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Hoofdartikel

Moeilijk sociaal overleg.
We kunnen er niet omheen, sinds een aantal weken is het so-
ciaal klimaat gespannen.  Stakingen en werkonderbrekingen 
volgen elkaar op, vooral in het zuiden van ons land.

Eén van de oorzaken van deze ontevredenheid is de pensioen-
hervorming die men niet slikt. De verlenging van de loopbaan 
wordt niet aanvaard, vooral aan de kant van de openbare dien-
sten. Werken tot je 67 jaar lijkt in sommige gevallen onmogelijk. 
De fout van de overheid ligt wellicht in het feit om de verhoging 
van de pensioenleeftijd te hebben aangekondigd met een ho-
rizon op 2025, zonder voorafgaandelijk het probleem van de 
zware beroepen te hebben opgelost.

Meer nog, de toegang tot het tijdskrediet, het SWT (Brugpensi-
oen) en vervroegd pensioen wordt steeds maar ingewikkelder. 
Nog niet zo lang geleden volstonden 35 jaren loopbaan om 
met vervroegd pensioen te kunnen op 60 jaar. In 2019 zal men 
42 jaar moeten aantonen! Het einde loopbaan tijdskrediet zal 
dan maar toegankelijk zijn vanaf de leeftijd van 60 jaar en SWT 

(brugpensioen) vanaf 62 jaar. Zeker niet iedereen zal tot zijn 67 
moeten werken, maar sommigen onder ons zullen ertoe ver-
plicht worden, zeker als ze gestudeerd hebben. In ieder geval, 
iedereen zal langer moeten werken. Hoe kan je dit volhouden 
als er geen aanpassing volgt van de arbeidsomstandigheden 
en het einde loopbaantraject?

Dit alles leidt tot spanningen en beïnvloed het sociale klimaat. 
Onze samenstelling van de federale regering met drie Neder-
landstalige partijen en slechts één Franstalige, maakt het nog 
complexer.

Dit gezegd zijnde, men moet positief blijven: de sociale dialoog 
op niveau van de Nationale Pensioenraad blijft lopen. Opgericht 
in juni 2015, werd deze door de overheid belast om een advies 
uit te brengen rond de zware beroepen. Meer specifiek, het is 
de bedoeling om de criteria vast te leggen die zullen uitmaken of 
het wel degelijk als zwaar beroep kan gekwalificeerd te worden.

Wij zijn er zeker van dat men snel tot een algemene en multi- 
sectoriële oplossing zal komen.

Michel WUYTS 
Directeur

De zaak Assubel laat van zich spreken

Op 26 april laatstleden, heeft het Brusselse Hof van Beroep de 
fout van Assubel, nu Allianz, erkend. Deze zaak begon meer 
dan 20 jaar geleden. Waarover gaat het?

Men verwijt Allianz een frauduleus boekhoudingsmechanisme 
opgezet te hebben met de bedoeling een deel van de winst van 
de Tak Levensverzekeringen (in goede gezondheid) te hebben 
overgeheveld naar de Tak Ongevallen en Schade (virtueel fail-
liet).  In het bijzonder krijgt Allianz het verwijt om in januari 1988 
eenzijdig een artikel van de statuten te hebben gewijzigd, han-
delend over de verdeling van bijna 90% van het nettoresultaat 
van de  levensverzekeringen via een herverdelingsfonds.  Deze 
werkwijze werd geïntegreerd in het contract van de verzeker-
den.

Het arrest geeft volgende uitleg: “De N.V. Allianz Benelux heeft 
foutief gehandeld door een contractuele verbintenis eenzij-
dig aan te passen, ten nadele van artikel 7 van de algemene 
voorwaarden bij de verzekeringscontracten” (…).  Daarenbo-
ven kunnen we besluiten dat deze fout aan de basis ligt van 
de schrapping van de netto winstdeelname die had moeten 
toegewezen worden aan het verdelingsfonds.  Door dergelijke 
techniek toe te passen heeft Allianz Benelux N.V. de waarde 
van het betrokken fonds bewust verminderd, daar waar het een 
voorrecht was van de raad van bestuur om dit te beslissen.

Met andere woorden, vanaf januari 1988, had Allianz het ver-
delingsfonds verder moeten blijven aanvullen met 90% van de 
winst. De levensverzekeringen uit die periode hebben dus geen 
winstdeelname ontvangen zoals bepaald in hun contract.

In de huidige staat van zaken, werd Assubel veroordeeld de 
documenten kenbaar te maken die teruggaan tot de jaren 80, 
teneinde de schade die de levensverzekeringen hebben op-
gelopen te kunnen becijferen en het oorzakelijk verband te 
kunnen aantonen met de aangetoonde fouten. Er wordt een 
heropening van de debatten voorzien op 27 september eerst-
komende.  Deze stap zou kunnen leiden tot een vergoeding.

Voor de personen die zich nog niet gemanifesteerd hebben 
in de lopende procedure, geeft Meester De Wagter aan dat 
de houders van een levensverzekering, in voege op 5 janu-
ari 1988 zich nog kunnen aanmelden in deze zaak onder 
vorm van een vrijwillige interventie als voorzorgsmaatregel. 
U kunt hiervoor contact opnemen met Fediplus teneinde 
de toegangsvoorwaarden tot deze procedure te vernemen 
met het oog op het indienen van een dossier bij Meester 
De Wagter
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Sociaal en fiscaal nieuws

Het pensioen van de openbare 
sector

De Regering voert met rasse schreden de hervormingen 
in de pensioenen door zoals voorzien in het regeerak-
koord van de maand oktober 2014.  Een voorontwerp 
van wet die enkele maatregelen vervatte m.b.t. de pensi-
oenen in de openbare sector werden goedgekeurd door 
de Ministerraad van 27 mei 2016.

Deze omvat volgende maatregelen: 

|  Invoering van het gemengd pensioen vanaf 1 juli 2016. 
De loopbaan periode als contractueel zal niet meer toe-
laatbaar zijn in de berekening van het pensioen van een 
statutair werknemer, dit voor de personen die benoemd 
werden na 9 oktober 2014 (datum van het regeerak-
koord over de pensioenhervorming). Deze maatregel 
zal niet toegepast worden op de personeelsleden die 
een tijdelijk statutair pensioen hebben.

|  Opheffing van de voorwaarde van minimum aantal 
loopbaanjaren. Om recht te hebben op het pensioen 
van een statutair ambtenaar moest men minstens 5 
effectief aantoonbare jaren hebben als statutair agent. 
Deze voorwaarde zal komen te vervallen vanaf 1 januari 
2017.

|  Invoering van een mechanisme dat het dubbel voordeel 
moet voorkomen: te weten, een pensioen van de open-
bare sector, dat gecumuleerd wordt met extra legale 
voorwaarden die opgebouwd werden tijdens de perio-
de als contractuele.

Het voorakkoord van wet maakt een einde aan dit dub-
bele voordeel en specifieert dat de extra legale voorwaar-
den in mindering zullen gebracht worden bij de verho-
ging van het pensioen dat voortvloeit uit het in rekening 
brengen van contractuele diensten in het pensioen van 
de openbare sector. Om de vermindering te kunnen toe-
passen zal men rekening houden van het aandeel dat 
overeenkomt met de bijdragen van de werkgever en niet 
die van de werknemer. Deze maatregel treedt in voege 
vanaf 1 januari 2017.

Het voorontwerp is onderworpen aan syndicale onder-
handeling en zal overgemaakt worden voor advies aan 
de Raad van State.

