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Hoofdartikel

Overleg en hervormingen
Niemand ontsnapt eraan: belangrijke hervormingen zijn aan de 
gang. Het zijn niet enkel de gepensioneerden die hier betrokken 
partij zijn, maar evenzo de arbeidsmarkt in zijn geheel, en we zijn er 
allen bij betrokken in die mate waar het pensioen en de loopbaan 
nauw verwant zijn.

Enerzijds hangt het belang van het pensioen vooral af van de duur 
van de effectieve gepresteerde loopbaan, de inkomsten en de ge-
lijkgestelde periodes. Anderzijds worden de pensioenen gefinan-
cierd volgens een stelsel van repartitie, wat aan de basis ligt van 
ons sociaal stelsel, dit door de inhouding van sociale bijdragen op 
de lonen van de actieven. 

Het hoofdbestanddeel van de financiering van de gepensioneerden 
van vandaag komt voort uit de inhoudingen op de lonen, maar er 
bestaan nog andere bijkomende noodzakelijke vormen van finan-
ciering hiervan: vooreerst de Btw ontvangsten en accijnzen, wat 
ook genoemd wordt als een alternatieve financiering, daarnaast 
is er een jaarlijkse subsidiëring door de Staat.  Deze is geldig voor 
het pensioen van werknemers en zelfstandigen. Voor de gepensio-
neerde ambtenaren wordt pensioen gefinancierd op de overheids-
begroting, zelfs indien in sommige gevallen belangrijke specifieke 
bijdragen ingehouden worden op de lonen van de ambtenaren of 
direct door de werkgever gestort worden.

Bijgevolg, wat er gebeurt op de arbeidsmarkt, heeft zijn weer-
slag op de financiering van de pensioenen.

De Minister van Tewerkstelling en arbeid heeft eind vorig jaar een 
ronde tafel gelanceerd, met werkgevers en vakbonden rond « 
werkbaar werk » maar op de resultaten moeten we nog wachten.

Nochtans, wij verheugen ons op de implementatie van deze ronde 
tafel. We moeten inderdaad niet enkel de arbeidsmarkt dynami-
scher maken maar ook de werknemers toestaan hun loopbaan 
verder uit te breiden onder goede voorwaarden. Dit is van vitaal 
belang in het kader van de verhoging van de wettelijke pensioen-
leeftijd en het optrekken van de loopbaanvoorwaarden om met 
vervroegd pensioen te kunnen gaan. Wat legt de overheid op ta-
fel? Ze moedigt de berekening van arbeidsdagen op jaarbasis aan. 
De volledige jaarlijkse arbeidstijd blijft onveranderd maar wanneer 
de activiteit in een onderneming een piek bereikt kan men meer 
werken en als het er kalmer aan toegaat, werkt men gewoon min-
der. De vakbonden steigeren want volgens hun is er niet echt een 
sociaal overleg aan voorafgegaan.

Wat de pensioenen betreft, het zijn de pensioenen van de ambte-
naren die op het schavot liggen. We gaan geleidelijk aan naar een 
harmonisering van de drie pensioenstelsels.

|  De studiejaren
Deze tellen nog mee voor de berekening van het pensioen, in zover-
re dat het diploma noodzakelijk is voor de functie. Dit zou wel eens in 
vraag kunnen gesteld worden. De ambtenaren zullen langer moeten 
werken, als ze hun pensioen niet ingekort willen zien. Sinds 1 januari 
2016 zullen deze periodes progressief afgebouwd worden in het ka-
der van het opnemen van een vervroegd pensioen.

|  Dezelfde berekening voor het pensioen
Bij ambtenaren wordt dit momenteel berekend op basis van 75% 
van het gemiddeld loon van de voorbije 5 of 10 jaren. Voor een 
werknemer bedraagt deze 60% van het gemiddeld inkomen over 
de laatste 45 jaren. Het is zo klaar als een klontje dat dit de komen-
de jaren zal aangepast worden.

|  De preferentiële tantièmes
Deze worden in vraag gesteld. Een preferentieel tantième laat een 
ambtenaar toe een kortere loopbaan te hebben voor een volledig 
pensioen. Opgelet, niet alle ambtenaren genieten van deze voor-
deligere tantièmes. Men denkt aan een geleidelijke progressieve 
aanpassing naar analogie met de private sector.

|  De gemengde loopbaan 
Indien u als contractuele werknemer voor de openbare dienst heeft 
gewerkt, en u wordt naderhand benoemd, in dezelfde functie als 
ambtenaar, zal u recht hebben op 2 pensioenen: eentje als loon- 
trekkende voor de contractuele periode, een andere als ambte-
naar. Dit is geldig voor iedere benoeming die plaatsvond na 9 okto-
ber 2014 (datum van het regeerakkoord)

Andere struikelblokken, de verhoging van het minimumpensioen 
van de werknemers. Dit zal verhoogd worden met 0,7% in zoverre 
dat men een volledige loopbaan (45 jaar) kan aantonen. Voordien 
was de verhoging van de minimumpensioenen voor iedereen en 
niet beperkt tot een specifieke groep. We weten dat vrouwen door 
deze maatregel hard getroffen worden want zij hebben meestal de 
kortste carrières waardoor ze door toepassing van deze maatregel 
niet van de verhoging zullen kunnen genieten. Spijtig genoeg liggen 
budgettaire redenen aan de basis van deze beperkende maatregel.

Geconfronteerd met deze situatie hebben de vakbonden en oppo-
sitie voluit kritiek uitgeoefend op de regering. We moeten toegeven 
dat de sociale dialoog niet echt vlot verloopt. Inderdaad, de over-
heid neemt de beslissingen, overleg vindt erna plaats.

Bovendien, werkt de Nationale Raad voor Pensioenen, actief sinds 
juni 2016, in de schaduw, met name rond de problematiek van de 
zware beroepen.  We hebben hier geen verdere info over.

Er is een totaal gebrek aan transparantie over de komende her-
vormingen die zullen uitgevoerd worden. Meer nog, dit alles zal 
gebeuren met het oog op de invoering van een pensioen met pun-
ten. We missen in dit opzicht een echt democratisch debat en het 
nodige overleg met de vertegenwoordigers van de huidige en toe-
komstige gepensioneerden.

We zijn er ons terdege van bewust van de noodzaak van een her-
vorming, maar men moet dit invoeren met kennis van zake en met 
overgangsperioden die voldoende lang zijn om de huidige regelge-
ving niet te brutaal te veranderen.

Michel WUYTS 
Directeur
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Sociaal en fiscaal nieuws

Stelsel van werkloosheid met een 
bedrijfstoeslag (SWT): vrijstelling 
van aangepaste beschikbaarheid 
voor de arbeidsmarkt.

In het staatsblad van 23 maart 2016 verscheen een ko-
ninklijk besluit van 16 maart 2016. Deze voorziet in een 
vrijstelling van de verplichting van beschikbaarheid voor 
de arbeidsmarkt voor de werknemers die hun beroeps-
activiteit verder zetten na 31 december 2014, daar waar 
ze de kans hadden om in een SWT stelsel te stappen. Dit 
is zelfs van toepassing indien ze later met SWT gaan, ge-
baseerd op opgebouwde rechten van voor 01.01.2015 
d.m.v. een vastklik procedure.

Ter herinnering, de regering besloot in 2014 dat werklo-
zen in het stelsel van SWT beschikbaar moesten blijven 
op de arbeidsmarkt, en actief reageren op vacatures om 
een nieuwe tewerkstelling te zoeken. Deze beslissing 
werd aangevochten en een nieuw reglement werd in 
voege gesteld vanaf 1 januari 2015. Deze voorziet dat 
begunstigden van een SWT niet meer actief naar werk 
moeten zoeken, maar zich moeten inschrijven als werk-
zoekende et meewerken aan een aangepaste begelei-
ding in het zoeken naar een nieuwe activiteit, gebaseerd 
op hun competenties en ervaringen.

Vrijstellingen voor deze beschikbaarheidsverplichting zijn 
voorzien voor werknemers die ontslagen worden:

|  Voor 1 januari 2015 met het oog op een SWT statuut 
dat ingaat voor of na 1 januari 2015

|  Voor of na 1 januari 2015 met het oog op een SWT 
in het kader van ondernemingen in moeilijkheden of in 
herstructurering indien:

 *De periode van erkenning aanvangt voor 9 oktober 
2014 en

 *De betrokken medewerkers zijn minstens 58 jaar of 
kunnen 38 jaar loopbaan aantonen op het einde van 
de opzegperiode of de periode gedekt door een ver-
brekingsvergoeding.

|  Het KB van 16 maart breidt de vrijstelling uit tot de 
werknemers die ontslagen werden na 31 december 
2014 en die erin geslaagd zijn hun rechten op SWT 
vast te klikken op basis van de geldende regels voor 1 
januari 2015.

