  
hoe voorkomen?

Bij het ouder worden beklagen meer en meer personen 
zich over “een gat in hun geheugen”. Dit zou het geval zijn 
voor tot 70% van de bevolking boven de 70. Vaak gaat 
het over een gewoon tekort aan aandacht en stimulans. 
Deze lichte cognitieve stoornissen zijn inderdaad niet 
noodzakelijk de voorboden van een vorm van dementie, 
zoals het geval bij de ziekte van Alzheimer. Deze heeft 
een dergelijke aandacht van de media (niet helemaal ten 
onrechte) dat de mensen bij de minste vergetelheid in 
paniek slaan. Hoe kunnen wij het onderscheid maken 
tussen wat goedaardig of banaal blijft en wat de symp-
tomen van een neurodegeneratieve ziekte voorafgaat?

De belangrijkste cognitieve 
stoornissen

Specialisten onderscheiden vier grote categorieën van 
cognitieve stoornissen.

•  Stoornissen van het geheugen zijn waarschijnlijk het 
meest bekend en die waarover men zich het meest 
beklaagt. Men vergeet een afspraak bij de kapper, een 
ingrediënt in een recept, het strijkijzer uit te schakelen 
…

•  Spraakstoornissen. Woorden ontbreken … of wij ver-
wisselen ze.

•  Oriëntatiestoornissen in tijd en ruimte. Men vergeet 
het moment waarop men moet eten, wanneer het 
slapenstijd is. Men heeft geen besef van de tijd die 
voorbijgaat, wat bv. een dame van meer dan 80 jaar 
deed zeggen dat ze er maar 30 was. Oriëntatie in de 
tijd stelt ons in staat om onszelf in de tijd te situeren: 
het moment van de dag, van het jaar.

  Ruimtelijke oriëntatie betekent de capaciteit om te we-
ten waar we ons bevinden en hoe ons naar bepaal-
de plaatsen te begeven, met inbegrip naar specifieke 
plaatsen in de woning.

•  Aandachtsstoornissen beletten ons om ons te con-
centreren, om aandacht te hebben voor een bepaald 
iets. Dit vertaalt zich ook in een vertraging van de ge-
dachtegang.

Elk van deze stoornissen kan ook onze andere cogni-
tieve functies negatief beïnvloeden. Aandachtsstoornis 
zal u beletten om de informatie te onthouden, enz. Het 
overkwam ons eens dat wij onze auto op een parking 
niet meer terugvonden. Dit is slechts uitzonderlijk een 
geheugenprobleem. Wij waren eenvoudigweg niet aan-
dachtig op het moment dat wij onze auto parkeerden, op 
dat moment in beslag genomen door andere gedachten, 
stress of pure verstrooidheid. De informatie werd ge-
woon niet opgeslagen. In dit geval is het dus geen kwes-

tie van een ‘gat in je geheugen’ maar van een probleem 
van aandacht, dat toeneemt naarmate men ouder wordt 
en in de mate dat onze aandachtsmiddelen afnemen.

ALS HERINNERING:  
Hoe werkt het geheugen?

Informatie, opgeslagen in het ‘korte’ geheugen of 
werkgeheugen, en daarna overgedragen naar het 
‘lange’ geheugen, volgt een parcours in drie fasen. 
Eerst is er de codering tijdens dewelke de informa-
tie wordt omgevormd tot een ‘herinnering’. Daarna 
komt de consolidatie waarbij de informatie in het 
‘lange’ geheugen wordt gegrift en de informatie in 
het hoofd wordt herhaald. Tenslotte bestaat de ‘te-
rugroepfunctie’ er uit om de informatie die opgesla-
gen werd in het ‘lange’ geheugen op te roepen naar 
het bewustzijn. Het studiecentrum voor stress van 
Canada vergelijkt deze drie fasen van het memori-
seren met het volgende beeld: het encoderen is het 
beluisteren van een lied voor de eerste keer. De con-
solidatie is het branden van dit lied op een compact 
disk en het ‘terugroepen’ is het beluisteren van het 
gebrande lied.

Wanneer moet men zich ongerust 
maken?