Fusie van de RVP en PDOS

Op 1 april 2016 werd de fusie van de Rijksdienst voor 
Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst  voor de open-
bare sector (Pdos) een feit. De nieuwe benaming is Fede-
rale Pensioendienst, afgekort FPD of Dienst Pensioenen. 
Deze dienst is gelast met de berekening van alle pensi-
oenen van werknemers en zelfstandigen, berekening van 
de IGO (inkomsten garantie ouderen) en de pensioenen 
van de werknemers in openbare dienst.

De fusie met de Dienst voor de Bijzondere Sociale zeker-
heidsstelsels (DiBiss), voorheen DOSZ, is voorzien tegen 
1 januari 2017, evenals deze van HR Rail (pensioenen 
van het personeel van de Nmbs) 

Deze fusie heeft geen invloed op de harmonisering van 
de pensioenen, noch op de regelgeving of de financie-
ring ervan. Iedere gespecialiseerde dienst zal zijn eigen 
regels blijven toepassen maar nu in hoofde van de Fede-
rale Pensioendienst.

Indexering van de sociale 
uitkeringen

De spilindex die ervoor zorgt dat de sociale uitkeringen 
worden aangepast werd overschreden in de loop van de 
maand mei 2016. Hierdoor zullen deze verhoogd worden 
met 2% om ze aan te passen aan de verhoogde kosten 
van levensonderhoud. Volgende uitkeringen komen hier-
voor in aanmerking: de pensioenen, het gewaarborgd in-
komen voor ouderen (IGO), werkloosheidsuitkeringen en 
het SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag)

Godelieve PaTa
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Senioren en onroerend goed

Het zal u allicht niet ontgaan zijn, maar de rente die u ontvangt voor spaardeposito’s is belachelijk 
laag.  In die mate dat deze soms niet eens meer de kosten van een rekening aanhouden dekt.

De volatiliteit van de aandelenkoersen spreekt ook wei-
nig belegger nog aan om daarin risico te gaan zoeken als 
alternatief voor een spaardeposito.

Dus gaat de Belg, naar aloude gewoonte, op zoek naar 
bakstenen. Dit onder vorm van een investering in een 
tweede verblijf, een vervroegde terugbetaling van de lo-
pende hypothecaire lening, een investering in studenten-
koten of hotelkamers, of beter nog in aankoop of parti-
cipatie in serviceflats en assistentiewoningen, dit vooral 
met het oog om er later zelf in te gaan wonen.
We overlopen de mogelijkheden hieronder.

Investeren in een tweede verblijf

Wellicht de meest aangename vorm van beleggen. De 
aankoop van een woning of appartement aan de Bel-
gische kust b.v.b.  blijft populair. Enerzijds om het zelf 
te bewonen, maar meer en meer met de bedoeling het 
verder te verhuren. Momenteel wordt 40% van de ap-
partementen aangekocht met het oog op de volledige 
verhuring. Ook vakantievastgoed in het buitenland doet 
het goed, en vooral in de landen waar de crisis lelijk heeft 
huisgehouden zoals Spanje en Portugal. Wie natuurlijk 
een tweede verblijf in het buitenland wil komen, moet 
dan wel de afweging maken van de lasten om de reis te 
plannen, wie aan onze kust iets koopt kan last minute in 
de auto stappen of vroeger terugkeren. Met een woning 
in het buitenland komt er wel wat meer bij kijken.
Investeren in een tweede verblijf is een duurzame manier 
om je geld toch nog iets te laten opbrengen. Je haalt er 
op lange termijn altijd extra inkomsten uit, maar let wel op 
de kosten en de fiscale gevolgen van zo een aankoop.

Belastingen: geen woonbonus,  
wel extra belastingvoordeel

Voor een tweede verblijf wordt bij de berekening van je 
belastingvoordeel niet langer rekening gehouden met de 
woonbonus, maar wel met het fiscaal stelsel van lange-
termijnsparen. Voor het aanslagjaar 2016 (inkomsten uit 
het jaar 2015) geldt een maximum voor de fiscale ‘korf’ 
van 2.260 euro. In die korf komen alle kapitaalaflossin-
gen en betaalde premies terecht voor levensverzekerin-
gen die de terugbetaling van de hypotheek waarborgen, 
zoals de schuldsaldo-verzekering.
Doe je aan langetermijnsparen of heb je al een lening 
lopen voor een andere woning, dan kan het zijn dat je 

korf al gevuld is. In dat geval levert een hypotheek op een 
tweede woning je geen extra fiscaal voordeel. Is er toch 
nog ruimte in de korf, dan mag je de betaalde intresten 
op je lening wel nog aftrekken van het belastbare onroe-
rende inkomen van je tweede woning.
Aangezien er wordt gewerkt met het stelsel van lange-
termijnsparen, zal het belastingvoordeel lager uitvallen 
dan bij de aankoop of bouw van je eerste woning. Je 
krijgt een fiscale vrijstelling op de kapitaalaflossingen en 
betaalde premies, met als maximale vrijstelling de bere-
kende fiscale korf. Voor het aanslagjaar 2016 (inkomsten 
uit het jaar 2015) bedraagt het belastingvoordeel 30% 
(verhoogd met de gemeenteopcentiemen) van het vrij-
gestelde bedrag.

Gemeentebelastingen

Het bezitten van een tweede eigendom is onderhevig aan 
een belasting op tweede verblijf. Deze “taks” wordt voor-
lopig nog vrij bepaald door de gemeente en kan oplopen 
tot 1.000euro per jaar. (dit voor het adres waar je niet 
gedomicilieerd bent)  De verschillen per gemeente zijn 
soms groot, dus kan je je best vooraf eens informeren. 
Op termijn wil men dit bedrag harmoniseren in functie 
van de grootte van het pand, want nu betaal je dezelfde 
taks voor een studiootje als voor een 4 gevel villa!
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Onroerende voorheffing

Deze bedraagt in België gemiddeld 40% à 60% van het 
kadastraal inkomen, oorspronkelijk het gemiddelde net-
to-inkomen (huurwaarde) dat het goed geacht wordt op 
te brengen gedurende een jaar en steeds ten laste van 
de eigenaar.

Verhuren?

Als je aan particulieren, niet gemeubeld, verhuurt dan zal 
het KI met 40% verhogen. Verhuur je de woning gemeu-
beld, dan is er een opsplitsing. De fiscus zal 40% van het 
kadastraal inkomen als “roerend” beschouwen (nl. voor 
het meubilair). Van dit bedrag mag je eerst nog een kos-
tenforfait aftrekken van 50%. Op het resterend bedrag 
betaal je 15% belastingen. Op het resterend gedeelte 
van het KI, verhoogd met 40%, word je eveneens belast 
aan de marginale aanslagvoet (net als bij een niet-ge-
meubelde woning).

Meerwaardebelasting bij verkoop van de 
tweede woning

Wil je je tweede woning verkopen binnen de vijf jaar na 
aankoop? Dan betaal je een meerwaardebelasting van 
16,5% op de gerealiseerde meerwaarde (= het verschil 
tussen de verkoop- en de aankoopprijs).

Je kan voor de aankoopprijs rekening houden met een 
aantal extra kosten die zo het bedrag verhogen: zoals de 
aankoopkosten, of een forfaitair kostenpercentage van 
25%. Deze verhoogde aankoopprijs mag ook nog eens 
verhoogd worden met 5% per volledig jaar berekend tus-
sen de aankoop- en verkoopdatum. Ook de werken die 
je door een geregistreerde aannemer hebt laten uitvoe-
ren, mogen bij de aankoopprijs worden geteld.