Het vastleggen van de rechten a.d.h.v. een kliksysteem 
werd ingevoerd in oktober 2012 teneinde de negatieve 
effecten te compenseren te wijten aan de verstrenging 

van de loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden met het oog 
op een SWT. Dit betekent dat een werknemer die voldoet 
aan de voorwaarden van leeftijd en loopbaan voorzien in 
een cao die toepasbaar was ten tijde van een bepaalde 
periode, mogelijks niet meer zou voldoen aan de voor-
waarden en zou beslissen om vroegtijdig zijn loopbaan te 
beëindigen ten einde toch nog te genieten van de voor-
waarden die toepasbaar waren.

Om de werknemer aan te moedigen zijn loopbaan verder 
te zetten, laat het kliksysteem aan de werknemer toe om 
voorafgaandelijk zijn rechten bij de RVA voor het SWT 
veilig te stellen, en deze als verworven te beschouwen 
in zoverre hij voldoet aan de voorwaarden qua leeftijd en 
loopbaan voorzien in de cao en tijdens 

de geldige looptijd van deze indien de werkgever hem 
later toch nog ontslaat, zelfs indien hij niet meer aan de 
nieuwe voorwaarden voldoet.

Dit vastkliksysteem is enkel toepasbaar op de SWT’s 
toegekend op basis van de Cao 17 op 60 jaar of sectora-
le Cao afgesloten voor 2015 en voor de SWT lange loop-
baan, toegekend vanaf 58 jaar en ingaande voor 2015.
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Hervormingen van de pensioenen: 
te verwachten wijzigingen 

Niets is voor eeuwig vandaag, maar alles wijst erop dat 
de manier van berekenen van het pensioen voor de 
openbare sector zal veranderen.

In het regeerakkoord, gedateerd van oktober 2014, 
werd er reeds gewezen op het voorstel van de pensi-
oencommissie om de berekening voor het pensioen van 
de openbare sector te baseren op de verloning van de 
volledige loopbaan.

Zoals u weet, wordt het pensioen van een ambtenaar 
berekend aan de hand van een referentie wedde, de 
loopbaan en het tantième. Laten we even de gebruikte 
terminologie verder toelichten.

Het tantième

Het tantième is de fractie  van de referentiewedde toe-
gekend voor ieder aanneembaar jaar. 1/60 is het basis 
tantième

Sinds 2012 worden prestaties in andere sectoren die an-
dere lagere preferentiële tantièmes hanteren dan 1/48, 
vervangen door het laatste, tenzij voor personen die de 
leeftijd van 55 jaar bereikt hebben op 1 januari 2012, die 
blijven hun preferentiële tantièmes behouden.

Het regeerakkoord gaat zelfs nog verder, daar ze voor-
zien dat alle pensioenrechten worden samengesteld op 
basis van 1/60, zowel voor de opening van het recht als 
voor de berekening van het pensioen. Er is momenteel 
nog een uitzondering voor zware beroepen.

Het referentieloon

Het referentieloon is de gemiddelde verloning van de 10 
laatste jaren, of de 5 laatste voor de personen dewelke 
50 jaar bereikt hadden op 1 januari 2012, en wordt vast-
gesteld op basis van een loonschaal die verbonden is 
aan de functie van de statutaire ambtenaar die definitief 
benoemd is.

Het maximum pensioen dat toegekend kan worden be-
draagt ¾ van het referteloon.

Loopbaan

De duur van een loopbaan die in overweging genomen 
wordt, is het geheel van gepresteerde diensten in hoeda-
nigheid van definitieve benoemde statutair maar evenzo 
voor prestaties uitgevoerd als tijdelijk contractueel indien 
deze gevolgd wordt door een definitieve benoeming en 
gelijkgestelde periodes.

Het regeerakkoord voorziet dat voor een contractuele 
medewerker die benoemd is na de datum van het ak-
koord (9 oktober 2014) dat zijn gepresteerde dagen als 
contractuele, niet meer zullen meegerekend worden voor 
de berekening van het pensioen van de openbare sector. 
Er zullen uitzonderingen zijn voor tijdelijke medewerkers 
en personeelsleden die gelijkgesteld worden in de sector 
van het onderwijs.

Bepaalde periodes zoals militaire dienst of diensten ver-
leend aan de civiele bescherming blijven gelijkgesteld. 
Loopbaanonderbrekingen, tijdskrediet en diplomabo-
nificatie voor een aantal diploma’s kunnen gelijkgesteld 
worden onder bepaalde voorwaarden.
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De ambities van onze regering

Het doel van de overheid is om op termijn de verschil-
lende pensioenstelsels van de private en de openbare 
sector te harmoniseren.

De eerste aanpassing betreft de minimumduur van een 
loopbaan, noodzakelijk om toegang te hebben tot het 
rustpensioen.  Er werd besloten om vanaf 2016 geleide-
lijk aan de bonificatie van de studiejaren te verminderen 
voor het berekenen van de loopbaan in de openbare sec-
tor, om deze uiteindelijk te zien verdwijnen tegen 2030.

De geleidelijke afbouw zal rekening houden met het di-
ploma in functie van het aantal jaren. Er is geen over-
gangsregeling voorzien voor de vermindering van bonifi-
catie voor volgende diploma’s: 

|  Voor de personen die op 1 januari, op hun eigen ver-
zoek, zich in een situatie bevonden van disponibiliteit, 
voorafgaandelijk aan hun rustpensioen of in een verge-
lijkbare situatie.

|  Voor de personen die een aanvraag ingediend hebben, 
door de werkgever goedgekeurd voor 1 januari 2015, 
om in disponibiliteit geplaatst te worden voor 2 septem-
ber 2015 of een vergelijkbare situatie.

|  Voor personen die in disponibiliteit hadden kunnen ge-
plaatst worden, of een vergelijkbare situatie, ten laatste 
op 1 januari 2015, indien deze een aanvraag ingediend 
hadden maar besloten hadden om toch verder te wer-
ken.

Deze waarborgen zijn eveneens van toepassing bij de 
personen die aan de leeftijd- en loopbaan voorwaarden 
voldoen in de loop van de maand december, daar waar 
hun pensioen slechts zou aanvangen in de maand janu-
ari van het volgend jaar.

Deze waarborgen zijn ook voorzien voor de personen 
die: 

|  55 jaar of meer zijn in 2016.  Men zal niet gehouden zijn 
dan meer dan één, 2 of 3 bijkomende jaren te werken, 
t.o.v. de datum op dewelke men met vervroegd pensi-
oen kon gaan, op basis van de vigerende wetgeving op 
31 december 2015

|  55 of 56 jaar zijn in 2016.  Deze zullen met pensioen 
kunnen gaan 3 jaar nadat ze aan de voorwaarden van 
het vervroegd pensioen voldoen, op basis van de vige-
rende wetgeving op 31 december 2015

|  57 of 58 jaar in 2016.  Deze zullen met pensioen kun-
nen gaan 2 jaar nadat ze aan de voorwaarden van het 
vervroegd pensioen voldoen, op basis van de vigerende 
wetgeving op 31 december 2015

|  59 jaar. Deze zullen met pensioen kunnen gaan 1 jaar 
nadat ze aan de voorwaarden van het vervroegd pensi-
oen voldoen, op basis van de vigerende wetgeving op 
31 december 2015

Anderzijds, zullen deze studiejaren meegerekend wor-
den bij de berekening van het pensioen.  Op dit moment 
is het niet aan de orde dat men regularisatiebijdragen 
moet betalen zoals in de privésector.  Het huidige kader 
doet ons wel vermoeden dat andere maatregelen met 
het oog op een harmonisering snel het licht zullen zien.  
Wij zullen niet nalaten u via dit medium hier verder over 
te berichten.

Veranderingen in voege

De toegekende bonus als complement op het pensioen 
is afgeschaft.  Deze had tot doel de werknemers financi-
eel te motiveren om langer te werken dan hun ingangs-
datum voor vervroegd pensioen.  Deze bonus zorgde 
er eveneens voor dat de laagste pensioenen toch wat 
opgekrikt werden.

Het plafond van toegelaten activiteiten bij gepensioneer-
den werd opgeheven, zodat men zijn rustpensioen kan 
cumuleren met een beroepsinkomen ingeval men met 
pensioen gaat op zijn 65 jaar of na een loopbaan van 
45 jaar.

Andere hervormingen komen eraan:

|  De verhoging van de leeftijd van het rustpensioen.  Deze 
gaat van 65 naar 66 jaar in 2025 en wordt 67 jaar in 
2030.

|  De voortzetting van de hervorming is erop gericht om 
de leeftijdsvoorwaarden alsook de loopbaanvoorwaar-
den op te trekken voor het vervroegd pensioen: de mi-
nimum leeftijd wordt vastgelegd op 62 jaar nog in 2016, 
om geleidelijk aan te verhogen naar 62,5 in 2017 en 63 
jaar in 2018.  Er zijn wel uitzonderingen voorzien voor 
mensen met een lange loopbaan. (zie onze website)

|  De pensioenhervorming zorgt er eveneens voor dat de 
minimumleeftijd van het overlevingspensioen opgetrok-
ken wordt.  De leeftijd van 45 jaar wordt geleidelijk aan 
verhoogd naar 50 jaar op 1 januari 2025 om dan later in 
2030 op 55 jaar te komen.

