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Hoofdartikel

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

De hervorming van de pensioenen

De Minister van Pensioenen licht een tipje van de sluier 
op bij de hervorming van de pensioenen van de werk-
nemers. 

Deze maatregelen betreffen de berekening van het pen-
sioen, maar er is niets of bijna niets voorzien om de pen-
sioenen aan te passen aan de welvaart, meer bepaald 
voor de pensioenen die reeds in voege zijn. 
Eén van de voornaamste beslissingen slaat op de verho-
ging van het bedrag dat gebruikt wordt voor de bepaling 
van het maximum pensioen (plafond van 53.528€ bruto 
op jaarbasis).

Fediplus vraagt reeds jaren voor de aanpassing van dit 
plafond, dit ter versteviging van het verzekeringsprinci-
pe in de berekening van het pensioen. Hierdoor zal het 
pensioenbedrag meer in lijn liggen met de gerealiseerde 
inkomsten over de ganse loopbaan. 

Dergelijke hervorming kan pas gerechtvaardigd worden 
indien het minimumpensioen met meer dan 1% ver-
hoogd wordt, zoals door de Minister voorgesteld, en dit 
voor alle begunstigden.

Een verhoging van het minimumpensioen is noodzakelijk 
teneinde niet in armoede te belanden. We stellen een 
bedrag van 1.263,60€ per maand voor, wat op niveau 
ligt met een werkloosheidsuitkering die men ontvangt in 
een stelsel van SWT (Brugpensioen).

Fediplus steunt het voorstel van de Minister om het mini-
mumpensioen toegankelijker te maken, dit door ook re-
kening te houden met de gepresteerde jaren in de open-
bare sector om aan de loopbaanvoorwaarde te voldoen 
om een minimumpensioen te bekomen. 

Deze voorwaarde bedraagt momenteel 30 jaar (gelijkge-
stelde periodes inbegrepen). De Minister stelt voor deze 
te verlagen tot 20 jaar effectief gewerkt. Zou dit een eer-
ste stap zijn in het afschaffen van gelijkgestelde perio-
des? Wij vrezen dat de kans groot is dat het deze richting 
uit gaat, maar in ieder geval kan een herziening van de 
gelijkgestelde periodes niet opgedrongen worden zon-
der overleg tussen de sociale partners en de vertegen-
woordigers van de toekomstig gepensioneerden.

De Minister wil eveneens een loopbaan van meer dan 45 
jaar herwaarderen. Op dit ogenblik tellen werkdagen bo-
ven de 14.040 (zijnde 45 jaar aan 312 dagen) niet meer 
mee voor de berekening van het pensioen. Dit is wat 
men de “eenheid van loopbaan” noemt. Dhr. Bacquelai-
ne wil dit principe opheffen, maar enkel voor de echt ge-
presteerde dagen. Kortom, een gepresteerde dag boven 
de 14.040 zal dus enkel maar tellen indien men effectief 
werkt.

Indien we deze maatregel willen steunen blijft dit zeer 
theoretisch omdat er slechts weinigen voor in aanmer-
king komen. Zou het niet beter geweest zijn om de pen-
sioenbonus opnieuw in te voeren?  Dit zou pas een in-
centive zijn om de mensen ertoe aan te zetten om nog 
wat langer te werken, mits de nodige correcte informatie.

Deze en andere maatregelen zullen ongetwijfeld het pen-
sioenbudget doen verhogen. Hoe zal dit gefinancierd 
worden zonder dat er een impact zal zijn op de gelijkge-
stelde periodes?  We hebben nood aan meer transpa-
rantie op dit punt.

Michel WUYTS 
Directeur
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Sociaal en fiscaal nieuws

Stelsel van werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag  (SWT) : Herwaardering van de aanvullende vergoeding

De werknemer in het stelsel van SWT geniet van een 
aanvullende vergoeding ten laste van de laatste werkge-
ver of een pensioenfonds en een werkloosheidsuitkering 
ten laste van de RVA.

De aanvullende vergoeding kan het voorwerp uitmaken 
van een herwaardering op de 1ste januari van ieder jaar.  
Voor het jaar 2016, is het de cao n° 17 tricies septies van 
15 december 2015 die de vergoeding aanpast aan de 
evolutie van de contractuele lonen.

Hierdoor worden de SWT uitkeringen, die ingegaan zijn 
vóór 1 januari 2016 als volgt aangepast:
|  Met 1,0016 indien het SWT berekend werd op basis 

van de referentielonen van voor 1 januari 2015;
|  Met 1,0012 indien het SWT berekend werd op basis 

van de lonen van de maanden januari februari of maart 
2015;

|  Met 1,0008 indien het SWT berekend werd op basis 
van de lonen van de maanden april, mei of juni 2015;

|  Met 1,0004 indien het SWT berekend werd op basis 
van de lonen van de maanden juli, augustus of septem-
ber 2015;

|  Geen aanpassing indien het SWT berekend werd op 
basis van de lonen van de maanden oktober, november 
of december 2015.

Voor de berekening van de aanvullende vergoeding van 
het SWT vanaf 1 januari 2016, moet men rekening houden 
met een nieuw referentieplafond dat vastgesteld werd op 
3.786,74 bruto per maand, en een maximale werkloos-
heidsvergoeding t.b.v. 1.263,63 bruto per maand.  Be-
drag dat aangepast werd sinds 1 juli 2015.  De grensbe-
dragen voor de inhouding van de 4,5% of 6,5% werden 
eveneens aangepast: 1.361,27€ voor een alleenstaande 
en 1.639,68 voor een persoon met gezinslast.

Hieronder vindt u een berekening van een gewaarborgde min. aanvullende vergoeding op 01/01/2016.

Alleenstaande of zonder 
gezinslast

Persoon  
met gezinslast

Maandelijks geplafonneerd bruto loon 3.786,74 3.786,74
Riziv bijdrage t.b.v. 13,07% - 494,93 -494,93
Netto belastbaar loon 3.291,81 3.291,81
Voorheffing op 1/1/2016  -1.045,16 -726,57

Netto referentieloon 2.246,65 2.565,24
Netto referentieloon - afgerond 2.247,00 2.566,00
Werkloosheidsvergoeding -1.263,60 -1.263,60
Verschil 983,40 1.302,40
½ van het verschil 491,70 651,20
CAO 17 bruto (werkloosheidsverg. +½ verschil) 1755,30 1.914,80
Sociale bijdrage  6,5% -114,09 -124,46
CAO 17 netto belastbaar 1.641,21 1.790,34
(Limiet voor inhouding van sociale bijdrage) 1.361,27 1.639,68

Voorheffing (op 1/1/2016) -214,82 -47,37
CAO 17 netto 1.426,39 1.742,97

SWT : Vrijstelling van belastingen op de 
aanvullende vergoeding bij hervatting van 
werk met ingang vanaf 1 januari 2016

De werkloze die een bedrijfstoeslag ontvangt sinds 2007, 
kan opnieuw een beroepsactiviteit opnemen en toch zijn 
bedrijfstoeslag behouden gedurende de gehele duur van 
zijn beroepsactiviteit in zoverre hij opnieuw aan de slag 

gaat bij een andere werkgever of in de hoedanigheid als 
zelfstandige in hoofdberoep, maar niet voor rekening van 
de vorige werkgever die hem ontslagen heeft.
Gedurende deze periode wordt de uitbetaling van de 
werkloosheidsvergoeding uiteraard geschorst.

De bedrijfstoeslag wordt beschouwd als een vervan-
gingsinkomen, zelfs bij werkhervatting en de berekening 
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van de bedrijfsvoorheffing op deze toeslag gebeurt op 
dezelfde wijze zoals bij werkloosheid.

Om de werkhervatting bij werklozen en SWT (of brugge-
pensioneerden) te stimuleren, wordt vanaf 1 januari 2016 
de bedrijfstoeslag fiscaal vrijgesteld bij werkhervatting, 
zoals dit reeds het geval was voor de sociale bijdragen.

De bedrijfstoeslag die doorbetaald wordt tijdens de pe-
riode van werkhervatting is niet onderworpen aan patro-
nale bijdragen noch aan de sociale bijdrage van 6,5% 
voor de gehele duurtijd van de werkhervatting.
Om de vrijstelling te kunnen toepassen, mag de conven-
tie die de bedrijfstoeslag toekent niet vermelden dat de 
bedrijfstoeslag geschorst wordt bij werkhervatting.