Stoornissen die zich herhaaldelijk voordoen en een on-
gewone intensiteit vertonen, moeten beschouwd worden 
als problematisch. Ook wanneer de betrokken persoon 
herhaaldelijk dezelfde vraag stelt en niet in staat lijkt om 
het antwoord te onthouden, zelfs wanneer hem aandui-
dingen worden gegeven.
Een concreet voorbeeld dat een banale vergetelheid on-
derscheidt van geheugenverlies: wij vergeten wat wij wil-
den kopen behoort tot de categorie van alledaagse ver-
getelheden terwijl vergeten om boodschappen te gaan 
doen behoort tot geheugenstoornis.
Heeft u twijfels met betrekking tot uw cognitieve moge-
lijkheden? Het eerste om te doen, het meest voor de 
hand liggende, is om uw huisdokter te raadplegen. Hij 
zal u, aan de hand van zijn vaststellingen, indien nodig 
doorverwijzen naar professionele hulp, die uw cognitieve 
functies zal onderzoeken. In een eerste fase is het moge-
lijk om eenvoudige cognitieve tests te doen, zoals de test 
van de 5 woorden, de test van het uurwerk of de MMS 
die in staat zullen zijn om te ontdekken of de cognitieve 
prestaties inderdaad een reëel probleem vormen. 



N° 149 | 5e bimestre 2016

15

Cognitieve stoornissen:  
hoe voorkomen?

De test van de vijf woorden is een proef van onge-
veer 10 minuten, die het mogelijk maakt om een be-
ginnende geheugenstoornis in kaart te brengen. Men 
stelt een lijst voor van 5 woorden en men vraagt om ze 
luidop te lezen en ze te onthouden. Deze 5 woorden 
worden in 5 categorieën geplaatst (deze categorieën 
worden niet voorgesteld).
---- Bloem: Roos
---- Dier: olifant
---- Kleding: hemd
---- Fruit: abrikoos
---- Muziekinstrument: viool

Men vraagt de patiënt, die de lijst voor zich heeft, om 
de woorden terug te vinden door hem de categorieën 
voor te lezen, om er zich van te vergewissen dat de 
woorden en categorieën begrepen werden.
Direct daarna, maar na de lijst afgedekt te hebben, 
vraagt men hem om de woorden op te noemen zonder 
de categorie, en daarna met opgave van de categorie. 
Het gaat dus om 10 antwoorden. Elke goed antwoord 
geeft een punt (totaal 1). Bij een fout wordt de lijst te-
rug aan de patiënt getoond en opnieuw bedekt om 
de proef op een schaal van 10 te herdoen. Deze twee 
tests worden herhaald tot op het moment dat de pati-
ent een score van 10/10 behaalt om de vereisten voor 
de verderzetting van de test te verzekeren.
Daarna laat men de patiënt een andere taak uitvoeren, 
zoals tellen van 20 tot 0 2 bij 2 of een andere activiteit 
(zoals controle van de oriënteringscapaciteiten in tijd 
en ruimte: datum, plaats enz.…).

Daarna vraagt men hem om de 5 woorden op te zeg-
gen: niet geholpen, en eventueel bij moeilijkheden, per 
categorie: “er was een bloem, een kledingstuk, een in-
strument, enz.”.

De behaalde score is “Totaal 2” (1 punt per goed ant-
woord of een maximum van 10)
De optelsom van “Totaal 1” + “Totaal 2” geeft de mo-
gelijkheid om een geheugenstoornis (mogelijkheid van 
de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld) te onderschei-
den van een eenvoudige aandachtsstoornis eigen aan 
de leeftijd of angst, depressie, chronische vermoeid-
heid enz.

Deze optelsom moet normaliter hoger zijn dan 16. 
Wanneer de totaalscore minder dan 10 bedraagt, 
moet een volledig onderzoek gebeuren en een gespe-
cialiseerd advies overwogen.

De test van het uurwerk bestaat erin een uurwerk te 
laten tekenen waarop de patiënt het uur moet aandui-
den. Men denkt aan een stoornis wanneer hij hierin niet 
slaagt.