Volgens de regering zijn deze hervormingen broodno-
dig teneinde het huidige pensioenstelsel te kunnen vrij-
waren samen met het Belgisch sociaal zekerheidsstelsel.  
Deze hervormingen zijn eveneens in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de Europese Commissie.

Godelieve PaTa
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De toekomst van het nieuwe werken
Er bestaan vandaag veel meningen over hoe het werken in de wereld er zal uitzien in de komende jaren. 

We leggen hier 10 voorstellen voor van de Minister van Werkgelegenheid, voorgesteld aan de werkgevers 
en de vakbonden in een poging het arbeidsrecht te moderniseren. Een nieuwe manier van werken, dit is 

ook wat meer en meer ondernemingen voorstellen. Is dit steeds voordelig voor de werknemer?  
De werkgever zelf, hoe maakt die zijn rekening?  Wat stelt Minister Kris Peeters voor en wat dekt deze 

nieuwe beschouwing van werken in een nieuwe wereld? Antwoorden ze met dezelfde logica?

De zelfstandige werker volgens Kris 
Peeters

Aangezien de mogelijkheden om je einde loopbaan be-
perkt worden, spaar uw verlofdagen op!  Dit is een van 
de voorstellen van onze minister van Werkgelegenheid. 
Werknemers die afzien om een deel van hun verlof op 
te nemen, zouden deze kunnen opsparen voor later, 
teneinde hun uurroosters te verminderen of zich wat bij-
komend verlof toe te kennen, uiteraard mits overleg en 
akkoord van de werkgever. Er is eveneens sprake van 
het invoeren van een nieuwe verlofregeling, weliswaar 
minder genereus, maar dit is nog in bespreking.

In de automobielsector is er eveneens sprake van het 
aanpassen van de werkduur in functie van de belasting: 
langere dagen in drukke periodes en kortere bij rustige 
periodes. Men denkt eraan om voor sommige “intellec-
tuele beroepen” nog verder te gaan en gewoonweg het 
begrip “tijdsduur” op te heffen: alleen het resultaat zal 
tellen en niet de prestaties. Hierdoor benaderen we een 
manier van werken op basis van objectieven in plaats 
van werken per taak.
Om schijnzelfstandigen te vermijden, is er sprake van een 
nieuw statuut, het statuut van de zelfstandige werker, die 
een sociale bescherming zal genieten zoals een werkne-
mer, met uitzondering van de manier van opzeggen.  Hij 
zal dezelfde sociale bescherming genieten: vakantieda-
gen, ziekte, pensioen, maar een fundamenteel verschil 
zal zijn dat deze persoon zal betaald worden voor een 
resultaat, net zoals een zelfstandige1.
Er is eveneens sprake van het beter omkaderen van te-
lewerken, aangezien tot op vandaag er geen enkel wet-
gevend kader is. Het telewerken is een van de hoofdbe-
standdelen in de nieuwe manier van werken in de nieuwe 
wereld, daar waar dit echter nog veel verder gaat.

De nieuwe wereld van het werken

De nieuwe wereld van het werken combineert flexibiliteit, 
autonomie van de werknemer en nieuwe organisatievor-
men zoals telewerken, kennismanagement, gedeelde 
kantoren, open werkruimtes, virtuele teams, participatief 
management, de semiautonome teams en het manage-
ment door objectieven (MBO).

Volgens een bevraging door Kluwer, ligt de voornaam-
ste reden die de werkgevers motiveren om deze nieuwe 
manier van werken in te voeren bij de vraag van de werk-
nemers of de markt om de mobiliteitsproblemen op te 
vangen, en uiteraard teneinde kosten te beperken. Men 
hoopt hierdoor om er voordelen uit te halen zoals een 
toegenomen productiviteit, een hogere tevredenheid van 
de medewerkers en een betere flexibiliteit.
We moeten toch wel enkele kanttekeningen maken als 
we het over deze « nieuwe manier » van werken heeft.
Er is een gebrek aan contact met de collega’s en het ma-
nagement of het zorgt voor een negatieve perceptie als 
de werknemer onbereikbaar is of gewoon later begint. 
Volgens een artikel in Plus Magazine van september 
2015, gaf Dhr. Roland Pepermans, professor in arbeids-
psychologie aan dat “indien we niet meer aanwezig 
moeten zijn op het werk en men regelt zijn eigen werk-
schema, dan komt dit overeen met altijd beschikbaar te 
zijn.  Ik ben van oordeel dat het belangrijk is om ook eens 
niet beschikbaar te zijn. Als men het werk anders organi-
seert, dan hebben de werknemers geen eigen plek meer. 
Hierdoor is er geen enkele identificatie meer mogelijk, en 
dat is, volgens mijn mening niet goed.”

Angst is een slechte raadgever

België zit samen met Portugal als achterblijvers onder-
aan in het peloton van landen waarvan de ondernemers 
overtuigd zijn van de voordelen van flexibel werken. Al-
hoewel velen het idee genegen zijn, kan men niet echt 
spreken van vele concrete realisaties.  Gaan we naar een 
“Freelancisering” van het werk? Sommigen spreken al 
van het einde van het model van een werknemer voor 
onbepaalde duur…

Vele vragen moeten nog beantwoord worden en indien 
een betere autonomie, zelfstandigheid, voor de werkne-
mers een beter evenwicht tussen werk en privé met zich 
meebrengt, kunnen we niet blind blijven voor de nadelen 
die hiermee gepaard gaan. Wat ook de aangebrachte 
wijzigingen aan de wereld van het werken mogen zijn, ze 
zullen pas een meerwaarde bieden als ze het voorwerp 
uitmaken van een transparante communicatie en een 
degelijk overleg tussen betrokken partijen.

NaThalie WilbeaUx 

1  Vermeld in “Le Soir” van 20 en 21 februari 2016, blz. 3
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Pensioen van lokale mandatarissen

Het pensioen van lokale mandatarissen wordt beheerst door de wet van 8 december 1976 
waarin gemeenten en OCMW’ s de toekenning van pensioenen aan oud-burgemeesters, 

schepenen en voorzitters van OCMW’ s op voorgeschreven wijze vastleggen. 
 

Wat zijn de voorwaarden om te 
genieten van een rustpensioen?

De mandataris moet voldoen aan volgende voorwaar-
den: 

|  Eén of meer mandaten uitgeoefend hebben gedurende 
minstens 12 maanden vanaf 31 december 1988, of ge-
durende minstens 60 maanden voor deze datum.

|  Zijn verplichte inhoudingen betaald hebben

|  De minimum leeftijd bereikt hebben. Vastgelegd op 60 
jaar, werd de leeftijdsvoorwaarde nu merkelijk strenger 
n.a.v. de wet van 28 december 2011 en 13 decem-
ber 2012, waarbij belangrijke wijzigingen aangebracht 
werden aan de pensioenen van de openbare sector. 
De leeftijdsvoorwaarde werd aldus naar boven toe her-
zien zonder enige wijziging van de wet van 8 december 
1976. Vanaf heden, wordt het recht op rustpensioen 
voor een lokale mandataris pas geopend vanaf de leef-
tijd van 65 jaar, tenzij hij voldoet aan de voorwaarden 
voorzien in de andere stelsels (werknemer, zelfstandige 
en ambtenaar) in geval van vervroegd pensioen. (zie ta-
bel hieronder)

|  Al zijn activiteiten als lokaal mandataris gestaakt hebben 
omdat de opbrengst van dit pensioen onverenigbaar is 
met de uitoefening van een mandaat als Burgemeester, 
Schepenen of Voorzitter OCMW, maar niet met deze 

van gemeenteraadslid. Hij kan dus genieten van zijn 
pensioen als Burgemeester tijdens de uitoefening van 
zijn ambt als gemeenteraadslid daar deze laatste geen 
enkel recht opent op een pensioen.  Maar hij moet wel 
de regelgeving naleven i.v.m. cumulatie van pensioen 
met een toegestane beroepsactiviteit van de openbare 
sector.

|  Geen disciplinaire sanctie opgelopen hebben

|  Een pensioenaanvraag ingediend hebben. Het rustpen-
sioen vangt aan de eerste dag van de maand, volgend 
op de aanvraag.

De hervorming van het vervroegd 
pensioen

In het kader van de sanering van de overheidsfinan- 
ciën, de verlenging van de loopbaan en de harmonisatie 
van de rechten in de verschillende pensioenregelingen, 
hebben de hervormingen van december 2011 en 2012 
de leeftijdsvoorwaarden en loopbaan die van toepas-
sing zijn op vervroegde uittreding versterkt. Deze nieu-
we voorwaarden betreffen het statutair personeel, maar 
worden uitgebreid tot de lokale vertegenwoordigers.
De aanscherping van de voorwaarden voor toegang tot 
vervroegde uittreding is van toepassing sinds 1 januari 
2013. Een aantal overgangsmaatregelen voorzien in het 
stelsel van het wettelijk pensioen voor statutairen, zijn 
ook van toepassing op plaatselijke mandatarissen.