Zoniet wordt een boete aangerekend t.b.v. een verdub-
beling van de bedragen waarop de sociale bijdrage be-
rekend wordt tijdens de periode van inactiviteit en ander-
zijds door de toepassing van een bedrijfsvoorheffing die 
verhoogd wordt met 26,75%

Indexering van het cumulatieplafond 
bij een rustpensioen en/of overlevings-
pensioen met een beroepsactiviteit

Iedere begunstigde van een rustpensioen en/of overle-
vingspensioen kan inkomsten cumuleren van een rust-
pensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit.

Deze inkomsten zijn geplafonneerd wanneer de be-
gunstigde nog niet de wettelijke pensioenleeftijd bereikt 
heeft. (zie tabel hieronder)

Wanneer de begunstigde de wettelijke leeftijd van het 
rustpensioen bereikt heeft, momenteel vastgelegd op 
65 jaar, of hij kan 45 jaar loopbaan aantonen, mag deze 
sinds 1 januari 2015 onbeperkt bijverdienen uit hoofde 
van een beroepsactiviteit.
De nieuwe grensbedragen, vanaf 1 januari 2016 kunnen 
wijzigingen in functie van de aardt van de activiteit en de 
gezinssituatie. 

Activiteit als werknemer/gemandateerde, kantoorverantwoordelijke 

Bruto bedragen Overlevingspensioen 
vóór de leeftijd van 

65 jaar

Rustpensioen of 
Rustpensioen + 

overlevingspensioen 
vóór 65

Overlevingspensioen 
na 65 jaar 

Rustpensioen en/of 
overlevingspensioen 
na 65 jaar of indien 
45 jaar loopbaan 

Zonder kinderen ten 
laste

 18.154,00 € 7.797,00 € 22.521,00 € Onbeperkt

Met kinderlast 22.693,00 € 11.696,00 € 27.394,00 € Onbeperkt

Activiteit als zelfstandige of als werknemer en zelfstandige 

Bruto bedragen Overlevingspensioen 
vóór de leeftijd van 

65 jaar

Rustpensioen of 
Rustpensioen + 

overlevingspensioen 
vóór 65

Overlevingspensioen 
na 65 jaar 

Rustpensioen en/of 
overlevingspensioen 
na 65 jaar of indien 
45 jaar loopbaan 

Zonder kinderen ten 
laste

14.523,00 € 6.238,00 € 18.017,00 € Onbeperkt

Met kinderlast 18.154,00 € 9.357,00 € 21.916,00 € Onbeperkt

Deze grensbedragen zijn van toepassing op jaarbasis, 
vanaf de 1ste januari van het betrokken jaar.  Indien het 
pensioen ingaat op een andere datum, zal dit berekend 
worden pro-rata het aantal maanden met pensioen.

Bij overschrijding van deze grensbedragen, zal de beta-
ling van het pensioen verminderd worden in functie van 
het overschrijdingspercentage, voor het betrokken jaar.

Ter info : de werknemer moet zijn beroepsactiviteit niet 
meer aangeven, tenzij bij de eerste betaling van het 
werknemerspensioen indien hij een toegelaten beroeps-
activiteit uitoefent of indien hij enige sociale vergoedingen 
ontvangt, of eveneens indien zijn echtgeno(o)te een be-
roepsactiviteit uitoefent of een sociale uitkering ontvangt.

Godelieve PaTa
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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 2016 (de korting wordt teruggestort op uw rekening).

|  Indien u 3 personen of meer aanbrengt,

 Volledige terugbetaling van uw lidgeld voor het jaar 2016 (het lidgeld wordt teruggestort op uw rekening).
   

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

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

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

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

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

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

Het nieuw lid stort de som van 49,90 € voor een actief lid of 37€ voor een gepensioneerde  
op rekeningnummer BE19 0012 2049 4012 BIC: GEBABEBB van Fediplus vzw
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Algemene vergadering 2016 

Een jaarlijkse Algemene Vergadering is de gelegenheid bij uitstek om inzicht te krijgen in 
de projecten van Fediplus en er aan mee te werken. Iedereen is bij deze uitgenodigd en 
wij hopen op een talrijke opkomst. Om de vergadering optimaal voor te bereiden vragen 

wij uw deelname te bevestigen aan het secretariaat, waarvoor bij voorbaat dank.

De vergadering zal plaatsvinden in onze kantoren in 
de Belliardstraat 20 te 1040 Brussel op dinsdag 22 
maart 2016 om 14 uur

De Algemene Vergadering zal aanvangen met een ver-
slag van de activiteiten 2015, financieel verslag, budget 
2016 et (her)verkiezing van de bestuurders.

Aansluitend op de vergadering zal er een uiteenzetting 
volgen door Dhr. Bruno Ferrier van Puillaetco-Dewaay.

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

Herinnering betaling lidgeld
Wij danken reeds diegene die hun lidgeld voldaan hebben, 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 2016”:

Voormalige leden Nieuwe leden

Individuele bijdrage Alleenstaand: 37€ Gepensioneerd: 37€ Actief: 49,90€

Koppel: 44€

Bijdrage groepering Alleenstaand: 32€ Gepensioneerd: 32€ Actief: 49,90€

Koppel: 37€

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, Astra-
zeneca, BBL-ING, RTBF, Politie, Nestlé, Otraco, Sabena Faillissement en  BPPS, CIBE storten hun bijdrage recht-
streeks op de rekening van Fediplus.

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

Opgelet voor onze leden die in het buitenland verblijven  en hun lidgeld over maken, gelieve bijgaande bank-
gegevens te gebruiken:
BIC : GEBABEBB – IBAN BE19 0012 2049 4012
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Hervorming van het aanvullend pensioen

Vanaf 1 januari 2016 treedt de wijziging van de aanvullende pensioenen in werking.
Fediplus heeft steeds de verdediging van de eerste pijler op zich genomen. Deze is essentieel 

en moet de basis blijven van ons systeem dat gebaseerd is op verzekeringsprincipe en 
solidariteit. Toch lijkt het ons noodzakelijk een systeem van aanvullend pensioen uit te werken 

dat bereikbaar is voor de grote meerderheid van de werknemers.

Er bestaan twee types van aanvullend pensioen:

|  Defined Benefit: de werkgever of de sector, belooft een 
aanvullend pensioenkapitaal onafhankelijk van de wer-
kelijke beleggingsresultaten.

|  Defined Contribution: de werkgever of de sector stor-
ten een deel van het loon aan een verzekeraar of een 
pensioenfonds.  Het uiteindelijke pensioen zal afhangen 
van de rendementen van de belegde kapitalen. De wet 
voorziet in een minimaal te bereiken wettelijk minimum 
rendement.

Pensioenplannen op basis van gewaarborgde prestaties 
worden vandaag niet meer voorgesteld. Vandaar het be-
lang om een gewaarborgd rendement te bekomen.

Nieuwe waarborgregeling

Tot eind december 2015, was het minimum rendement 
bepaald op 3,25% op de bijdragen van de werkgevers 
en 3,75% op de bijdragen van de werknemers.

Indien het rendement van de beleggingen lager zijn dan 
deze, zal de werkgever een supplement moeten storten. 
De huidige zwakte van de rentes op de kapitaalmarkten 
laat de verzekeraars niet meer toe dergelijke rendemen-
ten te behalen, vandaar dat men vanaf 1 januari 2016 
overgestapt is naar een variabele waarborg aan een min. 
rendement van 1,75% en 3,75% maximum.

Tussen 2016 en 2017 zal het rendement berekend wor-
den op 65% van het rendement van de OLO’s (Lineaire 
staatsobligaties op 10 jaar). Voor 2018 en 2019 zal men 
dit aanpassen naar 75% en vanaf 2020 zal dit 85% wor-
den.

De rentevoet zal jaarlijks aangepast worden indien hij 
stijgt of daalt met 0,25%. De nieuwe bekomen rentevoet 
zal op twee manieren toegepast worden: horizontaal of 
verticaal.

Horizontaal

Het rendement uit het verleden wordt doorgetrokken 
naar de toekomst. De reeds opbouwde reserves zullen 
gekapitaliseerd worden aan de oude rentevoet.  Dit zal 
toegepast worden op de verzekeringscontracten met 
resultaatsverbintenis (tak 21) die bijna 75% van alle con-
tracten van aanvullend pensioen uitmaken.