Statistieken

Het aantal woonkredieten voor een tweede verblijf steeg 
vorig jaar met 20% volgens BNP Paribas Fortis.  KBC 
kon een verhoging optekenen van 17%, tussen 2010 en 
2015 waarbij men ervan uitgaat dat de helft van de kre-
dietnemers het aangekochte vastgoed zal verhuren.

Banken noteren een toenemende interesse van 50-plus-
sers om te investeren in onroerend goed. Volgens KBC 
was vorig jaar 36% ouder dan 50 t.o.v. 29% nog in 2010.

Je huidig woonkrediet vervroegd 
terugbetalen

In plaats van je zuurverdiende centen op rekening te la-
ten staan waar ze toch niets meer opbrengen, kan je 
proberen de kost van je hypothecair krediet terug te drin-
gen door deze vervroegd terug te betalen. 

We illustreren dit met een eenvoudig voorbeeld: 

Begin 2006 leenden Ludwig en Barbara 300.000 euro 
voor de aankoop van hun woning, tegen een vaste rente-
voet van 5,5% over een periode van 25 jaar. Maandelijks 
kost hun dit 1.818,34 euro . Na 10 jaar gespaard te heb-
ben stellen ze hun de vraag hoe ze het beste een som 
van 30.000euro spaargeld kunnen beleggen.
Met een huidig rendement van 0,01 basisrente en 0,10% 
getrouwheidspremie zal hun gespaard kapitaal de ko-
mende 15 jaar maximaal 495euro opbrengen.

Indien ze hun lening vervroegd afbetalen, wordt het 
plots veel interessanter, want na 10 jaar hebben ze al 
75.511,47euro van het kapitaal afbetaald. Door 30.000 
euro in één keer af te betalen zakt het openstaand saldo 
van het kapitaal van 224.488,53 euro naar 194.488,53 
euro. En vooral: hun maandelijkse aflossing zakt van 
1.818,34 naar 1.575,34 euro.
Dit levert een maandelijkse winst op van 243 euro. Over 
de toekomstige periode van 15 jaar (180 maanden) geeft 
dit  243 euro x 180 maanden, minus een wederbeleg-
gingsvergoeding (die overeenkomt met 3 maanden in-
terest op het vervroegd terugbetaalde gedeelte) van 
219,78 euro = 43.520,22 euro. Hun maandelijkse winst 
kunnen ze opnieuw sparen op een spaarrekening en zo 
nog meer rendement halen.
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Met dergelijke cijfers moet je natuurlijk niet twijfelen, 
alleen is het zo dat dit enkel werkt, indien het verschil 
tussen je huidige rentevoet en het rendement op je 
spaarrekening groot genoeg is.  Hoe groter de kloof, hoe 
interessanter natuurlijk.

Een tweede effect is eveneens de vermindering van je 
fiscaal voordeel, dat zal je verliezen op het deel dat je 
vervroegd terugbetaalt.

De aankoop van je onroerend goed 
financieren met een  (hypothecaire) 
lening?

In principe moet een krediet terugbetaald zijn voor de 
leeftijd van 65 jaar, d.w.z. dat de looptijd veelal beperkt 
wordt tot 15 jaar. Voor het toekennen van dergelijk kre-
diet berekenen de banken de terugbetalingscapaciteit 
van de ontlener. Een pensioen van gemiddeld 1.500 euro 
zal dan wellicht ook onvoldoende zijn om een woonkre-
diet van ongeveer 1.000 euro per maand af te lossen.

D.w.z. dat door de korte looptijd de oudere kandidaat 
vastgoedbeleggers maar een beperkt bedrag zullen kun-
nen ontlenen. Als je nagaat dat bij de aankoopsom je al 
best 20% van het aankoopbedrag zelf moet financieren, 
registratierechten t.b.v. 10 à 17% en voor nieuwbouw 
zelfs 21% Btw. En de bijhorende notaris- en hypothecai-
re kosten, moet je al goed in de slappe was zitten om dit 
tot een goed einde te brengen. Koop je iets in het buiten-
land, dan zal de bank altijd een hypothecaire inschrijving 
eisen op een onroerend goed in België.

Bij verhuring van het goed zal de bank wel rekening 
houden met de huurinkomsten bij de berekening 
van de terugbetalingscapaciteit. Bnp Paribas For-
tis neemt 75% hiervan in aanmerking, Kbc zelfs 
85%, en ING neemt 10 maanden huur mee op.

Een alternatief kan zijn dat je een bulletkre-
diet neemt. Dit krediet zal terug betaal-
baar zijn bij de uitkering van uw aanvul-
lende verzekering. (men zal enkel het 
huidige beschikbare kapitaal in aanmer-
king nemen en niet het toekomstige op 
te bouwen totaal!). Hebt u op het ogen-
blik dat u de lening aangaat een pensioen-
kapitaal van 50.000 euro opgebouwd, dan 
zal dit niet volstaan om een bulletkrediet van 
150.000 euro aan te gaan.  Banken houden 
geen rekening met wat u mogelijk op uw 65ste zal 
ontvangen, enkel met wat u nu hebt opgebouwd.

Nadeel bij dergelijk krediet is wel dat de bank hier een 
toeslag op de rentevoet van 0,25 à 1,50% toepast en 
dat u gedurende de looptijd van dit krediet enkel interes-
ten zal terugbetalen en geen kapitaal, waardoor u geen 
fiscaal voordeel t.b.v. 30% op kapitaalaflossingen heeft.

Besluit

Investeren in onroerend goed is zeker interessant, mits 
de nodige voorzichtigheid natuurlijk. Het is een stabie-
le investering met een gegarandeerd rendement, het is 
weinig waarschijnlijk dat deze markt zal instorten of aan 
belang verliezen.

Maar als u van plan bent te verhuren en de huurder komt 
zijn afspraken niet na, kan dit een financiële kater opleve-
ren. (denk desnoods aan een verzekering voor verhuur-
ders om u in te dekken tegen een huurder die niet betaalt 
of schade toebrengt!)

Zo ook de beloftes van Bouwpromotoren die rende-
menten beloven van 5 à 7% moeten met een korrel zout 
genomen worden, zeker men nu merkt dat deze volop 
serviceflats aan het bouwen zijn waardoor de markt hier-
door snel verzadigd zal geraken. Op het einde van de 
rit zal u er wel een onroerend goed aan overhouden dat 
afbetaald is en bij verkoop zeker een meerwaarde zal 
optekenen t.o.v. de initiële investering. 

PeTer vernierS
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Pensioen: begin van een nieuw leven

Veel studies tonen aan dat de overgang naar het pensioen wel moeilijker is dan gedacht. 
Sommige mensen dromen van hun pensioen als van een bevrijding. Gedaan met de 

rush van met de metro naar het werk gaan, thuiskomen, gaan slapen.. de dagen zullen 
eindelijk kunnen toegewijd worden aan vrije tijdsbestedingen…

Ja,…maar de gepensioneerde moet kunnen afscheid 
nemen van zijn vorig leven.  Het werk gaf structuur aan 
de dagen, gaf de mogelijkheid te netwerken, een identi-
teit, een sociaal netwerk uit te bouwen enz.…Het is niet 
makkelijk om ’s anderendaags vast te stellen dat je niet 
meer weet wat gedaan, geen collega’s, weg routine.  In 
onze samenleving is het net het professioneel statuut dat 
bepalend is.  Als we iemand ontmoeten bijvoorbeeld, is 
de eerste vraag : wat doe je in het leven ? , maar het pen-
sioen is geen stiel.  Je zal je zelfbeeld dus moeten aan-
passen, het gevoel van nuttig te zijn is belangrijk.  Hoe 
meer de toekomstige gepensioneerde in zijn werk heeft 
geïnvesteerd, hoe moeilijker het zal zijn om de overgang 
te maken.