Algemene regel:

Jaar Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarden in 
verschillende sectoren en mandaten

Uitzonderingen lange loopbanen in 
verschillende sectoren

Minimum 1 jaar mandaat (5 jaar indien 
geen mandaat voor 31/12/1988)

Minimum 1 jaar mandaat (5 jaar indien 
geen mandaat voor 31/12/1988)

2012 60 jaar 1 jaar of 5 jaar /

2013 60 jaar en 6 maand 38 jaar 60 jaar indien 40 jaar loopbaan

2014 61 jaar 39 jaar 60 jaar indien 40 jaar loopbaan

2015 61 jaar en 6 maand 40 jaar 60 jaar indien 41 jaar loopbaan

2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar indien 42 jaar loopbaan 61 jaar 
indien 41 jaar loopbaan       
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Pensioen van lokale mandatarissen

Jaar Minimumleeftijd Loopbaanvoorwaarden in 
verschillende sectoren en mandaten

Uitzonderingen lange loopbanen in 
verschillende sectoren

Hervorming: Nieuw voorwaarden

2017 62,5 jaar 41 jaar 60 jaar indien 43 jaar loopbaan
61 jaar indien 42 jaar loopbaan

2018 63 jaar 41 jaar 60 jaar indien 43 jaar loopbaan 
61 jaar indien 42 jaar loopbaan

2019 63 jaar 42 jaar 60 jaar indien 44 jaar loopbaan  
61 jaar indien 43 jaar loopbaan

Versoepelingen: 

|  Indien de mandataris voldoet aan de voorwaarden voor 
vertrek met vervroegd pensioen en toch beslist zijn 
loopbaan verder te zetten na datum, zal hij steeds met 
vervroegd pensioen kunnen aan de voorwaarden eer-
der verworven;

|  Indien de mandataris voor 1956 geboren is en min. 37 
jaar loopbaan kan aantonen, dan kan hij met vervroegd 
pensioen vanaf de leeftijd van 62 jaar, volgens de mo-
daliteiten van berekening in het stelsel van loontrekken-
den;

|  Pensioenen die ingaan op de 1ste januari van een jaar, 
zullen vanaf 2014 de voorwaarden toegekend krijgen 
van het voorgaande jaar.

Hoe wordt het rustpensioen 
berekend?

Het pensioen van een lokaal mandataris wordt als volgt 
berekend: 

|  Voor personen van 55 jaar op 1 januari 2012:

Rustpensioen 
 =  a x 3,75 x t
  12 x 100

|  Voor personen die nog geen 55 jaar waren op 1 janu-
ari 2012, werd de formule als volgt gewijzigd: 

Rustpensioen
 =  a x 3,75 x t  = a x (3,75/180) x (t/12)
  12 x 180 
a = jaarlijks bruto loon; 
t = aantal maanden van mandaten. 

In de nieuwe formule werd de noemer gewijzigd. Dit komt 
overeen met een tantième van 1/48, minder gunstig dan 
de oude regeling, dit ten gevolge van de hervormingen 
van de pensioenen in december 2011. Het maximaal 
pensioen wordt bereikt na 36 jaar loopbaan. Volgens de 
oude formule waren 20 jaren voldoende.

Het basis jaarloon is datgene die op het ogenblik van 
de ingang van het pensioen afhangt van elk uitgeoefend 
mandaat, op het ogenblik van de opening van het recht 
op pensioen.  Wanneer er sprake is van opeenvolging 
van mandaten en het basissalaris is niet veranderd, dan 
wordt een enkel pensioen toegekend.

De berekening van het pensioen van mandatarissen blijft 
gebaseerd op de verloning gekoppeld aan elk mandaat. 
De pensioenhervorming heeft hieraan niets gewijzigd. 
Vanaf nu:

|  Voor mandaten uitgeoefend voor 1 januari 2001, ge-
bruikt men het basisloon van het maximum bedrag 
van de baremische schaal (loon CA1) niet geïndexeerd, 
vastgesteld sinds 2002 op 22.648,02€ bruto per jaar, 
te vermenigvuldigen met een coëfficiënt, vastgelegd bij 
koninklijk besluit van 27 november 1990

|  Voor mandaten, uitgeoefend vanaf 1 januari 2001 tot 
30 juni 2009, gebruikt men een basisloon in functie van 
een maximaal percentage volgens de geldende wed-
deschaal, toepasbaar op de functie van gemeentese-
cretaris van de bedoelde gemeente. Dit percentage 
varieert tussen 75 en 120%, in functie van het aantal 
inwoners in de gemeente (art. L 1124-6 CDLD)

Sinds juli 2009, wordt deze verloning vastgelegd bij arti-
kel L1123-15 CDLC (Wetboek van de plaatselijke demo-
cratie en de decentralisatie)

Voor Schepenen, is deze vastgesteld op 60 à 75% van 
de verloning van de Burgemeester van de betrokken ge-
meente, in functie van het aantal inwoners indien deze 
minder of meer zijn dan 50.000.

Het aantal maanden dat in aanmerking genomen wordt bij 
de berekening van het pensioen zijn het enkel de volledige 
maanden van het mandaat die weerhouden worden.
Bij een opeenvolging van mandaten: Schepen en Burge-
meester of omgekeerd, zullen er twee afzonderlijke afre-
keningen gemaakt worden.

Godelieve PaTa
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Gaat uw pensioen samen met werk?

Vanaf heden kan je een inkomen uit arbeid, cumuleren met je pensioen, in zoverre dat je 
de 65 jaar bereikt hebt of minstens een loopbaan van 45 jaren achter je hebt. 

Vragen rijzen er echter bij het financieel aspect van deze 
cumulatie enerzijds. Anderzijds zou het niet interessanter 
zijn om nog niet met pensioen te gaan en gewoon nog 
wat langer te werken?

Moet je nu wel met pensioen gaan?

In de veronderstelling dat u de mogelijkheid heeft om 
verder te blijven werken of een andere activiteit op te 
starten, heeft u de keuze uit: 

|  Met pensioen gaan en dit combineren met uw inkom-
sten uit arbeid. In dit geval wordt uw pensioen definitief 
berekend en zal ze niet meer toenemen.

|  Niet met pensioen gaan, en uw huidige activiteit ge-
woon verder zetten, met het oog op het verder verho-
gen van uw pensioen.

Welke optie is het interessantste?

Laten we even een voorbeeld uitwerken: 

Martijn verdient 40.000€ bruto per jaar.  Hij zal 65 jaar 
zijn in december 2016 en een loopbaan kunnen aanto-
nen van 43 jaar. Hij beslist met pensioen te gaan en toch 
verder te werken. In deze hypothese wordt zijn pensioen 
definitief en zal hij maandelijks 1.350€ bruto ontvangen.

Of, Martijn beslist om nog niet met pensioen te gaan en 
verder te blijven werken tot 67 jaar. Hij zal aldus 2 bij-
komende jaren kunnen bijdragen aan zijn pensioen en 
uitkomen op 45 jaar loopbaan.

In functie van zijn inkomen t.b.v. 40.000€ zal hem dit 
een jaarlijks pensioensupplement bezorgen van 1.066€, 
zijnde 2 x 40.000 x 0,60/45). Dit geeft hem 88€ supple-
mentair bruto pensioen, maar u mag niet vergeten dat 
hij 24 maanden pensioen misloopt, zijnde 24 x 1.350 = 
32.400€. Om dit in te halen zou hij nog 30 jaar moeten 
leven, dit tot zijn 97 jaar.

In dit geval is het duidelijk, het is interessanter om zijn 
rustpensioen op 65 jaar aan te vragen en opnieuw te 
gaan werken.

Wat gebeurt er vanuit fiscaal 
oogpunt?

Pensioen en werk cumuleren, dan mag u er zich inder-
daad aan verwachten om meer belastingen te betalen.

Laten we enkele reeksen met voorbeelden nemen. 

Het pensioen bedraagt 12.000 € belastbaar per jaar, 
zijnde 1.000€ per maand voor een alleenstaande.  In de 
veronderstelling, dat bruto hier gelijk aan netto is aan het 
belastbare. Er is inderdaad geen Ziv bijdrage noch be-
drijfsvoorheffing verschuldigd op dergelijk laag bedrag. 
Maar onze gepensioneerde ontvangt wel nog een vakan-
tiegeld van 668,64 € in de maand mei.

Daar voegen wij dan opbrengsten uit arbeid aan toe van 
6.000, 9.000, 12.000, 15.000 of 20.000 € en gaan we 
de belastingen bepalen. Deze berekeningen zijn inge-
voerd op basis van aanslagjaar 2015, inkomsten 2014.



Nr 146 | 2de bimester 2016

11

Gaat uw pensioen samen met werk?