Verticaal 

Net zoals op een depositoboekje, het nieuwe gewaar-
borgde rendement is onmiddellijk van toepassing, zo-
wel op de reeds opgebouwde reserves als op de nieu-
we bijdragen.  Deze werkwijze is van toepassing op de 
pensioenfondsen en de  verzekeringscontracten zonder 
resultaatsverbintenis (tak 23). Dit wordt toegepast op on-
geveer 25% van de bestaande contracten.
Deze rendementsgarantie lijkt ons aan de lage kant. Een 
rentevoet van 1,75% is onvoldoende om een voldoende 
aanvullende pensioen te bereiken.
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Hervorming van het aanvullend pensioen

Overlijdensdekking

Veel aanvullende pensioenplannen voorzien in een over-
lijdensdekking. De erfgenamen kunnen in dit geval be-
schikken over de opgebouwde aanvullende spaargel-
den. Maar deze overlijdensdekking verdwijnt vaak indien 
de aangeslotene het bedrijf verlaat. We spreken dan van 
“slapende contracten». Bij vroegtijdig overlijden zijn de 
spaargelden soms verloren. Er bestaat een mogelijkheid 
om toch nog een overlijdensdekking af te sluiten maar dit 
valt zeer duur uit.

Vanaf 1 januari 2016 zal een overlijdensdekking voorzien zijn 
bij het einde van het contract. Deze zal verrekend worden 
met de opgebouwde reserves, maar aan een veel voordeli-
ger tarief. Deze wijziging treedt in voege bij de werknemers 
die de onderneming verlaten na 1 januari 2016.

Uitkering van de aanvullende 
verzekering. Wanneer?

Momenteel kan men zijn kapitaal opvragen vanaf de leef-
tijd van 60 jaar indien het reglement het voorziet.

Vanaf 1 januari 2016 kan het aanvullend pensioen in 
principe pas uitgekeerd worden op het ogenblik dat de 
werknemer zijn rustpensioen ingaat.
Deze regelgeving is van toepassing op alle collectieve of 
individuele pensioen verbintenissen voor werknemers en 
zelfstandigen evenals voor zelfstandigen die een bijdra-
ge betalen voor het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor 
Zelfstandigen).

Een aangeslotene die verder blijft werken na het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd, kan zijn aanvullend 
pensioen opvragen op het ogenblik van zijn aanvraag. 
Dezelfde procedure gaat op voor een aangeslotene die 
voldoet aan de voorwaarden voor een vervroegd pensi-
oen maar dit nog niet opneemt.

Overgangsmaatregelen zijn voorzien teneinde geen scha-
de te berokkenen aan diegene die aan de vooravond 
stonden voor de opvraging van hun aanvullend pensioen.

In zoverre dat het pensioenreglement of de conventie het 
toelaat, kunnen de aanvullende pensioenen uitgekeerd 
worden vanaf het ogenblik dat het aangesloten lid vol-
gende leeftijden bereikt: 

|  de leeftijd van 60 jaar, in zoverre het aangesloten lid de 
leeftijd van 58 jaar – of meer – bereikt in 2016;

|  de leeftijd van 61 jaar, in zoverre het aangesloten lid de 
leeftijd van 57 jaar bereikt in 2016;

|  de leeftijd van 62 jaar, in zoverre het aangesloten lid de 
leeftijd van 56 jaar bereikt in 2016;

|  de leeftijd van 63 jaar, in zoverre het aangesloten lid de 
leeftijd van 55 jaar bereikt in 2016;

Bovendien, en in de mate dat het pensioenreglement het 
toelaat, kan het aanvullend pensioen uitgekeerd worden 
vanaf de leeftijd van 60 jaar, op voorwaarde dat het om 
een werknemer gaat die ten vroegste op de leeftijd van 
55 jaar ontslagen werd met het oog op een intrede in 
het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) 
in het kader van een herstructureringsmaatregel en mits 
melding ervan aan de Regionale of Federale Minister van 
tewerkstelling, voor 1 oktober 2015.

Michel WUYTS
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Kort nieuws

Spilindex overschreden
Volgens de vooruitzichten van het Planbureau, zullen de 
sociale uitkeringen, de lonen in de openbare sector met 
2% stijgen, meer bepaald in november en december 
2016. De laatste verhoging van dit type dateert reeds 
van november 2012.

Bezoek aan de tandarts wordt duurder

Vanaf 1 juli wordt het persoonlijk aandeel van een bezoek 
bij de tandarts 15% duurder voor de patiënten die geen 
jaarlijks preventief onderzoek laten uitvoeren.
Alle Belgen van 18 jaar en meer zijn hierin betrokken. 
Deze maatregel wenst de patiënten aan te moedigen om 
regelmatig op controle te gaan bij de tandarts teneinde 
het risico op dure ingrepen bij de tandarts te voorkomen.

Gerechtsdeurwaarder int onbetaalde 
strafrechtelijke boetes 
Vanaf februari, kunnen onbetaalde penale boetes, geïnd 
worden door een gerechtsdeurwaarder, via derdenbe-
slag, loonbeslag of via inbeslagname van sommen in het 
bezit van een derde partij.

Gebruik van Ecocheques wordt 
uitgebreid 
Vanaf de maand maart, kunnen Ecocheques ook aan-
vaardt worden voor de herstelling en het onderhoud van 
ecologische producten. Hiermee wordt vnl. zonnepane-
len, fietsen en hoogrendementsketels bedoelt.

De Rol van notarissen wordt versterkt
Om een verklaring van aanvaarding of weigering van erfe-
nis in te dienen, zal men binnenkort niet meer op de griffie 
moeten zijn. De Studies van Notarissen zullen in de toe-
komst het enige loket worden om dit te registreren. Hier-
voor zal het notariaat een centraal register van erfenissen 
opzetten. De taak van schuldeisers, verhuurders, huur-
ders of banken die de identiteit van de erfgenamen willen 
controleren wordt hierdoor merkelijk vergemakkelijkt.

Vergoeding in geval van 
beroepsziekte: 6 maanden wachttijd
Het fonds voor beroepsziekten vergoed iedere werkne-
mer uit de privé- of openbare sector die aan een aan-
doening lijdt te wijten aan zijn beroepsactiviteit. Dit fonds 
wordt geacht zijn uitspraak binnen een periode van 4 
maanden te doen, maar enig geduld is aan de orde. De 
periode van goedkeuring vraagt meestal 6 maanden al-
vorens ook maar enige uitkering te mogen ontvangen. 
Toch is er enige vooruitgang te bespeuren, want in 2012 
moest je minstens één jaar wachten. Er zijn 150 be-
roepsziekten erkend. De meest voorkomende zijn van 
fysieke oorsprong : rugklachten, spieren, pezen, gehoor-
problemen. Gevolgd door infectieziekten, ademhalings- 
of huidproblemen gewijd aan contact met chemische 
stoffen. In 2014 hebben 52.103 werknemers een ver-
goeding ontvangen van het Fonds der beroepsziekten 
voor een gemiddeld maandelijks bedrag van 262 euro 
per werknemer.

Interim sector breekt alle records
In 2015 stelde de in-
terim sector dagelijks 
ongeveer 100.000 
personen te werk. Dit 
is een stijging met 9% 
t.o.v. de cijfers van 
2014. Bij deze interi-
marissen zijn er 10% 
ouderen van meer 
dan 50 jaar, daar waar 10 jaar geleden dit maar 5% was.

Werkgevers en werknemers: niet 
altijd op dezelfde golflengte
Volgens een studie van HR-dienstverlener Acerta, dat 
415 werkgevers ondervraagde, tonen deze zich zeer 
enthousiast over hun werknemers. Arbeiders of bedie-
nen worden ingehuurd voor hun inzetbaarheid, kennis en 
vaardigheden. 70% van de werkgevers meent dat hun 
medewerkers beschikbaar zouden zijn voor verschillen-
de types van werk. Dit blijkt een zeer optimistische vi-
sie te zijn, niet echt gedeeld door alle werknemers! Als 
ze een positieve visie delen rond de tewerkstelling zijn 
de indicaties niet goed wat betreft de matching tussen 
talent en functie. De interne mogelijkheden tot verdere 
ontwikkeling zijn onvoldoende, daar waar 65% van de 
werkgevers overtuigd is dat hun medewerkers hun loyaal 
blijven en hun huidige job nog 5 jaar verder willen uitoe-
fenen.  Slechts 13% denkt dat ze niet meer gemotiveerd 
zijn, maar indien we het aan de arbeiders vragen stijgt dit 
cijfer tot 30%
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Koopkracht en werkgelegenheid 
bergaf
Volgens een peiling van het bureau Ipsos, geeft 81% van 
de burgers aan niet te geloven in een verhoging van de 
koopkracht in 2016. Wat de werkgelegenheid betreft, 
48% denkt dat de situatie stabiel zal blijven, maar 38% 
vrezen dat ze zal verslechteren. De walen maken zich 
merkelijk meer zorgen over hun tewerkstelling.