Wat de MMS betreft: het gaat om een test die een 
reeks van 30 vragen bevat, gewaardeerd met 0 of 1 
in functie van de gegeven antwoorden. Een score van 
minder dan 25 duidt op een vermindering van de intel-
lectuele functies.

Hoe cognitieve stoornissen 
behandelen?

De ‘geheugenwerkplaats’ is een ludieke manier om 
een capaciteit die stapje na stapje achteruitgaat terug 
op te wekken of te onderhouden. Fediplus nodigt er u 
op uit op vrijdag 18 mei. Kijk op onze pagina’s ’agen-
da’ voor meer inlichtingen.

De cognitieve achteruitgang voorkomen betekent ook 
het verminderen van de factoren die er de oorzaak 
kunnen van zijn. Men vermijdt best interacties van ge-
neesmiddelen; men leeft volgens een gezonde hygiëne 
(evenwichtige voeding, regelmatige beweging, enz.…) 
men onderhoudt een voldoende intellectuele activiteit; 
men slaapt voldoende; men neemt maatregelen tegen 

stress, depressie, hoge bloeddruk, en elke afwijking die 
mogelijkerwijze de risico’s op cognitieve stoornissen ver-
hoogt.
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Agenda

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

Onder leiding van Paquita, onze 
gids van de dag, gaan we de 
onbereikbare ster van Jacques 
Brel opzoeken!
Dichter, acteur, regisseur, pi-
loot, Brel heeft tot het einde zijn 
droom van avontuur en verove-
ring beleefd.  Als moderne Don 
Quichotte, gebroken met zijn 

omgeving en de dagdagelijkse beslommeringen.  Hij leef-
de intens, leverde gevechten tegen windmolens tegen de 
verveling…. We gaan zijn onstaan herontdekken, zijn inspi-
ratiebronnen, zijn creatieve proces, de ritmes, zijn thema’s 
als vriendschap, liefde, vrouwen, de dood..en Brussel.  Een 
reis in het hart van de stad ter herinnering aan hem.

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

Een mediatieke dag …    
Dinsdag 28 maart 2017 om 09u00

1826, een uitvinding 
zal een revolutie te-
weegbrengen in de 
geschiedenis van de 
beelden zoals we die 
kennen. Fotografie was geboren. Het is de wetenschap-
per Nicephore Niepce die de schepper is. Deze revolutie 
was een zeer technisch parcours, maar evenzo artistiek. 
Fotografie is continue in evolutie en zal blijken een onaf-
hankelijke kunstwending te worden en ook een onder-
steuning voor informatie. Maar de digitalisering verstoort 
deze techniek. Dank zij de opkomst van het internet kan 
iedereen dit vrij verspreiden en gemakkelijk zelf fotograaf 
worden. Deze vaststelling zal ons leiden tot het thema 
van ons bezoek aan het Museum voor Fotografie van 
Charleroi, “manipulatie in fotografie”, die gebruikt wordt 
om verkeerde informatie te verspreiden! Na het eerste 
deel van deze “mediatieke” dag, zal de lunchpauze ge-
volgd worden door een rondleiding in de Dreamwall stu-
dios, een studio in animatie en grafische kunst in Marci-
nelle, gespecialiseerd in grafische producties.  We zullen 
de wereld van de animatie ontdekken, 3D- en 2D grap-
hics en creatie van een virtuele wereld.

Praktische info
9u00   Vertrek met de autobus vanaf de parking van 

Brico Planit, steenweg op Bergen 1301 te 
Anderlecht. Metrostation Ceria – lijn 5 richting 
Erasmus.

10u00  Geleid bezoek van de Dreamwall Studios, Rue 
Destrée te 6001 Charleroi. Deelnemers uit de 
omgeving kunnen zich uiteraard rechtstreeks 
hier aanmelden, voor hun is er dan een korting 
voorzien.

12u30  Lunch
15u00  Aankomst in het museum van de Fotografie, 11 

Paul Pastuurlaan te 6032 Charleroi. 
16u30  Aanvang van de terugrit naar Brussel
Kosten :  55€ (omvattende de autocarreis H/T, de 2 

geleide bezoeken en de lunch zonder drank.)