En dan, eenmaal gepensioneerd, verandert alles.  Het is 
daarom van essentieel belang om hierop te anticiperen, 
om je voor te bereiden op je pensioen.

We ontmoeten 
Joëlle Iland die 
zich al enkele 
jaren over deze 
p r o b l e m a t i e k 
rond pensione-
ring buigt.  Wij 
konden haar en-
kele vragen stel-
len.

Interview met Joelle Iland,  
Consultant in persoonlijke ontwikkeling.

Kan u zich even voorstellen in enkele woorden 
en wat meer vertellen over je achtergrond?  
Hoe en waarom heeft u zich gespecialiseerd 
in de onderwerpen met betrekking tot de 
persoonlijke ontwikkeling?

Na mijn studies Antropologie en het beheer van de ont-
wikkeling aan de Universiteit van Luik, bleef ik mij verder 
vervolmaken in de verdere ontwikkeling van de persoon-
lijkheid. (stress management, aanpassing aan verande-
ringen, zelfvertrouwen). 
Ik ben altijd gefascineerd geweest door de rijkdom van 
de menselijke diversiteit en door het zoeken naar sleutels 
die ons welzijn kunnen verbeteren.  Ik ben nu werkzaam 
als raadgever in persoonlijke ontwikkeling in een privé 
praktijk. (www.joelleiland.net )

Ik ben eveneens een spreker en trainer en vooral geïnte-
resseerd in de voorbereiding op het pensioen. Ik baseer 
mijn kennis op vele studies rond dit onderwerp op nati-
onaal en internationaal niveau en dit voornamelijk dank 
zij de Koning Boudewijnstichting in België en mijn direct 
contact met 50 plussers in het kader van een internatio-

nale studie genaamd Share (The Survey of Health Aging 
and Retirement in Europe : www.share-project.org) waar 
ik aan deelneem voor onderzoek in het veld. Deze longi-
tudinale studie ondervraagt om de 2 jaar deelnemers die 
representatief zijn voor de gehele bevolking teneinde hun 
beter de evolutie te begrijpen op sociaal-economisch 
vlak, als voor gezondheid, familie en tot op niveau van 
het welzijn zijn het algemeen.

Waarom zou het noodzakelijk zijn om de 
overgang voor te bereiden naar zijn pensioen?  
Op welke leeftijd moet je hieraan beginnen?  
Heeft de verhoging van de pensioenleeftijd 
naar 67 jaar hierop een impact?

Deze studies en mijn ervaring aan de hand van individuele 
gesprekken geven duidelijk te kennen dat de voorberei-
ding een goede ondersteuning kan zijn, want de transitie 
naar een pensioen is een overgangsperiode. Veranderin-
gen die niet voorbereid zijn kunnen veel ongemak met zich 
mee brengen en zijn hierdoor een bron van aanzienlijke 
stress. 
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Pensioen: begin van een nieuw leven

Met betrekking tot de leeftijd van deze voorbereiding, wat 
doorslaggevend is om op te treden wanneer de persoon 
een reeks vragen begint te stellen die voor hem onbeant-
woord blijken te zijn.  Zo komen we vaak tot een leeftijd die 
schommelt tussen de 50 en 60 jaar in functie van de per-
soonlijkheid van ieder individu. Er is geen algemene regel. 
Het optrekken van de min. pensioensleeftijd tot 67 jaar 
zou geen fundamentele impact moeten hebben op de pe-
riode waarin men zich vragen begint te stellen, maar wel 
degelijk op het aspect rond motivatie en einde loopbaan.

Wat zijn de belangrijkste adviezen die u zou 
kunnen geven om de overschakeling van werk/
pensioen met een gerust gemoed tegemoet te 
gaan?

Mijn belangrijkste advies kan in één woord samengevat 
worden: “Anticiperen!”. We hebben vaak de neiging om 
te willen ontsnappen aan de realiteit als we tegenover het 
onbekende staan of we stellen alles in vraag. Het stellen 
van de juiste vragen op het juiste moment, en er voor te 
waken dat men wel degelijk gehoord wordt, stelt ons in 
staat een aanzienlijke hoeveelheid energie uit te sparen 
voor de toekomst. Vanaf het ogenblik dat we onze pri-
oriteiten kennen voor de komende maanden en jaren, 
kan men zich beter focussen op zijn doelstellingen met 
merkelijk minder angsten en onbekenden, wat een zeke-
re rust brengt.

Hoe ziet u een ideale voorbereiding voor het 
pensioen?

De ideale voorbereiding op pensionering volgens mijn 
ervaring, bestaat erin een begeleiding te doen in kleine 
groepjes die de mogelijkheid bieden om ieder thema van 
toekomstige veranderingen op te vangen in een veilige 
omgeving en gebruik te maken van de rijkdom van erva-
ringen en die met elkaar te delen. Deze momenten van 
reflexie kunnen georganiseerd worden onder vorm van 
praktische workshops met persoonlijke oefeningen en in 
groep. Daarnaast kan een individuele begeleiding voor 
meer intieme vragen voorgesteld worden aan personen 
die hier behoefte aan hebben. Het is ook belangrijk om 
daarna of in de voorbereidingsfase sommige problemen 
aan te kaarten met de familie.

Welke methoden gebruikt u om kandidaat 
gepensioneerden te helpen toekomstige 
gebeurtenissen te overwinnen?

Concreet werken we samen aan de hand van praktische 
oefeningen en uitwisselingen, teneinde antwoorden te 

geven in relatie met volgende toepassingsgebieden:

|  De zin van het werk, de percepties, de reacties en emo-
ties ingevolge onverwachte of ingebeelde veranderin-
gen.  Dit omvat ook de definitie van nieuwe functies, 
analyse van beperkende instellingen wanneer men met 
het pensioen geconfronteerd wordt. We zullen focus-
sen op het aanpassingsvermogen en de capaciteiten 
die aan de basis liggen om dit te integreren.

|  Behoeften in kaart brengen en ruimte geven aan het be-
grip “genieten”, van essentieel belang voor ons geluk.

|  Mogelijke veranderingen onderzoeken die te maken 
hebben met het leven als koppel, het gezinsleven (tus-
sen kinderen, ouders en grootouders), en de verschil-
lende manieren om ze het hoofd te bieden.

|  Bijbrengen van meer assertiviteit zodat men makkelijker 
zijn grenzen kan stellen door meer zelfrespect en ande-
ren te leren respecteren.

|  Zijn identiteit herdefiniëren door zijn eigen kwaliteiten in 
kaart te brengen, de sterke punten, het talent en zwak-
ke punten. Opnieuw ontdekken van de interessegebie-
den.

|  In de diepte nadenken over de objectieven, projecten in 
de verschillende domeinen van het leven.

|  Time management

|  Een inventaris opstellen van de middelen die men bezit 
of die verder te ontwikkelen zijn.