Federale overheidsdienst 
pensioenen in de Zuidertoren
De pensioendiensten van de privé sector en de open-
bare sector fusioneren en geven geboorte aan een nieu-
we dienst Federale Overheidsdienst van Pensioenen die 
eveneens het beheer van de lokale pensioenen zal be-
heren.

Actualisering van de kadasters

Het nationaal syndicaat van eigenaars en mede-eige-
naars organiseerde infosessies om haar leden te infor-
meren over hun rechten en plichten van kadastrale aard.
Deze actie is het gevolg van mailings van verschillende 
Brusselse gemeenten, stellende dat indien ze niets ille-
gaal te melden hebben er geen antwoord vereist is van 
de eigenaars. Deze vraag kan uiteraard enkel maar ko-
men van de FOD Financiën, algemene directie van de 
Patrimoniumdiensten.

Vrijwilliger
Volgens een studie van de Koning Boudewijn Stichting, 
verwatert het beeld van de symbolische vrijwilliger. Het 
is niet echt een gepensioneerde, zelfs indien in absolute 
cijfers het voornamelijk de 60-jarigen zijn die vrijwilligers-
werk doen. Maar vrijwilligers van meer dan 60 jaar zijn 
proportioneel minder genegen zich in te zetten dan de 
andere leeftijdscategorieën. Met name 10,3% van de be-
volking van 60 jaar en meer zetten zich in als vrijwilliger, 
voor 14,8% in de leeftijd 40-49 jaar en 12,9 voor de 15-
29 jarigen en de 30-39 jarigen.

Dienstencheques
Met de zesde staatshervorming, verschuift de competen-
tie van de dienstencheques naar de regio’s.  Vanaf nu is 
het de hoofdverblijfplaats van de gebruiker die de Regio 
bepaalt waar hij van af hangt om zijn dienstencheques te 
bestellen. De aankoopprijs en de geldigheid blijven onge-
wijzigd, zijnde 9 euro overal en 8 maanden geldig. Het ge-
bruikersnummer wijzigt niet, maar wel het rekeningnummer 
waar je de betaling van je bestelling moet op uitvoeren. De 
gebruiker met hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest zal slecht een belastingvermindering van 
1,35€ bekomen per dienstencheque voor de eerste 155 
uitgeschreven dienstencheques. Een gebruiker uit Wallonië 
zal slecht 0,90€ belastingvermindering kunnen optekenen 
voor de 150 eerste dienstencheques, en de gebruiker uit 
Vlaanderen zal een belastingvermindering van 2,70€ op zijn 
155 eerste dienstencheques optekenen.

Loon op maat
Vele Belgen zijn ontevreden met hun salaris, dat zal niet 
veel mensen verrassen! Acerta Consult heeft een enquête 
gevoerd onder 2.000 werknemers. Het laat zien dat velen 
verwachten een beter loon te ontvangen afgestemd op hun 
individuele prestaties en persoonlijke verwachtingen. Hieruit 
blijkt eveneens dat de onvrede toeneemt met de ervaring. 
Ruim 30% van de ondervraagden met minder dan 5 jaar er-
varing geeft aan ontevreden te zijn, 43% met een ervaring 
tussen 5 en 10 jaar. 80% van de ondervraagde werknemers 
wensen hun verloning te kunnen moduleren tussen meer 
loon of extra legale voordelen of bijkomende vakantiedagen. 
Meer dan één derde van de deelnemers geven aan om in 
te leveren op hun loon in contanten om dit later te kunnen 
opnemen onder vorm van bijkomende vakantiedagen tijdens 
hun carrière. Op dit niveau is het standpunt zowel bij vrouwen 
als mannen identiek.

Zembro: High Tech beveiliging
Vandaag bestaan er verschillende systemen die een oudere 
persoon die alleen woont, toelaten om hulp in te roepen.
Zembro, een armband, begeleidt de gebruiker overal en op 
ieder moment. Na een eerste druk op de toets toont deze 
het uur. Tweemaal drukken geeft de status van de batterij 
weer.  Bij het ingedrukt houden van 4 seconden wordt een 
alarm geactiveerd en de opgeslagen contactpersonen (fa-
milie, vrienden, buren, arts, etc...) worden gewaarschuwd. 
Dankzij de ingebouwde simkaart kan men te allen tijde de 
persoon lokaliseren. Dankzij een ingebouwde microfoon en 
luidspreker kan men vanop afstand een dialoog opstarten 
en de hulpverlening organiseren. Geografische zones rond 
de woning kunnen ingesteld worden, indien de gebruiker 
de zone verlaat of verloren is, kan men automatisch een 
zoekactie opstarten.
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Nieuw certificaat van 
arbeidsongeschiktheid
Vanaf 1 januari heeft een nieuw certificaat van arbeids-
ongeschiktheid in het leven geroepen, teneinde conform 
te zijn met onze Europese buurlanden. De behandelende 
arts moet de adviserende arts informeren over de ge-
schatte duur van de arbeidsongeschiktheid. Hiervoor 
moet hij op het certificaat niet enkel de aanvangsdatum 
maar ook de einddatum van de arbeidsongeschiktheid 
vermelden rekening houdend met de ziekte en zijn im-
pact op de professionele activiteit. Hij zal eveneens de 
periode vervolledigen met gedetailleerde medische in-
formatie. Dit moet de adviserende arts van het zieken-
fonds in staat stellen een betere beslissing te nemen, de 
voorgestelde periode goed te keuren of de patiënt uit te 
nodigen voor een medisch onderzoek. Het doel is een 
betere communicatie en samenwerking te bewerkstelli-
gen tussen de behandelende arts en de adviserende arts 
van het ziekenfonds.

Werkgevers maken zich zorgen over 
het vertrek in pensioen van senioren 
Volgens een studie van Robert Half, maakt 91% van de 
managers zich zorgen rond het vertrek met pensioen van 
hun babyboomers, daar deze kunnen leiden tot een ge-
brek aan vaardigheden op de arbeidsmarkt. 73% denkt 
dat het moeilijk zal worden om het werk te organiseren 
op de werkvloer naar aanleiding van het vertrek. Daarom 
bereiden ze zich voor op de massale uittocht van oude-
ren door de aanwerving van jonge medewerkers (26%) 
of senioren (35%) of via interne doorstroming door het 
invoeren van vormingsprogramma’s en ontwikkeling van 
professionele vaardigheden.

Vermoeide en gestresseerde 
zelfstandigen
Volgens een studie van het syndicaat van zelfstandigen 
en Kmo’s bij 1.135 ondervraagden (handelaars, vrije be-
roepen, horeca, ambachtslieden of ondernemers) wordt 
er een score van 6,5/10 toegekend voor hun gezond-
heid. Zonder dat het echt bewezen is, vertoont de werk-
last die ze ondergaan op korte of middellange termijn 
een mogelijke fysieke vertraging. Driekwart van de on-
dervraagden geeft aan zelden kalm en ontspannen te zijn 
en moeite te hebben met het herstellen van een zwaar 
uurschema. 62% geven aan ontmoedigd en verslagen 
te zijn. Iets meer dan één op twee zelfstandigen neemt 
minder dan een week verlof per jaar en 63% geeft aan 
zelfs niet te stoppen tijdens de feestperiode tijdens het 
jaareinde. De zwaarste werkomstandigheden vinden we 
terug in de bouwsector, horeca en ambachten. Dit zijn 
ook de sectoren waar men de meeste werkongevallen 
terug kan vinden. 5% van de zelfstandigen rapporteer-
de slachtoffer te zijn geweest van een arbeidsongeval in 
de laatste 24 maanden. 73% gaf echter uiting aan hun 
bereidheid om te blijven werken tot de pensioengerech-
tigde leeftijd.