Pensioen 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Vakantiegeld 668,64 668,64 668,64 668,64 668,64 668,64

Loon 0,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00

0,00 1.667,77 1.967,77 2.234,77 2.384,77 2.612,37 Forfaitaire beroepskosten

12.668,64 17.000,87 19.700,87 22.433,87 25.283,87 30.056,27 Totaal belastbaar inkomen

Basisbelasting 3.397,46 5.130,35 6.210,35 7.395,24 8.677,74 10.825,32

1.837,50 1.837,50 1.837,50 1.837,50 1.837,50 1.767,50 Vermindering belastingvrij gedeelte

1.559,96 1.971,96 1.979,11 1.984,36 1.817,36 1.565,32 Vermindering op 
vervangingsinkomen

0,00 1.320,89 2.393,74 3.573,38 5.022,88 7.492,50 Te verdelen belastingen

0,00 92,46 167,56 250,14 351,60 524,48 Agglomeratietaxen en gemeentebe-
lastingen (7%)

0,00 1.413,35 2.561,30 3.823,52 5.374,48 8.016,98 Uiteindelijke aanslag

Gemiddelde 
aanslagvoet 

0,00 8,31 13,00 17,04 21,26 26,67

Aanslagvoet 
op arbeid  

0,00 23,56 28,46 31,86 35,83 40,08

Bovenstaande tabel geeft in de laatste lijn de aanslagvoet op inkomsten uit arbeid die toegevoegd worden aan de 
pensioeninkomsten. Zoals u kan vaststellen variëren deze van 23,56% tot meer dan 40%!

Ander voorbeeld 
Nemen we een belastbaar pensioen van 1.500€ per maand.  Dit bedrag komt overeen met een bruto pensioen van 
1.588,14€ per maand en houdt rekening met een Ziv bijdrage van 3,55% en 2% solidariteitsbijdrage.

Pensioen 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

Vakantiegeld 668,64 668,64 668,64 668,64 668,64 668,64

Loon 0,00 6.000,00 9.000,00 12.000,00 15.000,00 20.000,00

0,00 1.667,77 1.967,77 2.234,77 2.384,77 2.612,37 Forfaitaire beroepskosten

18.668,64 23.000,87 25.700,87 28.433,87 31.283,87 36.056,27 Totaal belastbaar inkomen

Basisbelasting 5.797,46 7.650,39 8.865,39 10.095,24 11.377,74 13.525,32

1.837,50 1.837,50 1.837,50 1.767,50 1.767,50 1.767,50 Vermindering belastingvrij gedeelte

1.954,12 1.558,18 1.276,50 1.091,81 890,03 623,57 Vermindering op 
vervangingsinkomen

2.005,84 4.254,71 5.751,39 7.235,93 8.720,21 11.134,25 Te verdelen belastingen

140,41 297,83 402,60 506,52 610,41 779,40 Agglomeratietaxen en gemeentebe-
lastingen (7%)

2.146,25 4.552,54 6.153,99 7.742,45 9.330,62 11.913,65 Uiteindelijke aanslag

Gemiddelde 
aanslagvoet 

11,50 19,79 23,94 27,23 29,83 33,04

Aanslagvoet 
op arbeid  

0,00 40,10 44,53 46,63 47,90 48,84

In dit geval stijgt de belastingsvoet van 40 naar bijna 50%. U kunt dit maar beter op voorhand weten!
We kunnen hieruit besluiten dat werken en gepensioneerd zijn u ongeveer 20 à 50% belastingen zal kosten op uw 
inkomen uit arbeid.

Aarzel niet om ons uw eigen situatie voor te leggen in het kader van een simulatie.

Michel WUYTS
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Kort nieuws

Wat te doen met zijn erfenis?

Op zijn minst een ietwat schizofrene situatie: volgens een 
onderzoek van de Koning Boudewijnstichting, zijn de 
Belgen voorstander van een grotere vrijheid als het erop 
aankomt te kiezen hoe men zijn activa wenst over te dra-
gen bij een overlijden. Anderzijds wensen ze een zekere 
wettelijke bescherming die hun waarborgt dat een deel 
van de erfenis aan hun naasten toekomt.
86% van de ondervraagden, wensen te kunnen kiezen 
hoe hun activa zullen worden doorgegeven na hun over-
lijden. 30% van de respondenten zijn echter van oordeel 
dat men het principe van wettelijke reserve voor de kin-
deren moet behouden, maar op voorwaarde van het wel 
te beperken tot de helft van de activa. Deze kan momen-
teel tot ¾ oplopen volgens het aantal kinderen.
54% van de ondervraagden zijn dan van oordeel dat 
men een kind moet kunnen onterven in sommige geval-
len, zoals het totale gebrek aan contact of bij verslaving 
aan kansspelen of drug. 23% is zelfs de mening toege-
daan dat men zijn kinderen moet kunnen onterven zon-
der enige rechtvaardiging.

Een ander pijnlijk punt dat aan de oppervlakte komt: Bel-
gen zijn meestal heel slecht geïnformeerd als het op de 
toepassing van erfenisregels aankomt. Dit hoeft ons niet 
te verbazen gezien de complexiteit van deze…..  Deze 
studie toont ook de onwetendheid van de feitelijk sa-
menwonenden wat hun rechten betreft, of gebrek aan 
rechten moeten we eigenlijk zeggen, bij het overlijden 
van een partner bij gebrek aan een testament.

25 jaar loopbaan om 
de degressiviteit van 
werkloosheidsuitkering te vermijden

Vanaf 1 november 2016 zal men minstens 25 jaar moe-
ten gewerkt hebben om ten dele te ontsnappen aan de 
degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. Sinds 2013 
werd er beslist om de loopbaanvoorwaarden jaarlijks met 
1 jaar te verhogen iedere eerste november om uiteinde-
lijk 24 jaar te bereiken op 1 november 2016. In alle dis-
cretie werd er dus een sprong gemaakt. Ter herinnering, 
het stelsel van de degressiviteit werkt volgens een lineair 
model.Na drie maanden grijpt de eerste vermindering in 
op de uitkering. De tweede volgt 3 maanden later en de 
derde 6 maanden daarna. Een vierde vermindering komt 
dan 2 maanden later in functie van het aantal gepresteer-
de jaren. Ontsnappen aan deze vierde vermindering, die-
gene die 55 jaar heeft of meer; diegene die een arbeids-
ongeschiktheid van min. 33% aantoont, of, en eindelijk, 
diegene die tot op heden reeds min. 23 jaren carrière 
achter zich heeft.

Tax shift: levenslange vrijstelling 
van de sociale bijdrage

In het kader van de Tax shift, of moeten we zeggen: fis-
cale verschuiving, besloot de regering om de patronale 
bijdragen van de eerst aangeworven werknemer voor 
onbepaalde tijd te schorsen. Dit geldt voor een rekru-
tering tussen 2016 en 2020. Voor bijkomende 6 nieuwe 
aanwervingen wordt er een vermindering toegepast op 
de patronale lasten over een periode van 9 tot 13 trimes-
ters. De vrijstelling is niet gerelateerd aan de werknemer 
maar aan de gecreëerde werkplaats. De werkgever zal 
dus geen vermindering mislopen indien hij besluit om af-
scheid te nemen van zijn werknemer of indien deze de 
onderneming vrijwillig verlaat.

Wat op het eerste zicht een zegen lijkt, wordt fel bekri-
tiseerd door de vakbondsorganisaties en vooral bij de 
zelfstandigen en de KMO’s.  Deze wijzen op een risico 
van oneerlijke concurrentie en een onevenwicht op de 
arbeidsmarkt omdat deze maatregel enkel van toepas-
sing is op nieuwe aanwervingen, wat met de “oude” aan-
wervingen, diegene die men reeds aangeworven had?

Gepland einde van de 48h regeling 
bij interim

De nieuwe overeenkomst tussen werkgevers en vakbon-
den gesloten bij de Nationale Arbeidsraad, maakt een 
einde aan de 48uren regeling waarbij de bedrijven het 
recht hadden het interim contract pas te laten onder-
tekenen binnen de 48u na aanvang van de prestaties. 
Vanaf 1 oktober zal men dat onmiddellijk moeten laten 
ondertekenen waardoor misbruiken zoals weekcontrac-
ten die plots in dag contracten omgevormd worden, of 
problemen in geval van een werkongeval of ziekte bij de 
eerste arbeidsdag tot het verleden behoren.
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Zeg niet meer 
Faillissementsverzekering maar 
overbruggingsrecht 

Het is niet enkel een cosmetische wijziging van termino-
logie. Het toepassingsveld van deze sociale verzekering 
wordt uitgebreid naar zelfstandigen die hun activiteit of-
ficieel moeten stopzetten door economische moeilijkhe-
den. Tot nu toe waren er 3 categorieën van zelfstandigen 
die het recht openen op een faillissementsverzekering bij 
stopzetting van een activiteit:

|  ten gevolge van een faillissementsverklaring;
|  vanwege de onmogelijkheid om te voldoen aan hun 
schulden wegens onvermogen en waar een collectieve 
schuldenregeling wordt ingezet;

|  omwille van redenen buiten hun wil waardoor ze zonder 
beroepsinkomen vallen en geen recht hebben op een 
vervangingsinkomen.