Pensionering wordt dikwijls ervaren als een 
« breuk » van het leven. Daarom dat werken 
op deze specifieke breuk de werknemer 
kan helpen in het verdere verloop van zijn 
loopbaan.

Een onderbreking wordt altijd gevolgd door een fase van 
heropbouw, daarom heb je aanpassingen en de juiste 
tools nodig. Als men in het bezit is van het juiste “gereed-
schap” is het veel makkelijker om rustig naar de einde 
loopbaan uit te kijken, omdat je dit niet meer zult ervaren 
als een einde van een periode maar eerder een opportu-
niteit van een nieuw project in je leven.
Het kenmerk van een optimist is dat hij acties opzet om 
zijn objectieven te bereiken. Hij wacht niet tot de gebeur-
tenissen hem overvallen, zelfs als hij dit met vallen en op-
staan moet ervaren. Daarom dat dergelijke voorbereiding 
een zeer interessante opportuniteit is om zijn loopbaan 
verder te zetten of te beëindigen. Vergeten we niet dat 
talrijke gepensioneerden beslissen om toch een nieuwe 
beroepsactiviteit aan te nemen hierna!
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In het kort

De problematiek rond het pensioen 
met punten 

Kostelijk en nutteloos! Dat is in het kort wat de admi-
nistratie van het project rond het pensioen met punten 
denkt van het voorstel van de federale regering en zijn 
minister Dhr. Daniel Bacquelaine.
De krant La Libre Belgique rapporteerde deze dinsdag 
over het gebrek aan overtuiging in dit project n.a.v. een 
vergadering van de Nationale Pensioencommissie.
Deze laatste heeft tot doel de hervormingen te analyse-
ren die door de regering op de agenda werden geplaatst. 
Wordt er op de rem geduwd? Niet zeker,…ondanks het 
feit dat alle nadelen in kaart gebracht werden,  kan een 
goed voorstel er toch voor zorgen dat de balans omslaat 
naar de toepassing van dit nieuwe stelsel. Daarom dat 
het belangrijk is om de pensioenuitgaven op peil te hou-
den, in die mate dat het aan de overheid is om de waar-
de van het punt jaarlijks vast te leggen. Maar zal deze 
begrotingscontrole niet ten koste gaan van de gepensio-
neerden?  Het is net daar dat Fediplus zich opwerpt als 
verdediger van de belangen van toekomstige gepensio-
neerden en waakzaam blijft. Hervormingen doorvoeren 
enkel in een budgettaire context heeft geen enkel nut.

Ter info: wat is het pensioen met punten?

In een puntensysteem, wordt het pensioen berekend op basis 
van een aantal punten die de burger tijdens zijn loopbaan op-
gebouwd heeft.
Deze punten worden op een individuele rekening geplaatst en 
in Euro’s omgezet eens men de pensioengerechtigde leeftijd 
bereikt heeft. De punten worden verkregen door te werken ui-
teraard en hun aantal is afhankelijk van de verhouding tussen 
het inkomen van de werknemer en het gemiddelde inkomen 
van actieven in het desbetreffende arbeidsstelsel (loontrekken-
de, zelfstandige of ambtenaar) en de duurtijd van de individuele 
loopbaan tov. de referentie loopbaan in het resp. stelsel.
Indien in een gegeven jaar, een werknemer evenveel heeft ver-
diend als alle loontrekkenden gemiddeld hebben verdiend tij-
dens dat jaar, dan zal hij een punt op zijn rekening bekomen. 
Heeft hij meer verdiend dan het gemiddelde dan zal hij ook 
meer ontvangen. De waarde van het punt zal ieder jaar vastge-
legd worden en dit voor ieder stelsel apart.
Bron: La Libre Belgique, dinsdag 10 mei 2016.

Tussen de vele nadelen die dit systeem naar voren brengt, 
wijst La Libre Belgique op de moeilijkheidsgraad van de 
transitie en de verplichting om gedurende een zeer lange 
periode twee verschillende stelsels aan te houden. An-
derzijds wijzen de experten op de buitensporige kosten 
om dit systeem te implementeren, daar waar men nu al 
veel kosten heeft gemaakt om het huidige systeem op 
poten te zetten, met name MyPension.be die hierdoor 
overbodig zou worden.
Het verslag van het Nationaal Pensioencomité zou moe-
ten voorgelegd worden aan de Minister voor de zomer. 

Die zal dan beslissen of het opportuun is dit stelsel in 
voege te brengen, met als horizon 2030.

Dalende trend bij collectieve 
ontslagen

Volgens de statistieken van de FOD werkgelegenheid, 
blijft het aantal collectieve ontslagen dalen, dit in lijn met 
de dalende trend die we vorig jaar al mochten opteke-
nen. Van januari tot maart dit jaar, hebben 25 bedrijven 
hun intentie kenbaar gemaakt om over te gaan tot col-
lectief ontslag. Dit gaat over 1478 werknemers, een da-
ling met 20% t.o.v. het eerste trimester vorig jaar, die dan 
vaak ook het drukste wat betreft herstructureringen.  De 
meest getroffen regio’s zijn Oost-Vlaanderen, Brussel en 
Antwerpen. De meest getroffen sector is de metaal ver-
werking. 

Langdurig zieken

Eind 2015 werd een absoluut record bereikt in ons land, 
dat van het aantal langdurig zieken. Deze bedroeg 370 
400, dit is 64% meer dan tien jaar eerder. Wat volgens de 
autoriteiten het meest verontrustend lijkt, is de versnelling 
van deze stijging tot op het punt waarbij de uitkeringen 
voor langdurig ziekte  niet meer veraf is van de uitkering 
voor werklozen en bruggepensioneerden (SWT). Wat 
verklaart deze stijging?  Volgens de Riziv zou dit in de 
eerste plaats te wijten zijn aan een sterke toename van 
psychische aandoeningen zoals depressie en burn-out, 
ten tweede het effect van een langere loopbaan. Werk-
nemers in de leeftijdsgroep van 50-60 jaar, zijn echter 
eerder afwezig als gevolg van langdurige ziekte. Vanaf 
de leeftijd van 55 jaar is één arbeider op acht en één 
bediende op 24 afwezig voor meer dan één jaar. Bij de 
arbeiders van 60-64 jaar stijgt deze ratio naar één op vier. 
Een soortgelijk verschijnsel werd waargenomen in Ne-
derland naar aanleiding van maatregelen die genomen 
werden om het pensioen verder uit te stellen. 
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De Belgische overheid wil hier natuurlijk tegen in gaan, dit 
door de re-integratie van de zieke op de arbeidsmarkt. 
Voor ieder betrokken persoon zal een evaluatie opge-
maakt worden over zijn vermogen om passend werk te 
hervatten. Na twee maanden van afwezigheid wegens 
ziekte zullen afwezige werknemers een vragenlijst ont-
vangen. Op basis van de reacties zal een arts beoorde-
len of de persoon ondersteund kan worden om passend 
werk te vinden. Na 6 maanden zal de werknemer met 
ziekteverlof opnieuw een vragenlijst krijgen waarna een 
onderhoud voorzien wordt met een medewerker van het 
ziekenfonds die de modaliteiten van re-integratie in het 
arbeidscircuit zal bepalen.
De werkgevers zullen ook in de portefeuille moeten tas-
ten vermist het de bedoeling is om deze een deel van de 
vergoedingen te laten betalen, daar waar ze tot nu toe 
enkel het salaris van de zieke werknemers van de eerste 
maand betalen
Werkgevers reageren met gemengde gevoelens op de 
re-integratie van werknemers na een langdurige afwe-
zigheid na een burn-out bvb. Indien 72% van de werk-
gevers van meer dan 500 medewerkers positief staan 
tegenover deze maatregel, zijn het slecht 44% van de 
kleinere ondernemingen die voorstander zijn van een 
re-integratie. Het is inderdaad zo dat kleine ondernemin-
gen minder snel geconfronteerd worden met risico’s op 
burn-out dan bij grotere ondernemingen met respectie-
velijk 59 en 92%.