Ziekteverzuim van lange aard in 
stijgende lijn
Volgens de laatste statistieken door de HR diensten van 
SD Worx verspreidt, stijgt het aantal werknemers met een 
lange afwezigheid explosief (van één maand tot een jaar) 
en overstijgt het aantal afwezigheden van korte duur. We 
stellen vast dat dit fenomeen alle categorieën treft, man-
nen en vrouwen, arbeiders en werknemers. Daar waar 
vroeger een risico groep voornamelijk uit mannelijke per-
sonen bestond, is er vandaag geen link meer tussen de 
professionele activiteit en de duur van het ziekteverzuim. 
Sommige sectoren zijn echter meer getroffen dan an-
dere: de sector van de telemarketing en de beveiliging 
(4,8% langdurig afwezigen), transport (3,71%) en de 
voedingssector of gezondheidszorgen.
De langdurige afwezigheid daalt echter in de sectoren 
zoals de chemische industrie, de financiële diensten, gas 
en elektriciteit of informatica.
Eerste oorzaak van ziekteverzuim is de vergrijzing van 
de bevolking. Oudere werknemers, zijn minder afwezig 
voor korte periodes, maar lijden meer onder chronische 
aandoeningen dan jongeren. Deze statistieken illustre-
ren ook het fenomeen van stress en burn-out. De HR 
specialist stelt 2 oplossingen voor; telewerken enerzijds, 
beperkt tot 2 dagen per week heeft een positief effect op 
het ziekteverzuim van lange duur, en anderzijds zorgt het 
ervoor dat de werknemers het contact met het bedrijf 
niet verwaarloosd.

Geschenk aan de werkgever: 226 
euro’s
Niet ingebrachte onkostennota’s vertegenwoordigen 200 
miljoen euro’s op jaarbasis, gezamenlijk aangeboden aan 
de werkgevers (goed voor 226 euro’s per persoon op 
jaarbasis). Dit is wat blijkt uit een enquête bij het mid-
den- en hoger kader bij Unit 4, een aantal leveranciers 
van IT oplossingen voor ondernemingen. Verschillende 
redenen die opduiken waarom men de onkostennota’s 
niet inbrengt: het bedrag is te klein, men heeft het bewijs-
stuk vergeten of verloren of nog beter, we vergeten om 
de onkostennota in te dienen. Eén van de belangrijkste 
redenen is waarschijnlijk de vervelende kant van de aan-
gifte procedure. De termijn van terugbetaling is dermate 
lang.  Dit is niet enkel een Belgisch probleem, hetzelfde 
doet zich voor in Duitsland waar 12% van de werkne-
mer niet al hun kosten indienen, voor een bedrag van 
292 euro’s per persoon per jaar. De Amerikanen zijn het 
meest vrijgevigste, die presenteren aan hun werkgever 
een geschenk van 347 euro’s per jaar.
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Klimaatconferentie Parijs
De eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie, COP21, van de Verenigde Naties vond 

vanaf 30 november 2015 plaats in Parijs. COP21 staat voor de Conference of Parties. 
Op 12 december stemden de bijna 200 deelnemers in met een nieuw bindend 

klimaatakkoord. 

Daarmee moet de uitstoot van broeikasgas-
sen worden teruggedrongen en de opwarming 
van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 
graden, met 1,5 graad als streefwaarde, zoniet 
verwachten wetenschappers een grote expo-
nentiele impact op planetair niveau.
Men moet de uitstoot van broeikasgassen met 
70% beperken als men de stijging van de tem-
peratuur onder de 2°c limiet wil houden tegen 
2050, en zelfs met 95% indien men naar 1,5°c 
wil.  Het is vnl de Alliance of Small Island States 
(AOSIS) die 44 landen groepeert die bedreigd 
worden door een opwarming van het klimaat.  
Zij pleiten dan ook voor een ambitieuzer globaal 
objectief, zijnde de vermindering van de opwar-
ming met 1,5°c.  Men kan het negatieve effect 
van de opwarming reeds voelen vanaf 2°c, met 
name de stijging van de zeespiegel van de oce-
anen.  In sommige wateren van de Pacific stijgt 
het water met 1,2cm per jaar, dit is 4 keer meer 
dan het niveau op wereldschaal.
Als de uitstoot van broeikasgassen op hetzelfde 
niveau blijven toenemen, mogen we ons in 2100 
aan een verhoging van 3,7 à 4,8°c verwachten.

De opwarming van de 
aarde,… Wa is da?

Dit is de stijging van de gemiddelde tempera-
tuur van de oceanen, de atmosfeer van onze 
aarde en de oppervlakte temperatuur van onze 
planeet. De laatste 200 jaar is de stijging aan-
zienlijk.  Om deze in te perken moet het broei-
kaseffect verminderd worden.  We hebben het 
dan voornamelijk over koolstofdioxide of CO2.  
Deze wordt geproduceerd bij de verbranding 
van fossiele energie (kolen, aardgas, hout, 
olie). De gassen met broeikaseffect (CO2, me-
thaan, ozon,..) spelen een essentiële rol in het 
regelen van het klimaat daar ze ervoor zorgen 
dat een groot gedeelte van de zonne-energie 
niet kan weerkaatst worden van de aarde naar 
de ruimte.  Het is door dit effect dat de gemid-
delde temperatuur op aarde ongeveer 15°c 
bedraagt i.p.v. -18°c.  Door de toenemende 
concentraties van broeikasgassen in onze at-
mosfeer wordt het effect verstoord met als ge-
volg een opwarming van onze aarde.

Sleutelmomenten van de klimaatconferenties

1979 Genève Eerste wereldtop rond het klimaat.

1988 Oprichting van het  Intergouvernementeel Panel rond de evolutie van 
het klimaat. (IPCC). Uitgaande van de Verenigde Naties, die sinds 1988 de 
resultaten levert van duizenden wetenschappelijke artikels, en die om de 6 à 
7 jaar een foto neemt van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveran-
dering, met zijn oorzaken en gevolgen.

1990 Eerste rapport van het IPCC

1992 Rio Oprichting op de top van de wereld, het Raamakkoord van de 
Verenigde Naties inzake klimaatverandering.  De lidstaten verbinden zich 
ertoe om de concentratie van broeikasgassen te stabiliseren in de atmosfeer 
op een niveau dat een “gevaarlijke verstoring van het klimaatsysteem wordt 
voorkomen”.

1997 Kyoto 37 geïndustrialiseerde en “landen in transformatie” worden het 
eens over bindende doelstellingen om hun uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen. Doelstelling -5,2% tussen 2008 en 2012 t.o.v. 1990: -7,5% 
voor België  De Verenigde Staten ondertekenden het protocol maar hebben 
het nooit bekrachtigd.

2005 Inwerkingtreding van het Protocol van Kyoto

2008 De 27 landen van de EU besluiten om hun uitstoot van broeikasgas-
sen 20% te verminderen in 2020 t.o.v. 1990, om het energieverbruik te 
verminderen met 20% en het aandeel van hernieuwbare energie tot 20% 
op te trekken. De Belgische doelstelling is -15% Co2 en 13% hernieuwbare 
energie.

2009  Kopenhagen In een 3 pagina tellende tekst stemmen de Staten in 
om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C.  De overeenkomst 
bevat geen enkele verplichting.  De geïndustrialiseerde landen beloven  
30 miljard $ voor de periode 2010-2012 aan de ontwikkelingslanden en 
100 miljard $ per jaar vanaf 2020.  Er werd overgegaan tot het oprichten 
van een Groen fonds voor het klimaat.

2011 Durban Lancering van onderhandelingen rond een “protocol van een 
juridisch instrument of aan een resultaat dat kracht van wet heeft” wordt in 
2015 goedgekeurd en treedt in voege vanaf 2020.  Het Kyoto-protocol wordt 
verlengd tussen 2013 en 2020.

2014 De 28 landen van de Europese Unie beslissen om hun uitstoot van 
broeikasgassen met ten minste 40% te verminderen in 2030 t.o.v. 1990 
(42% ten laste van de industrie, 30% voor de overige sectoren), een verho-
ging van het deel duurzame energie door te voeren tot ten minste 27% en 
het energieverbruik te verminderen met ten minste 27%.

2015 21e VN-conferentie over de klimaatveranderingen in Parijs.

Bron: le Soir,  30 november 2015
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Wat zijn de gevolgen?

De gevolgen van de opwarming van de aarde 
zijn legio; verdwijnen van dier- en plantensoor-
ten, stijging van de zeespiegel, toename van 
migraties, oprukkende woestijnen, uitputting 
van de visbestanden, verzilting  van de bodem 
enz..