Dit overbruggingsrecht heeft tot doel om zelfstandigen te 
helpen bij het verkrijgen van een financiële compensatie 
en een beperkte sociale bescherming.
Er wordt een maandelijkse toelage voorzien van 
1.403,72€ voor een gezinshoofd of 1.070,94€ voor een 
alleenstaande en dit voor een periode van maximum 12 
maanden op de volledige loopbaan van een zelfstandige. 
Als basis voor de berekening wordt het minimum pensi-
oen voor zelfstandigen genomen.

De begunstigde kan meermaals terugvallen op het over-
bruggingsrecht, in zoverre dat de totale looptijd niet langer 
is dan 12 maanden op het totaal van zijn zelfstandige loop-
baan. Een zelfstandige die een overbruggingsrecht van 4 
maanden bekomt, kan later nog 8 maanden aanvragen.

De betrokken zelfstandige behoud bovendien het recht 
op kinderbijslag en medische zorgen gedurende maxi-
maal vier trimesters, en dit zonder enige sociale bijdrage 
te betalen.  Om hiervan te genieten moet hij alsnog aan 
volgende voorwaarden voldoen: 

|  Zijn hoofdverblijfplaats in België bezitten
|  Onderworpen zijn in het sociaal statuut van zelfstan-
digen in de loop van het trimester waarin hij in faling 
werd gesteld, of bij stopzetting van de activiteit in drie 
voorgaande trimesters.

|  In een voorgaande periode, onderworpen geweest zijn 
aan de sociale bijdragen voor een zelfstandige activiteit 
in hoofdberoep 

|  Geen activiteit in hoofdberoep meer uitoefenen en geen 
vervangingsinkomen ontvangen vanaf de eerste dag dat 
de faling of de gedwongen stopzetting uitgesproken werd.

|  Niet strafrechtelijk veroordeeld zijn in het kader van de 
faling, of erkend te zijn als de fraude te hebben geor-
ganiseerd

De aanvraag voor een overbruggingsrecht wordt inge-
diend bij het sociaal verzekeringsfonds van de zelfstandi-
ge op het einde van de tweede trimester die volgt op de 
falingsverklaring of stopzetting van de activiteit.

2015: Recordjaar voor tijdskrediet

Volgens cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie-
ning (RVA) waren er 143.387 werknemers uit de privé-
sector die in 2015 van enige vorm van tijdskrediet ge-
noten die hun in staat stelt hun arbeidstijd aanzienlijk te 
verminderen (met één vijfde of halftijds) of op te schorten 
en gelijktijdig een uitkering te ontvangen van de RvA.
Dit vertegenwoordigt een verhoging met 6,5% t.o.v. 2014. 
Indien we hier de werknemers van de openbare sector in 
loopbaanonderbreking en de personen met thematisch 
verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve 
zorgen) aan toevoegen, zijn het in totaal 288.107 perso-
nen dewelke een onderbrekingsvergoeding van de RvA 
ontvangen voor werktijdvermindering.

Er was een explosieve groei ten gevolge van beslissingen 
van de regering Michel om de toelatingsvoorwaarden 
voor het eindeloopbaan tijdskrediet te verstrengen ener-
zijds, en anderzijds het recht op de onderbrekingsver-
goeding te schrappen in het kader van een tijdskrediet 
zonder motief. Deze beide maatregelen moeten er nu toe 
leiden de interesse van de werknemers af te zwakken 
voor dergelijk tijdskrediet.
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Zelfstandigen in bijberoep

Volgens gegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale 
verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) steeg het aan-
tal zelfstandigen in bijberoep tussen 2010 en 2015 met 
10,6%. Ter vergelijking, in dezelfde periode steeg het 
aantal zelfstandigen in hoofdberoep slechts met 4%.

Verplichte affichering van het EPC

Sinds 1 januari 2015 is er in het Waalse Gewest1 de ver-
plichting om het Energie Prestatie Certificaat van een 
onroerend goed bij de verkoop of verhuur te afficheren. 
Men schakelt nu een versnelling hoger door uitgebreide 
controles te doen op het respecteren van deze maatre-
gel en dit vanaf 1 maart 2016. Vele particuliere eigenaars 
of immo kantoren respecteren deze maatregel niet altijd!

Tewerkstellingsgraad van 55 +

De tewerkstellingsgraad van de 55plussers (55-64 jaar) 
vervolgt zijn gestadige verhoging in 2015, en vooral bij 
de vrouwen om uit te komen op 44%. Deze cijfers zijn 
afkomstig van een onderzoek bij de werknemers door 
de FOD economie. De algemene  tewerkstellingsgraad 
in België daarentegen blijft stabiel op 67,6%

De prachtige mei maand!

Tijdens de maand mei, zullen duizenden werknemer hun 
loon zien stijgen n.a.v. de stevige inflatie. In de privésec-
tor zijn de regels verschillend in functie van de sector. 
De bedienden van PC200 zullen moeten wachten tot de 
volgende maand januari om hun loon te zien stijgen. De 
sociale toelagen daarentegen en de lonen van de amb-
tenaren zullen geïndexeerd worden tijdens de maanden 
juni en juli. 

Rusthuizen zijn te duur

Ongeveer 75% van de ouderen ontvangt een pensioen 
dat onvoldoende is om de maandelijkse kost van een 
rusthuis te betalen, dit volgens een studie van Solidaris.  
Niet verwonderlijks als je nagaat dat de tarieven van de 
rusthuizen de voorbije 6 jaar met zo maar eventjes 20% 
gestegen zijn.

Fiscale aangifte 2016:  
38 codes erbij!

Het Belgisch aangifteformulier (26 blz.) telt momenteel 
810 codes, zijnde 38 meer dan in 2015 dewelke er toen 
reeds 43 meer liet optekenen dan in 2014.  Het is vooral 
de fiscaliteit rond onroerende goederen die de veelvraat 
is met 23 bijkomende codes. U kan de nieuwe versie die 
over de inkomsten 2015 gaat ontdekken op de website 
van de FOD financiën.  Niet iedere code laat een belle-
tje rinkelen, …doorgaans gebruikt een op twee burgers 
maar een tiental codes.

1  De twee andere Regio’s hebben een paar jaar geleden deze verplichting reeds ingevoerd.
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Voor u gelezen

IEDEREEN BELEGGER
De beurs is er wél voor u

Beursexpert schrijft ultieme bijbel voor de kleine belegger.

OVER HET BOEK

Niemand kent de aandelenbeurs beter dan Pierre Huylen-
broeck. De ex-hoofdredacteur van De Tijd schrijft er al twin-
tig jaar over. Meer nog, hij gunt lezers van Mister Market 
Magazine een blik in zijn eigen aandelenportefeuille. Resul-
taat? Een gemiddeld jaarrendement van 12,8 procent sinds 
1997, en dat ondanks twee zware beurscrashes.

Huylenbroeck maakt op een heldere en enthousiaste ma-
nier duidelijk dat aandelen een hoeksteen vormen van onze 
economie én van elke slimme beleggingsportefeuille.
Slim zijn hoeft niet, gedisciplineerd zijn wel. Dit boek toont 
hoe het moet.

5 beleggerstips

1. Op de beurs groeit € 1.000 naar € 15.000 in 40 jaar
Het kan ook € 100.000 zijn, met dank aan het mirakel van 
de samengestelde interest. De beurs brengt gemiddeld 
7% per jaar op, hetgeen van € 1.000 na 40 jaar € 15.000 
maakt. Hoe? Met geduld, koelbloedigheid en het systeem 
dat Iedereen belegger van naadje tot draadje voor u uit de 
doeken doet.

2. Het is gevaarlijk niet in aandelen te beleggen
‘De beurs is gevaarlijk!’ roepen politici en populaire media 
in koor. Nonsens! Het omgekeerde is waar: het is gevaar-
lijk niét in aandelen te beleggen. Spaarrekeningen (fiscaal) 
promoten leidt in de huidige nulrentetijden tot een maat-
schappelijke verarming. Aandelen leiden tot veel meer al-
gemene welvaart.

3. Hoe voorzichtiger je bent, hoe meer succes op de 
beurs
Iemand die zich voor de lange termijn engageert, de grote 
risico’s mijdt en zich in alle omstandigheden aan de regels 
van een even simpel als doeltreffend systeem houdt, zal 
een veel hogere return behalen dan de risiconemer. Kijk 
maar naar het Zanna-systeem, dat in Iedereen belegger 
glashelder wordt besproken.

4. Sluit uw emoties buiten zodra u de beurs binnen-
treedt
Mensen zijn slechte beleggers. Ze zijn angstig op mo-
menten dat ze kooplustig moeten zijn, en omgekeerd. Ze 
kopen duur en verkopen goedkoop. De enigen die erin 
slagen die emotionele valkuilen te mijden zijn degenen die 
slaafs aan een sterk en betrouwbaar model gehoorza-
men. Zoals het Zanna-model uit Iedereen Belegger.