Pensioen van de afgevaardigden

De Voorzitter van de Kamer, Siegfried Bracke (N-VA) stelt 
voor om het parlementair pensioen te berekenen op een 
andere manier, zijnde een pensioenleeftijd op 65 jaar, 
daarna vanaf 2020 op 66 jaar en vanaf 2030 op 67 jaar. 
Wat het vervroegd pensioen aangaat, dit zou toegekend 
kunnen worden vanaf de leeftijd van 62 jaar, mits een 
loopbaan van 40 jaar, daarna vanaf 2019 op 63 jaar en 
42 jaar loopbaan. Tot op heden kunnen afgevaardigden 
een volledig pensioen bekomen na een ambtstermijn van 
36 jaar en op leeftijd van 62 jaar. Diegene die voor 2014 

reeds 20 jaar in functie waren kunnen nog aanspraak 
maken op het oude stelsel, dit voorziet in een volledig 
pensioen vanaf 20 jaar loopbaan, op voorwaarde dat ze 
55 jaar zijn (of 52 jaar voor het vervroegd pensioen).

Een bescherming  
voor de zelfstandigen

Sinds 2007 bestaat er een wet om de privé gezinswoning 
van de zelfstandigen te beschermen tegen professione-
le schulden. Niet echt een succesverhaal. De procedure 
vereist een verklaring van onbeslagbaarheid voor notaris 
en wordt zeer zelden gebruikt, ondanks haar uitbreiding 
in 2014 naar zelfstandigen in bijberoep en zelfstandi-
gen actief na hun pensionering. Een van de oorzaken 
dat dergelijke procedure op weinig bijval kan rekenen is 
zijn kost, ongeveer 1.000 euro die de zelfstandige moet 
ophoesten indien hij dergelijke verklaring wil laten opte-
kenen bij een notaris.

Indexsprong van de huurprijzen

De indexsprong van de huurprijzen is er enkel voor de 
woningen gelegen in het Waals Gewest. Om de koop-
kracht van de huurder te beschermen heeft de Waalse 
Regering inderdaad besloten een indexsprong op de 
huurprijzen toe te passen. Hierdoor zal de indexering 
een vertraagd effect optekenen van één jaar. Met behulp 
van de informatie verstrekt door het tijdschrift Budget en 
Recht van mei/juni 2016, volgend voorbeeld: Het huur-
contract is getekend in oktober 2012 en treedt in voe-
ge op 1 december 2012. De huur bedraagt 600 euro’s. 
Op 1 december 2015 bedraagt de huur na indexering 
620,08€.  Op 1 december 2016, zal deze onveranderd 
blijven op 620,08€.  Op 1 december 2017 zal de huurprijs 
geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex 
van november 2016 en niet deze van 2017, enzovoort.
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U zal niet meer in baar geld betaald 
worden, tenzij…

Vanaf 1 oktober 2016 is het uit den boze om lonen in baar 
geld te betalen.  Sommige sectoren daarentegen kunnen 
betalingen in cash toch aanhouden op voorwaarde dat 
ze vóór de 1ste oktober een Collectieve Arbeidsovereen-
komst afsluiten die de mogelijkheid van betaling in baar 
geld voorziet.

Meewerkende echtgenoot: met 
uitsterven bedreigde soort?

Aan de hand van gegevens door het RSVZ vertrekt, heeft 
het Neutraal Syndicaat voor zelfstandigen opgemerkt 
dat het aantal meewerkende echtgenoten daalde met 
22%. De rechten die verbonden worden aan dit statuut 
zijn uiteraard zeer beperkt. Aan het einde van het derde 
trimester 2015 waren er 3.564 meewerkende echtgeno-
ten en 26.275 meewerkende echtgenotes in België.

Studies en pensioen

Volgens een studie van het Planbureau, door De Tijd ge-
rapporteerd, geeft aan dat bij slechts 48% van de amb-
tenaren (38% mannen en 58% vrouwen) die in 2015 met 
pensioen gingen deze studiejaren mee opgenomen wer-
den bij de berekening van hun pensioen. De beslissing 
van de regering om dit gunstig regime af te schaffen geeft 
aan dat men de groei van deze groep mensen die recht 
hebben op een “pensioenbonus” sterk wil inperken, daar 
de jongere ambtenaren meestal wel gediplomeerd zijn.

Zware beroepen

Zware beroepen zullen gedefinieerd worden aan de hand 
van 4 criteria: veeleisende arbeidsomstandigheden, een 
moeilijke organisatie van het zware werk evenals nachtar-
beid bvb., een zware werklast met een verhoogd risico 
op een burn-out, en uiteindelijk een zeker veiligheids-
risico. Volgens de vakbonden, die met de werkgevers 
onderhandelen teneinde vast te stellen welk soort werk 
als “zwaar” kan bestempeld worden, zou de helft van 
de personeel van de openbare sector aan deze criteria 
beantwoorden.  

De onderhandelingen echter betreffen wel degelijk zo-
wel de publieke als de privésector. Deze classificatie is 
van essentieel belang in het kader van de aanscherping 
van de voorwaarden voor de toegang tot een vervroegde 
pensionering.
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Vlaanderen belast schenkingen met 
voorbehoud van vruchtgebruik

Vanaf 1 juni, worden schenkingen in baar geld en effec-
ten, met een voorbehoud op vruchtgebruik van de ou-
ders of grootouders aan de kinderen of kleinkinderen, 
onderworpen aan successierechten. De enige manier 
om dit te vermijden is dan de schenking te registreren, 
waarbij dan ook 3% erfenisrechten geheven worden.

Paritair Comité 200: een premie van 
250 euro’s voor zijn werknemers

Vanaf juni van dit jaar, zal een premie t.b.v. 250euro bru-
to uitgekeerd worden aan de bedienden uit het paritair 
comité 200. Deze zal eveneens identiek geïndexeerd 
worden als de lonen van de sector. Deze premie kan 
ook door de werkgever omgezet worden in gelijkaardige 
voordelen (verhoging van maaltijdcheques of toekenning 
van eco-cheques bv.) 

Het spreiden van de belastingschuld 

Vanaf de maand juni, kan de belastingbetaler zijn eigen 
afbetalingsplan voor de aflossing van zijn fiscale schuld 
zelf gaan beheren vanop de site van het Ministerie van 
Financiën. Men zal kunnen beslissen om de terugbeta-
ling te spreiden in twee, drie of vier keer. Er zijn specifie-
ke regels en voorwaarden die ons nog niet overgemaakt 
werden die wel moeten nageleefd worden.