Het meest waarneembare gevolg is de stijging 
van het zeeniveau. Een gemiddelde stijging 
wordt verdrievoudigd indien voor het einde 
van de 21° eeuw de aarde met 2°c opwarmt.  
Dit met als resultaat dat de ijskappen smelten 
en het water zich verder uitbreidt. De grootste 
gletsjer op Antarctica, “Totten” met zijn 120km 
in lengte en meer dan 30km breed begint 
reeds te smelten.  Het smeltwater hiervan zou 
verantwoordelijk zijn voor een stijging met 6 
meter van het zeeniveau.

Sommige diersoorten zijn al verdwenen.  De 
rode pad, uitgestorven sinds 2001, zou het 
eerste slachtoffer geweest zijn van de klimaat-
verandering.  Eén op zes diersoorten zal wel-
licht verdwijnen tegen het einde van de eeuw 
als de opwarming van onze aarde zich met 
huidig tempo verder zet. Gegevens over 144 
vogelsoorten in 25 Europese landen, tonen 
reeds een daling met 90%, en dit bij gewone 
soorten zoals de grijze patrijs, de veldleeuwe-
rik, de mus en de spreeuw.

Een Hot Topic: de Immigratie. Het klimaat 
geeft oorsprong aan een nieuwe categorie: 
Klimaatvluchtelingen. Het Commissariaat voor 
vluchtelingen raamt dat ten minste 250 miljoen 
mensen verplicht zullen moeten verhuizen om-
wille van de opwarming van de aarde tegen 
2050.

Toekomstige stappen

2016 Op 22 april wordt een ceremonie gehouden bij de ondertekening van de 
overeenkomst die geldig blijft tot 21 april 2017. De tekst zal in voege treden, 
10 dagen nadat minstens 55 partijen verantwoordelijk voor ten minste 55% 
van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen dit bekrachtigd hebben.

2018 Er zal een vergadering georganiseerd worden om de balans op te 
maken van de collectieve inspanningen van de partijen in 2018. Het IPCC 
moet een speciaal verslag over het traject indienen dat zal gevolgd worden 
wil men de 1,5°C opwarming niet overschrijden, dit in een niet bindende 
overeenkomst. 

2020 de landen die zich een objectief hadden gesteld van vermindering in 
2030 (waaronder België) worden uitgenodigd om deze up te daten , indien 
nodig in 2020.  Diegene die zich een objectief gesteld hadden voor 2025 
moeten dat jaar een nieuwe bijdrage leveren.  Iedere partij zal een lange ter-
mijn visie voorstellen, met als minimum een horizon 2050.  Op regelmatige 
tijdstippen zal een inventaris opgemaakt worden van de uitstoot en de op-
vang van CO2, evenals nuttige informatie rond de vooruitgang.  Een comité 
van deskundigen moet nagaan of de nationale vereisten overeenstemmen 
met de collectieve doelstellingen; ze moeten een jaarlijks rapport opstellen 
aan alle deelnemers van de conferentie.  De nationale bijdragen moeten  
minstens om de 5 jaar gecommuniceerd worden – maar kunnen ondertus-
sen op gelijk welk moment naar boven toe bijgestuurd worden.

2020 is het jaar wanneer er voor het eerst 100 miljard euro’s aan steun aan 
de ontwikkelingslanden moet uitgekeerd worden.  Dit bedrag wordt aanzien 
als een bodembedrag dat moet aangehouden worden tot minimaal 2025.  
De financiële hulp moet komen van de geïndustrialiseerde landen, maar 
landen die niet in deze categorie vallen kunnen ook hun bijdrage leveren.  
De geïndustrialiseerde  landen moeten tweejaarlijks informatie verstrekken, 
zijnde een indicatie, de hoeveelheid en de kwaliteit over het niveau van 
openbare financiering die ze wensen te verschaffen. 

2023 de eerste globale inventarisatie rond de uitvoering van deze overeen-
komst. Vanaf die datum wordt de inventaris om de 5 jaar gemaakt.

Na 2050 zal een evenwicht moeten optreden tussen de uitstoten van men-
selijke oorsprong  en de captatie van gassen met broeikaseffect die gewas-
sen worden uit de koolstof uitstotende centrales in de tweede helft van de 
eeuwwisseling.

Bron:  L’Echo, 15 december 2015
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De oplossingen

De deelnemers waren vooral gericht op sectoren 
zoals energie, industriële processen, landbouw 
en afvalverwerking.  Een afwezige hierin... het ge-
drag van de consument.  In deze hoedanigheid 
beschikken we over een zekere macht, laten we 
deze gebruiken! Recycleren, consumeer lokaal, 
duurzaam denken….we kunnen inderdaad door 
enkele eenvoudige ingrepen direct bijdragen aan 
de beperking van de opwarming van het klimaat.

De signalen voor België zijn 
allesbehalve groen

Hebben de Belgen gebrek aan ambitie? In de Euro-
pese context werd voorzien om de broeikasgassen 
terug te dringen met 15% tegen 2020. Het is wei-
nig waarschijnlijk dat we hier aan geraken.  Jammer 
genoeg is dit ook de vaststelling van de Europese 
Commissie die in zijn laatste rapport over de “State 
of the Union van de energie” ons opzadelt met en-
kele ezelsoren, met in ons zog, Luxemburg, Ierland 
en Oostenrijk. De huidige toezeggingen door alle 
landen in de wereld op de klimaattop in Parijs, zijn 
allesbehalve voldoende om onder de 2°C te gera-
ken.  Men gaat eerder richting 3 à 3,5°c.  Een ana-
lyse van de wereldwijde evolutie zal plaatsvinden 
in 2018 met een verbod om terug te komen op de 
vorige afspraken. Logischer wijze zullen het voor-
namelijk de geïndustrialiseerde landen zijn die de 
grootste inspanningen zullen moeten leveren.  De 
ecologische voetafdruk van Afrika is bij wijze van 
spreken verwaarloosbaar t.o.v. onze contreien. In 
2013 stootte een Congolees gemiddeld 54kg. Co2 
uit, daar waar een Belg rond de 10 ton zit.  De rij-
ke landen hebben zich geëngageerd in Parijs om 
de ontwikkelingslanden te helpen de effecten van 
de klimaatopwarming te beperken, dit door minder 
broeikasgassen uit te stoten.

Verklaringen van goede 
voornemens moeten gevolgd 
worden door actie

Zelfs indien het klimaatakkoord in Parijs de goede 
richting uitgaat, zijn de middelen om de vooropge-
stelde objectieven te bereiken onvoldoende.
Om de trend om te buigen moeten er nog strijd 
geleverd worden naar sceptici toe, moet het al-
gemeen belang voorrang krijgen en moeten we 
afstappen van onze slechte gewoonten…

NaThalie WilbeaUx

Tien ecologisch verantwoorde acties

|  Ik eet lokale en seizoensgebonden producten

|  Ik schakel het licht uit bij het verlaten van de kamer

|  Ik schakel elektrische apparaten uit i.p.v. ze in stand-by te laten

|  Ik verspil geen water en neem een douche i.p.v. een bad

|  Ik verminder mijn papierverbruik en gebruik gerecycleerd papier

|  Ik geef de voorkeur aan fietsen en openbaar vervoer

|  Ik verlaag de omgevingstemperatuur in mijn woning

|  Ik kies voor energiezuinige toestellen

|  Ik koop tweedehands
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Voor u gelezen

Tax shift
Ivan Van de Cloot,Karel Volckaert, Uitgeverij 
Lannoo / Publicatiedatum: 23/06/2015)

Dringend tijd voor een tax shift 
Waarom vinden we sommige 
belastingen eerlijk en ande-
re oneerlijk? Wat is de zin en 
onzin van een vermogensbe-
lasting? Hoe kunnen we het 
fiscale systeem herwerken? 
Het debat over belastingher-
vormingen wordt al te vaak 
gedomineerd door buikgevoel 
en vooroordelen. Tijdelijke ef-
fecten of oppervlaktefenome-
nen vallen meer op, waardoor 

mensen zich erop blindstaren en de onderliggende ele-
menten uit het oog verliezen. Dit boek stopt niet bij de 
fiscaliteit. Het biedt immers een nooit eerder verschenen 
analyse van de rol van fiscaliteit in het volledige econo-
mische ecosysteem. Via objectieve vaststellingen en ge-
fundeerde analyse brengen econoom Ivan Van de Cloot 
en financieel expert Karel Volckaert de kern van de zaak 
in beeld. Aan de hand van twintig beleidsprincipes stelt 
Taxshift een reeks broodnodige aanbevelingen voor. En-
kel op die manier is een evenwichtig oordeel mogelijk van 
de belastinghervorming die ons land zo hard nodig heeft.