Het Windmolen park van Estinnes 
Vrijdag 21 april vanaf 09u00

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

Praktische info
09u00  Vertrek met autobus van aan de Arcades in het 

Jubelpark, niveau Auto World, naar Estinnes, 
met een ophaling op de parking van Pizza Hut 
te Wavre -Aankomst rue de Mons in Estinnes

10u30 bezoek aan het windmolenpark en een turbine
13u00 middagmaal (menu 3 gangen)
15u00 vrij bezoek aan de zolder met brocante
16u30 terugkeer naar Brussel 
Kosten :  50€ omvattende de busreis H/T, het geleid be-

zoek in het park, de 3 gangenmenu.

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

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

Praktische info
14u45  We spreken af aan de voorzijde van de Beurs 

van Brussel Metro: De Brouckère (Lijnen 1-5) 
Trams: (Lijnen 3 en 4)

15u00 vertrek van de rondleiding (2u30)
Kosten :  20€ omvattende het geleid bezoek en 2 con-

sumpties.

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

Belangrijke functie, het geheu-
gen en het hart van al onze be-
slommeringen (of zorgen) van de 
senioren. De ene verliest syste-
matisch zijn sleutels, de andere 
herinnert zich de naam van zijn 
buurman niet meer; Help! Mijn geheugen laat mij in de 
steek.Alzheimer is niet meer veraf! …Geen paniek 
Het primaire doel van deze workshop is om de deelne-
mers gerust te stellen, dit door het verschaffen van uitleg 
van de mechanismes van dit complexe instrument dat al 
eens een steek laat vallen. Men kan parallellen optekenen 
tussen de normale veroudering en de evolutie van het 
geheugen, of eerder geheugens. Het geheel van fysieke 
en intellectuele capaciteiten worden meestal vertraagd 
door de leeftijd: 60, 70, 80 jaar of ouder, hoe trager dat u 
stapt, verminderde reflexen, men krijgt minder snel toe-
gang tot de informaties en dat is niet pathologisch. Het-
zelfde met het geheugen. De functies zijn intact: men kan 
altijd nieuwe dingen aanleren en ze onthouden, maar het 
leren zal wel iets langer duren. Herinneringen en algeme-
ne kennis zijn er nog steeds, maar soms heb je nood aan 
wat extra tijd om er te geraken. Door middel van enkele 
oefeningen en simulaties, zal Valérie Renard die het ate-
lier begeleidt, deelnemers de kans geven zich zaken te 
herontdekken die men vergeten was.

Praktische info
14u00  aanvang van de workshop (2u00) in onze bure-

len, Belliardstraat 20 te 1040 Brussel We sluiten 
af met een hapje (koffie en gebak)

Kosten :  10€ (omvattende de workshop en de versnape-
ringen)

Villeneuve d’Asq  
Op vrijdag 9 juni om 8u30      

Geboren uit de fusie in 1970 van de drie 
steden Annapes, Ascq en Flers en in het 
hart van een Frans-Belgische metropool, op 15 minuut-
jes met de metro vanuit het TGV station Lille Europe, gaf 
Villeneuve d’Ascq zijn status van nieuwe stad op en vier-
de in 2010 zijn 40 jarig bestaan. Met een bevolking van 
63.463 inwoners is de stad vooral begaan met het milieu. 
Zijn logo draagt de filosofie uit. Het is samengesteld van 
een blauwe bol, en vertegenwoordigt de technologische 
innovatie (er zijn 2 universiteiten, 6 grote scholen, 1 vor-
mingscentrum voor leraren en 2.000 ondernemingen) en 
een groen blad, als eerbetoon aan het milieu. Zijn wijd 
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vertakt openbaar vervoersnet, zijn 30 km aan voetgan-
gerszone, zijn 6 meren, zijn 200 ha natuurgebied en zijn 
120.000 bomen vormen er het bewijs van. Ascq, een van 
de dorpjes ten zuid-oosten van de stad, is een wijk met 
de charme van een traditioneel dorp. Het is een herinne-
ring aan de verschrikkelijke nacht in 1944 waarbij 86 in-
woner stierven, dat men deze stad zijn nieuwe naam gaf. 
Villeneuve d’Asq is eveneens een kunststad. Zijn museum 
van moderne hedendaagse en brute kunst, laat u de vloei-
baarheid ontdekken tussen het “oude” en het “nieuwe”, 
tussen de baksteen en het beton, de rechte lijnen en de 
curves. Het tweede gedeelte van de dag zullen we beste-
den aan een ontdekkingswandeling van het Asnapio park. 
Gelegen in het hart van het natuurreservaat van Villeneuve 
d’Ascq, werd een reconstructie gebouwd van de habitats 
van de prehistorie tot de middeleeuwen en dit volgens de 
regionale opgravingen en op basis van oude technieken. 
Het geleid bezoek dompelt ons in het hedendaagse leven 
van onze voorouders. Het personeel van het terras van de 
reiger, ideaal gelegen rechtover het Museum van moderne 
kunst (LAM) zal onze gastheer zijn voor een traditionele 
maaltijd door hun bereid. 