Barometer van de sociale zekerheid 
van de zelfstandigen

De UCM (Franstalige tegenhanger van Unizo) komt naar 
buiten met zijn eerste grote barometer van de sociale ze-
kerheid, gebaseerd op een bevraging van ongeveer 780 
zelfstandigen. Wat zijn de voornaamste zorgen van de-
zen? 83,7% van hen zijn in de eerste plaats bezorgd over 
hun pensioen omdat ze het gevoel hebben onvoldoende 
beschermd te zijn omdat dit zeer laag is en vooral veel te 
complex om zelf te evalueren. Twee op de drie zelfstan-
digen stelt zich de vraag hoe de overheid in de toekomst 
de pensioenen zal kunnen blijven betalen.  Om dit op te 
vangen willen de zelfstandigen kunnen bijdragen in een 
aanvullende verzekering net zoals de werknemers. Deze 
tweede pijler, die toegankelijk is voor de zelfstandige in 
vennootschapsvorm, is onbestaande voor zelfstandigen 
die hun activiteit uitoefenen ovv. fysiek persoon.  Dit zou 
binnenkort rechtgezet moeten worden want we wachten 
op enkele wetteksten over dit onderwerp voor de zomer.

De dekking van ziektes en ongevallen zijn de tweede be-
zorgdheid van de ondervraagde zelfstandigen, gevolgd 
door falingen en mislukkingen. Merk op dat weinigen 
(46,7%) kennis hebben van de dekking door de Riziv 
hiervan en 18,4% van de dekking voor faillissement.
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Voor u gelezen

Het alzheimermysterie 

De neurologen Wiesje van der Flier en Philip Scheltens 
zijn er beiden van overtuigd dat de ziekte van Alzheimer 
op den duur te genezen is. Vanuit dit positieve perspec-
tief schreven ze het boek Het alzheimermysterie. Ze stel-
len de vragen die iedereen die te maken krijgt met de 
ziekte van Alzheimer heeft: Wat is alzheimer? Hoe kun je 
de diagnose stellen? Waarom krijgt de een het wel en de 
ander het niet? Is de ziekte erfelijk? Kan ik iets doen om 
het te voorkomen? Dankzij de heldere antwoorden op 
deze vragen en de treffende voorbeelden uit de praktijk, 
zal het boek een breed publiek aanspreken. De auteurs 
maken daarbij gebruik van heldere grafieken en duidelij-
ke tekeningen.

Het alzheimermysterie, Wiesje van 
der Flier en Philip Scheltens, De 
Arbeiderspers, 232 blz. Bestel: paperback 
€ 18,99 | e-book € 11,99

Panama Papers
[john doe]: Hallo. Hier John Doe. Geïnteresseerd in data? 
Ik deel ze graag. 

[obermayer]: Hallo daar. Ik ben erg geïnteresseerd, na-
tuurlijk.

Het is het allergrootste datalek aller tijden, meer dan 
1000 keer zo groot als WikiLeaks: de administratie 
van het Panamese bedrijf Mossack Fonseca, beter be-
kend als de Panama Papers. In die berg informatie gaat 
schokkende informatie schuil over hoe rijken en welge-
stelden belasting weten te ontduiken en ontwijken, maar 
ook over geld dat is verdiend met drugs, wapens en 
bloeddiamanten, over geheime offshore bedrijven waar-
mee staatshoofden en dictators 

Panama Papers 
Bastian Obermayer,Frederik Obermaier 
ISBN: 9789045032917 
Publicatiedatum: 20/05/2016 
Uitgever:Atlas Contact 
Ondertitel:het verhaal van een wereldwijde 
onthulling
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Leve de burn-out
Jessie De Calu-
we ken je on-
getwijfeld nog 
als radiostem of 
televisiegezicht. 
Tijdens haar 
bloeiende medi-
acarrière kreeg 
ze heel wat te-
genslagen te 
verwerken. Ze 
heroriënteerde 
zich met suc-
ces als coach, 
m o d e r a t o r, 
stemactrice en 
docente. Het 
onophoudelijk 
blijven door-
gaan resul-
teerde in een 
b ikke lharde 

burn-out. Achteraf bekeken is die crash een dankbaar 
keerpunt in haar leven geworden, vandaar de verrassen-
de titel. Een burn-out hoeft immers geen eindpunt te zijn. 
Leve de burn-out leest als een verhaal, diepmenselijk en 
zonder enig showbizzgehalte. Het is geenszins een thera-
peutisch boek, maar wel zeer herkenbaar voor velen van 
ons. Het lichaam dat je een halt toeroept, maar stelselma-
tig de signalen negeren of minimaliseren kan leiden tot een 
burn-out. Hoe ga je daarmee om? En vooral: wat daarna?

Leve de burn-out, Jessie De Caluwe, 
ISBN: 9789082383584 
Publicatiedatum: 10/05/2016 
Uitgever: Uitgeverij Bibliodroom

“Het Boek van mijn leven” is 
een succes.
Levensverhalen zijn ‘in’. Mensen vertellen wat het voor 
hen heeft betekend om hun herinneringen te delen en 
hun ervaringen een persoonlijk boek te laten optekenen. 
Ook in Reyers Laat kwam dat onlangs aan bod.

Succesverhaal
Het is dan ook geen verrassing dat ‘Het boek van mijn 
leven’ veel aandacht trekt. Zorgbedrijf Antwerpen biedt 
hiermee mensen de kans om hun leven in een boek te 
gieten, een positieve ervaring voor hen en een mooi ver-
haal voor hun familie en vrienden.

Fier
Al 23 mensen mogen zich ondertussen de fiere eige-
naar noemen van het boek van hun leven, en de aan-
vragen blijven binnenlopen. Ook de bedrijfswereld heeft 
de weg naar Mijn Boek gevonden. Zo heeft bijvoorbeeld 
het Waasland Shopping Center bij het 10-jarige bestaan 
een levensverhaal geschonken aan hun trouwste klant. 
En ook voor de komende maanden zijn er al een 10-tal 
boeken aangevraagd voor gelijkaardige initiatieven.

Kijk op de website van Mijn Boek www.zorgbedrijf.
antwerpen.be/mijnboek/ of bel de klantendienst op  
03 338 92 44.

Wat vonden zij ervan?
|  ‘Door dit te doen, besef ik wat ik betekend heb.’ Jan, 
84 jaar

|  ‘Een keerpunt in het beleven van mijn oude dag.’ Maria, 
83 jaar

|  ‘Ik wist niet dat mijn vader zo kon filosoferen.’ Els, doch-
ter van Marcel, 90 jaar

|  ‘Hij leeft helemaal op.’ Walter, zoon van René, 89 jaar
|  ‘Ik heb zaken ontdekt waarbij ik nooit eerder had stilge-
staan.’ Jeannine, 79 jaar

|  ‘Dit is mijn leven. Daar ben ik fier 
op.’ Maria, 92 jaar

|  ‘Dit is een stuk van mijn eigen 
familiegeschiedenis. Zoiets be-
vestigt je in je eigen kostbaar-
heden.’ Sara, kleindochter van 
René, 89 jaar

|  ‘Absoluut de moeite waard en ik 
kan het ook iedereen aanbeve-
len.’ Jos, 70 jaar
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Agenda

... Allen                         te Fiets 
2 september vanaf 14h, Londenstraat 15 
te Elsene

In de aanloop van de herfst stelt Fediplus u voor om plaats 
te nemen in het verkeer….met de Fiets!  Het betreft een 
training in 2 fasen, één uurtje theorie en 2 uur praktijk, 
niet ver van ons kantoor, verzorgd door ProVélo in de 
Londenstraat te Brussel. De voordelen van deze kennis-

making zijn talrijk: behalve 
zich op het zadel hijsen, 
zullen de deelnemers ont-
dekken dat fietsen kan 
helpen om vertrouwen op 
te bouwen, te herbronnen 
en te ontstressen.
Om hieraan deel te nemen 
moet je geen expert op 

twee wielen zijn. In groepen van 10 deelnemers krijg je 
uitleg door een zeer ervaren trainer. Na deze 3 uur zullen 
de deelnemers het nodige vertrouwen en vaardigheden 
opgebouwd hebben om zich met de fiets te verplaatsen 
in ’t stad in alle veiligheid (wegcode, positionering op de 
fiets)  Deze training maakt het ook mogelijk om enkele 
fietsroutes te ontdekken.  