De groepsverzekering als aanvullend 
pensioen
Britt Weyts,Renate Barbaix, Uitgever: Intersentia 
/ ISBN: 9789400004603 / Publicatiedatum: 
15/09/2014

In dit boek gaan de verschil-
lende auteurs – ieder vanuit 
zijn of haar expertise – in op 
de groepsverzekering als aan-
vullend pensioen. In een eer-
ste bijdrage geeft professor 
Yves Stevens een overzicht 
van de verschillende vormen 
en kenmerken van aanvullen-
de pensioenen in het Belgi-
sche recht en zoomt hij in op 
de groeipijnen en uitdagingen 
ervan. Professor Elly Van de Velde ontleedt vervolgens 
de Multi genuanceerde fiscaalrechtelijke behandeling van 
de verschillende vormen van het aanvullend pensioen, 
met bijzondere aandacht voor de groepsverzekeringen. 
De inbedding van de groepsverzekering in het verzeke-
ringsrecht wordt uitvoerig behandeld door professor Britt 
Weyts, waarbij zij voornamelijk de bescherming van de 

werknemers als verzekerden behandeld, zowel op het 
vlak van de aansluiting bij de groepsverzekering als tij-
dens de uitvoering ervan. De bijzondere civielrechtelijke 
aard van de groepsverzekering wordt geanalyseerd door 
Kim De Witte. Hij gaat daarbij in op de complexe civiel-
rechtelijke grondslag van de groepsverzekering en be-
spreekt de gevolgen ervan in de verschillende rechtsver-
houdingen die de groepsverzekering doet ontstaan. Tot 
slot bespreekt professor Renate Barbaix de behandeling 
van de groepsverzekeringen in het huwelijksvermogens-
recht. Daarbij besteedt zij niet alleen aandacht aan de 
bestaande huwelijksvermogensrechtelijke regels en knel-
punten, maar gaat zij tevens in op de principes, de knel-
punten en de gevolgen van de voorgenomen hervorming 
van het statuut van de aanvullende pensioenen. Dit boek 
is dan ook een nuttig en handig naslagwerk voor nota-
rissen, advocaten, magistraten, vermogensplanners, ac-
countants en professionals uit de verzekeringssector.
 

Als je iemand verliest die je niet kan 
verliezen
Ish Ait Hamou, WPG Uitgevers Belgie NV / ISBN: 
9789022332504 / Publicatiedatum: 06/01/2016

Soms kan het behoorlijk fout 
gaan. Dat is precies wat er 
gebeurt bij dokter Sheila. Het 
leven lachte haar toe. Ze was 
een topchirurg, werkte in een 
vermaard ziekenhuis en had de 
beste man ter wereld. Tot het 
noodlot haar genadeloos trof.

Sheila wordt overgeplaatst 
naar een eenvoudig ziekenhuis 
in een klein stadje en zal daar 
moeten vechten tegen vele 
vooroordelen. En vooral tegen 
zichzelf. De spoken in haar hoofd zijn immers een goed 
bewaard geheim. Onderweg naar haar nieuwe leven ont-
moet ze in de trein Sulayman, een Palestijnse vluchteling 
die twee jaar in het land verblijft. Een paar dagen later 
komt er een spoedgeval binnen in het nieuwe ziekenhuis. 
Een man is zwaar toegetakeld door messteken. Dokter 
Sheila wordt erbij gehaald. Ze is bloednerveus. Ze wil 
vooral niet dat de geschiedenis zich herhaalt…

Ish Ait Hamou bedacht voor Te Gek?! een onwaarschijn-
lijk verhaal. Elke zin is het waard om drie keer gelezen 
te worden, en tegelijk wil je zo snel mogelijk naar de 
volgende bladzijde. In januari 2016 gaat een intensieve 
campagne van start waarvan Selah Sue het meterschap 
op zich neemt.
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Agenda

“Water in de mond” bij la Brasserie du 
Bocq, donderdag 17 maart 

De ontdekking van ons erfgoed begint in Yvoir.

Een traditie van brouwers sinds 1858! 
In een prachtig kader, u 
zal het brouwen en pro-
ductietechnieken van dit 
bier ontdekken en u zal  
kunnen proeven van deze 
ambachtelijke produc-
ten. In de mosterdfabriek 
Bister “l’Imperiale”, zal je 
genieten van een koolvis 

op een bedje van champignons met een emulsie van 
bio mosterd, opgefleurd met worteltjes en mosselen. 
We sluiten onze gastronomische dag af met een bezoek 
aan de Mosterdfabriek Bister, gekende mosterd onder 
de naam van « L ’imperiale ». Aansluitend krijgen we nog 
een uiteenzetting over de geschiedenis van deze onder-
neming en over de productie van Piccalilly mosterd en 
sauzen op basis van azijn.
Uiteraard kan een kleine proeverij niet ontbreken en met 
een klein geschenk zullen we dit bezoek afronden.

Praktische informatie:

- Daar we stipt om 09h00 vertrekken, vragen wij met 
aandrang om reeds om 08h45 aanwezig te zijn. We 
spreken af onder de Arcades van het Jubelpark (Cin-
quantenaire), ter hoogte van het automobielmuseum.

- Deelname in de kosten bedraagt 55€ en omvat de 
reis met Autobus heen/terug, de 2 geleide bezoeken 
en de lunch (omvattende de schotel en een forfait aan 
drank – een biertje, een fles wijn of een softdrink en 
een koffie)

“Van Beloeil naar Edingen”,  
vrijdag 15 april 

Vrijdag 15 april is een dag in twee fasen die we u voor-
stellen. Om te starten bezoeken we het kasteel in Beloeil. 
Het kasteel van Beloeil, op Henegouws grondgebied, 
staat al acht eeuwen lang tussen de slotgrachten.
Deze grote heerlijkheid van de Prinsen de Ligne was oor-
spronkelijk een middeleeuwse vesting. ln de loop der eeu-
wen is het een lustslot geworden. De boeken in de biblio-
theek illustreren de geschiedenis van de boekdrukkunst, 
vanaf de uitvinding tot vandaag. Het meubilair is een staal-
tje van het vakwerk dat de beste Franse meubelmakers 
uit de 17e en 18e eeuw afleverden. De schilderijen waarop 
u de meeste familieleden terugvindt die hier hebben ge-
woond, stellen de belangrijkste feiten uit hun leven voor.

Het bezoek begint in de ves-
tiaire om te eindigen in de 
galerij, we begeven ons door 
de salons van de Veldmaar-
schalk, het salon van de Am-
bassadeurs, de eetzaal, de 
beroemde bibliotheek met 
20.000 boeken en manuscrip-
ten, de hal, het appartement 
van de Veldmaarschalk, de kamer van Epinoy en de ka-
mer van Amblise. Een ritje met de trein in het park zal het 
eerste deel van onze uitstap afsluiten.
Een kaasfondue met zijn garnituur als voorgerecht, als 
hoofdschotel suprême van kip met dragon en een des-
sert van de dag zal opgediend worden in het restaurant 
op het domein.
Op de terugreis naar Brussel zul-
len we halt houden in het park van 
Edingen, een uitzonderlijke site.
U wordt begeleid door een audio-
gidssysteem, ontworpen rond drie 
wandel thema’s die u in staat stellen 
om de rijkdom van het domein te 
ontdekken. Van de bloementuin, van het type “Italiaanse 
renaissance” tot de Dahlia tuin, bekroond tot het Euro-
pees conservatorium van de dahlia, en via de Rozentuin 
en de Watertuin, wandelt u door een park dat doordron-
gen is van magie.
De terugkeer naar Brussel is voorzien rond 16h00

Praktische informatie:

- Daar we stipt om 09h00 vertrekken, vragen wij met 
aandrang om reeds om 08h45 aanwezig te zijn.

 Om vlotter uit Brussel te kunnen vertrekken, spreken 
we af op de parking van Brico-Plan-it in Anderlecht 
(Metro Ceria, uitgang Steenweg op Bergen)

- Deelname in de kosten bedraagt 50€ en omvat de 
reis in Autobus heen/terug, de 2 geleide bezoeken 
(met inbegrip van de toegang, de lunch met dessert, 
maar geen drank).