Praktische info
8u30  Vertrekt met de autobus vanop het arcaden plein 

van het Jubelpark (afspraak om 8u15 ter hoogte 
van AutoWorld)

11u00  geleid bezoek van het Asnapio park (1u30)
13u15  lunch op het «Terasse du Héron», omvattende 

een hoofdschotel en een dessert.
15u00  geleid bezoek aan het Musée Lam (1u00) ge-

volgd door een vrije wandeling in het reigerpark.
17u00  keren we terug naar Brussel
Kosten :  65€ omvattende de busreis H/T, toegang voor 

de 2 geleide bezoeken en de lunch.

Computer Museum in Namen 
Op dinsdag 20 juni 2017

Dit eerste com-
puter Museum 
in België is ge-
opend sinds 
oktober 2016.  
Het vertelt een 
onge l oo f l i j k e 
odyssee gaande 

van rekenmachines tot de smartphone. Er zijn 4 particu-
liere collecties van pioniers in de informatica die hier ten-
toongesteld worden met de steun van de Koning Bou-
dewijn Stichting, die instaat voor het behoud ervan. Meer 
dan 250 machines of onderdelen zijn tentoongesteld op 
500m2. Ze vertegenwoordigen de belangrijkste tradities 
van de geschiedenis van de computer (Bull, Unisys, IBM 
en enkele microcomputers)

Onder leiding van Dhr. Natan, voorzitter van het museum 
en Vicevoorzitter van Fediplus, duiken we samen de won-
dere wereld van deze machines in voor de komende 2 
uren. Het bezoek wordt afgesloten bij “Cherche Midi” in 
hetzelfde Museum. Deze stelt op het einde van de tuin 
zijn menu voor. (meer info volgt in het volgende magazine)

Praktische info
9u07  Vertrek met de trein vanuit Brussel Centraal, we 

spreken af aan de lokettenzaal om 9u00, maar 
dit is niet verplicht.

Toegang
•  Met de wagen: volg NAMUR-EXPO – vervolgen op 

de Sergent Vrithofflaan – neem rechts de Henri Blès-
straat – steek de spoorweg over aan het HEPN – draai 
naar links, - verder op de Henri Blèsstraat tot aan het 
Computer Museum.  Er is een gratis parking voor 20 
plaatsen.

•  Met de trein  of met de bus: Het Computer Museum is 
± 1.800m. vanuit het station van Namen – neem bus 
27 Salzinnes (Balances) – Champion – Vedrin “richting 
Salzinnes – stap af aan de halte “Marinusstraat ISAN – 
neem de brug die over de spoorweg gaat – Het Com-
puter Museum is rechtover de brug.

of
•  Neem de Park en Ride tot aan Namur Expo en dan 10 

minuten te voet door de Sergent Vrithofflaan, daarna 
de Henri Blèsstraat – steek de spoorweg over – ga 
naar links naar het ISAN – het Computer Museum is 
op het einde van de Henri Blèsstraat.

11u00  Geleid bezoek met een demonstratie van enkele 
machines door de verzamelaars

13u15  Lunch pauze bij «Cherche-Midi» (menu 2 
gangen) zonder drank

15u45  Terug naar Brussel met de trein
Kosten :   40€ omvattende de toegang tot het museum, 

het geleid bezoek en de lunch. 