5. Mensen zijn slechte beleggers. Profiteer ervan!
‘Mr.Market’, de metafoor voor de beleggersmeute, is 
hopeloos manisch-depressief en dus een zwakke tegen-
partij. Profiteer ervan! Koop als hij zwartgallig is en met 
flinke kortingen verkoopt. Verkoop als hij zonnig is en veel 
betaalt. Hoe labieler hij is, hoe mooier de kansen zijn voor 
u. Maak dus gebruik van de volatiliteit in plaats van ervoor 
te schuilen.

OVER:  

PIERRE HUYLENBROECK

Pierre Huylenbroeck is oprichter van het beleggingsblad 
Mister Market Magazine en bestuurslid bij de Vlaamse Fe-
deratie van Beleggers. Hij was hoofdredacteur van De Tijd 
en volgde voor de zakenkrant bijna twintig jaar de beurs. Hij 
begon zijn loopbaan in de marktenzaal van een bank.

Fortisgate
Wim Van den Eynde

ISBN: 9789461314635
Publicatiedatum: 06/04/2016 
Pagina’s: 432
Uitgever: Van Halewyck
Ondertitel: Een stresstest voor justitie

December 2008, de donkere dagen voor Kerstmis. De re-
gering-Yves Leterme I valt nadat de eerste voorzitter van het 
Hof van Cassatie de regering heeft beschuldigd van pogin-
gen tot beïnvloeding van de rechtsgang. De aanleiding: het 
Fortisarrest van het Brusselse hof van beroep, dat de ver-
koop van Fortis aan BNP Paribas bevroor en zo een beslis-
sing van de regering blokkeerde. De scheiding der machten 
lijkt geschonden. 
Aan het arrest ging een heuse magistratenoorlog vooraf, zo 
raakt bekend in de pers. Christine Schuurmans, een magi-
strate die het niet eens was met het arrest, heeft namelijk 
geweigerd om het te ondertekenen. Bovendien heeft haar 
man, een CD&V-apparatsjik met nauwe banden met de 
regering, de regering gewaarschuwd en die heeft op haar 
beurt geprobeerd om het arrest tegen te houden. De andere 
twee rechters zijn naar verluidt niet geplooid onder de druk 
en hebben het vonnis alsnog geveld. Fortisgate is geboren. 
Fortisgate, een stresstest voor justitie onthult de dubieuze 
rol van de magistratuur in Fortisgate. Was Christine Schuur-
mans inderdaad een marionet van de regering, of was zij de 
zondebok in dit verhaal? Wat was de rol van Paul Blondeel 
en Mireille Salmon, de andere twee rechters in de Fortis-
zaak? Dit boek leest als een legal thriller, werpt een com-
pleet nieuw licht op de hele episode en vooral op de dagen 
dat de rechters zich terugtrokken om hun beslissing te ne-
men. Fortisgate, een stresstest voor justitie is een unieke 
blik op de uiterst besloten beraadsprocedure in de magi-
stratuur en doet ernstige vragen rijzen over het functioneren 
van de rechterlijke macht in ons land.

Voor U bekeken

Cultuur beperkt zich niet enkel tot literatuur, de zevende 
kunst heeft onze aandacht getrokken om deze film van de 
Britse regisseur Andrew Haigh, die een beeld brengt van 
een vrouw, gevangen in twijfel op de leeftijd van 70 jaar.
Het is een week voor het 45-jarige huwelijksfeest van Kate 
en Geoff Mercer wanneer er een brief arriveert voor Geoff. 
Het lichaam van zijn eerste geliefde is gevonden in het ijs 
van de Zwitserse Alpen waar zij begin jaren 60 vermist raak-
te. Het bericht brengt de echtgenoten danig uit balans.
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Stop de verspilling!   
Ga naar een Repair Café

Het concept van een Repair café (oftewel: een café waar hersteld wordt) vindt zijn basis 
bij de Nederlandse Martine Postma, voormalig journaliste en milieuactiviste.  Het eerste 

Repair Café werd geboren in Amsterdam in 2009. Het duurde tot 2012 alvorens een 
eerste Repair Café in België zijn opwachting maakt, in Elsene.

Het is op zich een burgerinitiatief dat snel opgepikt wordt 
in andere landen. Er zijn nu over de hele wereld onge-
veer 1.000 repair cafés en die herstellen 18.000 items 
per maand!

Geef je objecten een tweede leven

Het idee van Repair Cafés is van iets samen te herstellen. 
Het is toegankelijk voor iedereen en de ingang is gratis. 
Je kan er allerlei spullen herstellen: kleding, meubelen, 
elektrische toestellen, fietsen, nuttige artikelen, speel-
goed en veel meer.

Elektriciens, naaisters, schrijnwerkers, fietshersteller 
staan voor u klaar. Een Repair Café draait op vrijwilligers, 
zowel qua organisatie ervan als op de werking. Er wordt 
geen enkele financiële tussenkomst gevraagd aan de ge-
bruikers. De giften in baar geld of materieel zijn natuurlijk 
altijd welkom.

Het principe

Je kan er je spullen van thuis binnenbrengen die in slech-
te staat zijn en men werkt samen aan het opknappen 
ervan met mensen die kennis van zaken hebben die ter 
plaatse zijn.  Heeft u helemaal niets om te herstellen?  
Neem dan een kopje koffie of thee, blader eens in een 
boek over knutselen, of beter nog, je helpt mee om een 
artikel van een bezoeker te herstellen. Hierdoor draag je 
je expertise over, maar evenzo zorg je voor een daling 
van consumptie van basisgrondstoffen en de nodige 
energie die nodig is om ze te produceren, en nog beter 
het verminderen van de CO2 uitstoot.

Uw Repair cafés

Ter informatie, hieronder enkele adressen van Repair Cafés.

Plaats Adres Openingsuren
1030 
Schaarbeek

Wijnheuvelenstraat 
307

2e zondag van de 
maand tussen 14 
en 18u.

1050 
Elsene

Kroonlaan 12 1e zondag van de 
maand tussen 14 
en 18u.

1070 
Anderlecht

Scheutlaan 145 1e zondag van de 
maand tussen 14 
en 17u.

1080 
St. Jans 
Molenbeek

Léopold II laan 100 4e zondag van de 
maand tussen 14 
en 17u.

1082 
Berchem

De Kroon, J.B. 
Vandendriesch- 
straat 19

3e zondag van de 
maand tussen 14 
en 18u.

1630 
Linkebeek

Arthur Van Dormael 
straat 2A

4e zondag van de 
maand tussen 14 
en 18u.

2030 
Antwerpen, 
Luchtbal

Dienstencentrum 
Santiago, 
Canadalaan 21

Zaterdagen van 
12 tot 15u, kijk op 
de kalender voor 
de data.

3690 
Zutendaal

Besmer Bazaar, 
Gijzenveldstraat 3

Zaterdag 07 mei 
van 13 tot 16u. 
Kijk op kalender 
voor andere 
dagen

9881 
Bellem 
(Aalter)

Gem. Ontmoetings- 
centrum, 
Bellemdorpweg 5A 

Zondag 12 juni 
om 14u

1800 
Vilvoorde

Bolwerkplein Zaterdag 30 april 
van 15 tot 18u

8400 
Oostende

Hendrik 
Serruysslaan 18a

Zaterdag 7 mei 
van 13 tot 17u

U kan via de website: www.repaircafe.org d.m.v. een uit-
gebreide zoekfunctie een repair café in je buurt vinden.  
Dit voor de provincies Antwerpen, Waals-Brabant, Hene-
gouwen, Luik, Limburg , Luxemburg, Brussels Hoofdste-
delijk gewest, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen

JoSeTTe coTTeaUx eT NaThalie WilbeaUx
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Agenda

De schatten van Mariemont,  
vrijdag 20 mei om 09h00 

Het eerste deel van 
deze uitstap vindt plaats 
in Mariemont zelf. We 
worden ondergedom-
peld in dit domein met 
een prestigieus verleden 
door de verhalen van een 
gepassioneerde 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 collecties 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 voor-
naamste aandeelhouder van “La Sociète Minière du Parc 
de Mariemont, opgericht in 1802 voor mijnbouw.

Nous débuterons la journée par une visite guidée du 
parc. Classé « site exceptionnel », il est à ce titre repré-
senté dans l’asbl « Valorisations touristiques des Parcs et 
Jardins exceptionnels de Wallonie ». L’un des plus beaux 
de Belgique, entièrement clos, il couvre une superficie 
d’environ 45 ha.