De schatten van Mariemont,  
vrijdag 20 mei om 09h00 

Het eerste deel van deze uitstap vindt plaats in Mariemont 
zelf. We worden ondergedompeld in dit domein met een 
prestigieus verleden door de verhalen van een gepassio-
neerde gids, en keren terug tot in de Gallo-Romeinse tijd. 
Dit is evenzeer een museum met een weelderig park met 
zeldzame geurende planten en oude bomen. De col-
lecties kunnen concurreren met de meest prestigieuze 
musea in de wereld! Het park dankt zijn oorsprong aan 
Nicolas Warocqué, oprichter van een bekende dynastie 
van industriëlen en één van de voornaamste aandeel-
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houder van “La Sociè-
te Minière du Parc de 
Mariemont, opgericht in 
1802 voor mijnbouw.
We beginnen de dag 
met een rondleiding 
door het park. Geklas-
seerd als uitzonderlijke 

site, wordt deze aangeprezen in de vzw. “Parcs et Jardins 
Exceptionnels de Wallonie”, één van de mooiste van Bel-
gië, volledig afgesloten met een oppervlakte van ongeveer 
45Ha. De lunch zal bestaan uit een gehaktbrood à la St. 
Feuillien, vergezeld van zijn seizoensgebonden groentjes 
met een gratin dauphinois als hoofdschotel een Tompoes 
geparfumeerd met Grisette als dessert, opgediend in de 
brasserie “La terasse de Mariemont”.  Een biertje van Saint 
Feuillien en een koffie ronden deze lunch af. Personen die 
een vegetarische maaltijd of een lunch op basis van vis 
wensen kunnen dit aanvragen minstens 2 
weken voor de afreis.
Het museum is onze eindbestemming voor 
een bezoek aan de « schatten van Marie-
mont », met een bezoek door de verschil-
lende secties (Egypte, Griekenland, Rome, 
China, Romeinse Gallië). De gids zal het 
verhaal rond Mariemont uit de doeken 
doen door oa. enkele porceleinen stukken 
van Doornik aan ons te onthullen.

Praktische informatie:

- Daar we stipt om 09h00 vertrekken, vragen wij met 
aandrang om reeds om 08h45 aanwezig te zijn.

 Om vlotter uit Brussel te kunnen vertrekken, spreken 
we af op de parking van Brico-Plan-it in Anderlecht 
(Metro Ceria, uitgang Steenweg op Bergen)

- Deelname in de kosten bedraagt 45€ en omvat de 
reis in Autobus heen/terug, de 2 geleide bezoeken 
(omvattende de lunch met dessert, bier en koffie)

Te Luik, station van Guillemins,  
op donderdag 9 juni 

Shangaï, Londen, Singapore, Parijs, Tokio …. 
Na SOS Planet, Expo Sixties, Expo 14-18, stelt Luik-Guil-
lemins Dali voor zoals u hem nog nooit heeft gezien. 

EEN FASCINEREND PARCOURS
Een kleurrijke evocatie doorheen een parcours van meer 
dan 2.000m², gesculpteerd rond het flamboyante genie 
van deze eeuwige en universele kunstenaar. Een traject 
vol van verassingen en verbazingen. Ontdekkingen die je 
in vervoering brengen.

Een lunch in Spaanse tinten, 
leidt je door Figeras voor 
de empanadas van tonijn, 
door Madrid voor de wraps 
met hesp, via Parijs voor 
het traditionele broodje met 
beenhesp, door NY voor de 
cream-cheese bagels met gerookte zalm en uiteindelijk 
door Luik voor een krokant geroosterd balletje met mos-
terd, wordt u geserveerd in het hart van het station door 
de catering van dienst “Les Cours”.

Praktische informatie:

- Ons bezoek vangt aan rond 14:00u., we voorzien een 
bezoekduur van anderhalf uur.

- Deelname in de onkosten: 36€, lunch inbegrepen, 1 
glas wijn of bier, water en koffie.

“Brussel, die schone…” dinsdag 21 juni

Samen met onze gids Florence, die we kennen van ons 
bezoek aan de Zavel in oktober laatstleden, gaan we een 
ander facet van deze verrassende stad verkennen.

Een ondergronds traject in het spoor van de over-
blijfselen van het Paleis van Keizer Karel
In de Middeleeuwen werd Brussel gedomineerd door het 
reusachtige Coudenbergpaleis. Dit architecturaal geheel 
groeide vanaf de 12de eeuw uit tot een van de mooiste 
paleizen van Europa, tevens was het een hoofdresidentie 
van Keizer Karel. In februari 1731 werd dit prestigieuze 
gebouw zwaar beschadigd door een brand. Veertig jaar 
later werden de ruïnes gesloopt en het terrein geëffend 
voor de aanleg van het Koningsplein. De restanten vor-
men vandaag de archeologische site van de Couden-
berg. Tijdens het bezoek flaneert u langs de ondergrond-
se Isabellastraat en ontdekt u de hoofdgebouwen van 
het voormalige paleis. Sommige van deze structuren 
vormen de fundamenten van de huidige paviljoenen van 
het Koningsplein. In het Hof van Hoogstraeten kunt u 
een selectie uit de mooiste archeologische voorwerpen 
bezichtigen die in de loop van de verschillende opgra-
vingswerken op de Coudenbergsite werden ontdekt.
Deze rondleiding zal ons verder leiden naar het Sint Kate-
lijneplein en zijn geschiedenis rond het water.
Beide bezoeken van ongeveer 1u30 elk, zullen onder-
broken worden door een proeverij in de Greenwich Ta-
vern, in de Kartruizerstaat, nog één van de laatste Brus-
selse Belle Epoque tavernes, gevestigd in een gebouw 
van 1914.

Praktische info: 

- Afspraak tegen 12:45u. ten laatste op het Paleizen-
plein 7 te 1000 Brussel.

 Te bereiken met de Metro, halte Park, of met Tram 92 
of 93, halte Paleizenplein. 

- Deelname in de onkosten bedraagt 25€ en omvat de 
geleide bezoeken, de toegang tot Coudenberg en de 
proeverij (pannenkoeken en koffie)
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te Namen

Wat is een greeter? (engels voor “to greet“ = begroeten).  Dit is een inwoner die gepassioneerd is door zijn stad 
en deze aan de toeristen wil laten ontdekken. Een greeter is geen gewone gids maar eerder een ambassadeur 
voor zijn stad. 

Spijtig genoeg kunnen we deze uitstap niet laten doorgaan, omdat de groepen maximaal 6 personen groot mo-
gen zijn. Maar indien u dit in familieverband of met vrienden wenst te organiseren, aarzel niet info op te vragen bij 
Josette Cotteaux op 02/514.14.44 of per mail jo.cotteaux@hotmail.com 

Het zal mij een genoegen zijn om u wederom te mogen ontmoeten tijdens een van onze uitstappen in 2016.

Inschrijvingsstrook voor leden en hun omgeving, terug te sturen of te mailen naar
Fediplus, Belliardstraat 20 – 1040 Brussel – 02 514 14 44 – josette.cotteaux@fediplus.be
Wij herinneren eraan dat mensen uit uw entourage even welkom zijn. 

Naam en voornaam

Adres

Tel Email @

❑  Brasserie du Bocq, 17/03/2016  ……… x 55€ =  ………… € terug te sturen voor 1 maart 2016 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende de autocarrit, het begeleid bezoek, maaltijd en dranken  

❑   Van Beloeil tot Enghien, 15/04/2016  ……… x 50€ =  ………… € terug te sturen voor 1 april 2016 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende de autocarrit, het begeleid bezoek, maaltijd (geen drank)  

❑   De schatten van Mariemont, 20/05/2016 ……… x 45€ =  ………… € terug te sturen voor 10 mei 2016 ten laatste
 Deelname in de kosten, omvattende de autocarrit, het begeleid bezoek, maaltijd en dranken 

❑   Van Salvator tot Dali, 09/06/2016 ……… x 36€ =  ………… € terug te sturen ten laatste voor 25 mei 2016
 Deelname in de kosten, omvat het geleid bezoek, de ingang en de lunch

❑   Bruxelles, ma Belle…, 21/06/2016 ……… x 25€ =  ………… € terug te sturen ten laatste voor 15 juni 2016
 Deelname in de kosten, omvat het geleid bezoek in Coudenberg en de proeverij (pannenkoeken en koffie) 

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

We moeten minstens 10 deelnames bereiken om de uitstappen te laten doorgaan.  
20 inschrijvingen zijn minimaal vereist voor de uitstappen met een autocar.
De ritten met autocar worden uitgevoerd met Capitale Cars!

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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