De micro organismes
Duik in de wereld van het onzichtbare  
Opgelet nieuwe datum:  
donderdag 12 oktober 2017 om 14u

Je vindt ze overal, op de grond, in de lucht, op ons li-
chaam, in ons lichaam…Wat zijn ze?
Micro-organismes, bacteriën. Dikwijls associëren wij ze 
met ziektes, infecties en besmettingen van alle aard.
We moeten ze niet demoniseren, ze zijn nuttig of zelfs 
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Belliardstraat 20 – 1040 Brussel – 02 514 14 44 – info@fediplus.be – www.fediplus.be 
Inschrijvingsformulier – voor leden en hun genodigden - terug te zenden aan josette.cotteaux@fediplus.be 
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 @

❑   De onmogelijke droom - 14 maart ……… x 16 € =  ………… € terug te sturen voor 28 februari 2017 ten laatste. 
  Deelname in de kosten, omvattende het geleid bezoek.  Wenst u de lunch te nemen bij CIRIO?:  ❑ JA  ❑ NEEN

❑   Een mediatieke dag - 28 maart ……… x 55 € =  ………… € terug te sturen voor 15 maart 2017 ten laatste.
  Deelname in de kosten, omvattende het traject per autocar H/T, de 2 geleide bezoeken en de lunch (zonder drank)

❑   Het windmolenpark - 21 april ……… x 50 € =  …………  € terug te sturen voor 14 april 2017 ten laatste.
  Deelname in de kosten, omvattende het traject per autocar H/T, het geleid bezoek en de 3 gangen menu (zonder drank)

❑  Als de kroegen… - 12 mei ……… x 20 € =  …………  € terug te sturen voor 2 mei 2017 ten laatste.
  Deelname in de kosten, omvattende het geleid bezoek en 2 consumpties

❑   Geheugen workshop - 18 mei ……… x 10 € =  …………  € terug te sturen voor 12 mei 2017 ten laatste.
  Deelname in de kosten, omvattende de workshop en versnaperingen 

❑   Villeneuve d’Asq - 09 juni ……… x 65 € =  …………  € terug te sturen voor 26 mei 2017 ten laatste.
   Deelname in de onkosten omvat de autobus H/T, de 2 geleide bezoeken, de toegangen en de 2 gangenlunch (zonder drank)

❑   Computer Museum - 20 juni ……… x 40 € =  …………  € terug te sturen voor 13 juni ten laatste
  Deelname in de onkosten omvat de toegang tot het museum, het geleid bezoek en de 2 gangen lunch

❑   De micro organismes - 12 oktober ……… x 0 € =  ………… € terug te sturen voor 5 oktober 2017 ten laatste.
  Locatie : Fediplus Brussel

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. 
Iedere inschrijving zal bevestigd worden met een schrijven, een week voor de uitstap. Mocht u deze niet ontvangen, gelieve 
het secretariaat te verwittigen. WIJ HERINNEREN ER U AAN DAT DE GELEIDE BEZOEKEN IN DE TWEE TALEN GEBEUREN, 
MAAR WE MOETEN MINIMAAL 15 PERSONEN PER TAALGROEP HEBBEN. INDIEN DIT AANTAL NIET BEREIKT WORDT, 
ZAL HET BEZOEK IN HET FRANS PLAATSVINDEN.  Alvast bedankt voor uw begrip.
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noodzakelijk voor de natuur en onze gezondheid.
Diëtiste Delphine Fransen zal op donderdag 12 oktober 
“de wereld van het onzichtbare” voorstellen.

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

klein maar zo vitaal

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

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

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

… Binnenkort …
Op 6 oktober (vertrek met de autobus om 8u30):  
Bezoek aan Safran de Cotchia 



Familievermogens beschermen en ze laten groeien over de generaties heen. 
Dat is al sinds 1868 de missie van Puilaetco Dewaay. Met één constante: de rotsvaste overtuiging  
dat een doordacht evenwicht tussen traditie en innovatie de sleutel vormt tot succes. 
Ontdek wat wij voor u kunnen doen op www.pldw.be
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