Un lunch composé d’un pain de viande à la Saint-Feuil-
lien accompagné de légumes de saison et d’un gratin 
dauphinois, en plat, d’un délice glacé à la Grisette, en 
dessert, vous sera servi à la brasserie « la terrasse de 
Mariemont ». Une Saint Feuillien et un café agrémenter-
ont ce repas. Les personnes désirant un 
repas végétarien ou à base de poisson 
peuvent le demander au plus tard 2 se-
maines avant l’excursion. C’est au musée 
que nous terminerons cette journée par 
la visite « trésors de Mariemont » avec 
un parcours dans les différentes sections 
(Egypte, Grèce, Rome, Chine, Gaule ro-
maine). Le guide nous contera l’histoire 
de Mariemont et les porcelaines de Tour-
nai nous seront dévoilées. 

Praktische informatie:

- Daar we stipt om 09:00u vertrekken, vragen wij met 
aandrang om reeds om 08:45u 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 
mosterd, wordt u geser-
veerd in het hart van het 
station door de catering 
van dienst “Les Cours”.

Praktische informatie:

- Samenkomst in de 
lobby van het Station 
Luik-Guillemins te om 11:45u.

 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 
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groeide vanaf de 12de eeuw uit tot 
een van de mooiste paleizen van 
Europa, tevens was het een hoofd-
residentie van Keizer Karel.
In februari 1731 werd dit prestigi-
euze 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 vormen vandaag de ar-
cheologische site van de Coudenberg.
Tijdens het bezoek flaneert u langs de ondergrondse 
Isabellastraat en ontdekt u de hoofdgebouwen van het 
voormalige paleis. Sommige van deze structuren vor-
men de fundamenten van de huidige paviljoenen van het 
Koningsplein. In het Hof van Hoogstraeten kunt u een 
selectie uit de mooiste archeologische voorwerpen be-
zichtigen die in de loop van de verschillende opgravings-
werken 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)

“Blankenberge en zijn Belle époque…”  
Donderdag 13 oktober 

Kom deze badstad verkennen in zijn Gouden Eeuw
Het Belle Epoque Centrum laat je kennis maken met de 
mooiste tijd die we in de 19de en 20ste eeuw kenden: 
de belle époque. Deze periode kent zijn gloriejaren tus-
sen 1870 en 1914, waarin de Europese burgerij een op-
vallende welvaart kende. Blankenberge ontwikkelde zich 
toen tot een belangrijke badstad met grote bouwkundige 
realisaties zoals het Casino, de Pier, de kustvilla’s en gro-
te hotels voor het opkomende toerisme. Drie belle-épo-
quevilla’s, daterend van 1894, werden gerestaureerd en 
verbouwd tot een bezoekerscentrum. Je wordt onder-
gedompeld in de zorgeloze en feestelijke sfeer die Blan-
kenberge uitstraalde ten tijde van de belle époque. Een 
interactieve tentoonstelling met affiches, postkaarten, 
spelletjes, kledingstukken, foto’s en filmmateriaal  ver-
telt een nostalgisch verhaal. Bewonder enkele prachtige 
exemplaren van de wandtegeldecoratie en ontdek wat 
de art nouveau betekende in Blankenberge. We star-
ten de dag op de Belgische Pier, Brasserie, Restaurant 
365m op zee. Niet ver van de Beachclub.  We worden 
er verwacht voor een traditionele lunch, soep en voorge-
recht, vis of vleesgerecht en een koffie.

Het bezoek begint om 14u00 met de Expo van de Bel-
le Epoque en eindigt rond 17h00 met een Art Nouveau 
wandeling door de Stad.
Wij hopen u talrijk te mogen ontmoeten.

Praktische info:

- We spreken af in het station van Blankenberge om 
11:30u.

- Diegene die met de wagen komen, het restaurant 
bevindt zich op Zeedijk 261, 10 minuutjes te voet 
van het station. We vertrekken terug met de trein om 
17:42u

- Deelname in de onkosten bedraagt 30€ (bezoeken 
en lunch (1 drank en koffie) inbegrepen.

Kom de Tango dansen  
met Marie en Sergio  
Vrijdag 14  oktober vanaf 19u00

Tango, als een muzikaal genre, werd geboren in de late 
negentiende eeuw in Buenos Aires dat volop in groei is 
en met ganse boten Europese immigranten verwelkomt.
De geboorte van de tango werd op zich nooit geregi-
streerd, het genre werd geleidelijk opgebouwd en muzi-
kanten, amateurs, besteedden weinig aandacht om hun 
partituren te verspreiden.
Het is een populaire urban art dat zich niet alleen in Bue-
nos Aires uit, maar ook in Montevideo, Uruguay. 
De Tango vertelt veel verhalen van teleurgestelde liefdes-
verklaringen evenzo als de sociale realiteit.
De tango kent vandaag een spectaculaire renaissance. 
Vele buitenlanders komen naar Buenos Aires, enkel voor 
zijn Tango. 
Hierdoor is Buenos Aires uitgegroeid tot een gigantische 
dansvloer en is het de gastheer van de Wereld Tango 
Festival elk jaar in augustus.
België blijft niet achter, al vele jaren kent de tango ook 
hier een groeiend succes.
Wij willen dit samen met u ontdekken. Het zal plezant 
zijn, en misschien wordt het wel gezond verslavend!
Marie en Sergio, twee grote tango minnaars, zullen u 
meetronen in hun passie
Wees erbij en maak van deze dans UW TANGO.
De avond begint met een korte presentatie van onze di-
recteur rond enkele sociale actualiteiten.
Een eerste voorstelling wordt gegeven voor de opening 
van ons Argentijnse buffet, bestaande uit locro (vlees in 
een stoofpotje met groenten), een empanada, Argentijn-
se soep en verschillende salades.
Tijdens de ganse avond kan je je verder vervolmaken in 
de Tango, op je eentje of in paar.

Praktische info: 

- Dit evenement vindt plaats in onze kantoren, Belliard-
straat 20 te 1040 Brussel.

- Metro Kunst-Wet of Troon.  Mogelijk om te parkeren 
in de buurt of in parkeergarages (Betalend).

- Deelname in de kosten bedraagt 25€, omvattende de 
initiatie, het buffet en dranken.
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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 @

❑   De schatten van Mariemont,   ……… 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, ……… x 36€ =  ………… € terug te sturen ten laatste voor 25 mei 2016
 Deelname in de kosten, omvat het geleid bezoek, de ingang en de lunch

❑   Brussel, die schone…  ……… 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)

❑   Blankenberge en zijn Belle Epoque,  ……… x 30€ =  ………… € terug te sturen ten laatste voor 7 oktober 2016
 Deelname in de kosten, omvattende  het begeleid bezoek, maaltijd (één drank en koffie inbegrepen) 

❑   Kom dansen met Sergio en Marie,  ……… x 25€ =  ………… € terug te sturen ten laatste voor 7 oktober 2016
 Deelname in de kosten, omvattende de initiatie, het buffet en dranken 

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.  

Op 17 maart stond Fediplus het 
water aan de lippen….

Onder een lekker zonnetje kozen we op donderdag 17 
maart de route naar Namen.

Onze eerste tussenstop was de Brouwerij du Bocq, 
in Purnode in het centrum van Yvoir, in de Condroz. 
Opgericht in 1858 door Martin Belot, is deze één van 
de weinige 100% laatste traditionele Belgische familiale 
brouwerijen. Onze zeer sympathieke gids laat ons zijn 
geschiedenis ontdekken en de technieken.

De bieren van Brasserie du Bocq worden uitsluitend 
vervaardigd op basis van producten van de allerbeste 
kwaliteit.

Dit geldt zowel voor de mout (dat de kleur van het bier 
bepaalt), de hop (die de bitterheid en het aroma aan 
het bier bezorgt), de gist (die de suikers in alcohol en 
koolzuurgas omvormt) en het water waarvan de zuiver-
heid van essentieel belang is en dat uit het grondwater 
onder de brouwerij wordt gepompt.

De ervaring van de brouwerij ligt hoofdzakelijk bij de 
productie van bieren van hoge gisting met hergisting op 
de fles, wat de kwaliteit van de basisproducten waar-

borgt. Deze productiemethode garandeert eveneens het 
natuurlijke karakter van de bieren: er worden geen che-
mische producten of bewaarmiddelen aan toegevoegd.

Een proeverij op het einde van het bezoek mocht niet 
ontbreken…
 
Het tweede deel leidde ons naar Achêne en zijn mos-
terdfabriek Bister. Een maaltijd, op basis van mosterd, 
hoe kan het anders…werd ons aangeboden.

Een uiteenzetting over de geschiedenis van de onderne-
ming en de fabricatie van mosterd, piccalilly, condimen-
ten en azijn besloten dit eerste bezoek aan ons erfgoed.
Hierbij wens ik alle deelnemers van harte te bedanken 
voor hun goed humeur, evenals onze chauffeur Eric, su-
per sympathieke gast, die ons ook zal begeleiden naar 
Beloeil en Mariemont.

Ik hoop jullie binnenkort terug te zien op een van onze 
bezoeken aan ons erfgoed, ons prachtig land. Ondanks 
de donkere periode die we nu meemaken, blijft het be-
langrijk deze verder te ontdekken.

Ziehier onze dag in beeld gebracht,…een beetje troe-
bel….  

JoSeTTe coTTeaUx