Je zult in staat zijn om:
Jezelf te positioneren en plaats te nemen in het verkeer;
Te bewegen met respect voor andere weggebruikers en 
het wegverkeer;
De belangrijkste problemen op te lossen;
Hoe te reageren in noodsituaties;
Technieken onder de knie krijgen (zijn intenties kenbaar 
maken, voertuigen voorbijsteken enz..).
Ben je overtuigd? Ter herinnering, iedereen is welkom, 
jong en oud en verspreid deze info op grote schaal met 
al je kennissen.
U hoeft zelf geen fiets mee te brengen, u kan ze huren 
en op aanvraag kan je zelfs een elektrische fiets uitpro-
beren.
Deelname in de onkosten bedraagt 60 euro en omvat de 
volledige training en fietsverhuur.

 

Herinnering, breng uw omgeving op de hoogte van onze activiteiten, iedereen is welkom

Op het middaguur nestelen we ons 
in het Théatre de Poche,    
vrijdag 9 september.

Wat dacht u van een gezellige 
presentatie van de stukken van 
het seizoen van het Théatre de 
Poche, enkel voor jullie rond een 
kaasschotel?
De acteurs vertellen over hun 
seizoen en beloven veel wilde 
verhalen. Verhalen die over ons 
gaan, om te lachen, verhalen om 
elkaar beter te leren kennen, ver-
halen die moed geven, die doen 
dromen, sensuele verhalen, ver-
halen die onze perceptie over de 
wereld kunnen beïnvloeden, of 
die goesting geven om de wereld 
opnieuw uit te vinden….
Bent u klaar voor een groot moment van culturele uit-
spatting?
Dit zal doorgaan op vrijdag 9 september om 12h30 in het 
Théatre de Poche, Terkamerenbos, Gymnaste weg 1a. 
Er zal wijn, brood en kaas zijn, echte kaas, straffe kaas, 
stinkkaas…

La Boverie, Luik,  
« 21 rue de la Boétie », 
Vrijdag 30 september 2016

Onze 6e etap-
pe gaat door in 
Luik, bestemming 
La Boverie, een 
kunstzinnige plek, 
het museum van 
Schone Kunsten. 
Het idee van deze 
t en toons t e l l i ng 
vindt zijn oor-
sprong bij het lezen van het boek van Anne Sinclair “21, 
rue La Boétie” (Grasset). De auteur beschrijft het par-
cours van haar grootvader Paul Rosenberg (1881-1959), 
één van de grootste kunsthandelaars van de eerste helft 
van vorige eeuw. De carrière van deze uitzonderlijke man, 
zakenman en erudiet kunstliefhebber, vriend en agent 
van Picasso, Matisse, Braque, Léger, Marie Laurencin, 
om maar enkele van de meest prestigieuze namen op 
te sommen, dient als rode draad voor een geschiede-
nis die aan hem voorbijgaat en waarvan hij zowel acteur 
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Herinnering, breng uw omgeving op de hoogte van onze activiteiten, iedereen is welkom

als slachtoffer was. Het gaat om een samenlevings- en 
kunsttentoonstelling. Het parcours is doordrenkt met een 
aanéénschakeling van kunstgeschiedenis, politieke ge-
schiedenis, sociale geschiedenis waarbij de bezoeker het 
avontuur van de moderne kunst in haar tragische momen-
ten van de eerste helft van de XXe eeuw aan het lijf zal 
ervaren. Méér dan zestig uitzonderlijke meesterwerken uit 
de moderne kunst worden onder één dak verzameld. Heel 
weinig werden ooit in België tentoongesteld. De unieke 
werken uit de moderne kunst komen uit zowel de grootste 
musea over de wereld als uit privé collecties. Prestigieuze 
internationale instellingen hebben reeds hun belangstelling 
betuigd om deze expo aan hun bezoekers voor te stellen.

Praktische info:
09u00: Vertrek vanuit het station Brussel Centraal, we 
spreken af om 08u45 in de loketzaal van het station
10u01 Aankomst in station Luik Guillemins.  We spreken 
af aan de ingang van het grote café.
Om tot in het Parc de la Boverie te gaan zullen we de 
loopbrug gebruiken.
10u30: Bezoek van de Expo (1u30)
12u30 Lunch in de Brasserie “Le Bouquin” voor een Sa-
lade Liègeoise met worst
14u30 Terug naar het museum voor een vrij bezoek van 
museum en park
17u01 of 17u30 Terugkeer met de trein naar Brussel 
vanuit het station Luik Guillemins
Deelname in de onkosten bedraagt 30€ (omvattende het 
geleid bezoek, de toegang en de lunch zonder drank)

“Blankenberge en zijn Belle époque…” 
Opgelet: nieuwe 
datum: donderdag 20 
oktober 2016 (ipv. 
13 oktober 2016)

Kom deze badstad verken-
nen 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 tussen 
1870 en 1914, waarin de Europese burgerij een opval-
lende welvaart kende. Blankenberge ontwikkelde zich 
toen tot een belangrijke badstad met grote bouwkundi-
ge realisaties zoals het Casino, de Pier, de kustvilla’s en 
grote hotels voor het opkomende toerisme.
Drie belle-époquevilla’s, daterend van 1894, werden ge-
restaureerd en verbouwd tot een bezoekerscentrum. Je 

wordt ondergedompeld in de zorgeloze en feestelijke 
sfeer die Blankenberge uitstraalde ten tijde van de bel-
le époque. Een interactieve tentoonstelling met affiches, 
postkaarten, spelletjes, kledingstukken, foto’s en filmma-
teriaal vertelt een nostalgisch verhaal. Bewonder enke-
le prachtige exemplaren van de wandtegeldecoratie en 
ontdek wat de art nouveau betekende in Blankenberge.
We starten de dag op de Belgische Pier, Brasserie, Res-
taurant 365m op zee. Niet ver van de Beachclub.  We 
worden er verwacht voor een traditionele lunch, soep en 
voorgerecht, 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 
11u30.
Diegene die met de wagen komen, het restaurant be-
vindt zich op Zeedijk 261, 10 minuutjes te voet van het 
station.
We vertrekken terug met de trein om 17u42
Deelname in de onkosten bedraagt 30€ (bezoeken en 
lunch (zonder drank)

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 geregis-
treerd, 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 
Buenos 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 We-
reld 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 ont-
dekken. Het zal plezant zijn, en misschien wordt het wel 
gezond verslavend! Marie en Sergio, twee grote tango 
minnaars, zullen u meetronen in hun passie
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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.

In de voetsporen van Arthur Masson 
in Treignes             
vrijdag 25 November

Onze laatste uitstap van dit jaar brengt ons naar herin-
neringen uit onze kindertijd. Toine? Zegt dit u iets?  Dit 
beroemd personage dat ontsproot uit de verbeelding 
van Arthur Masson, geboren te Rièzes-lez-Chimay op 22 
februari 1896, wijdde meer dan 30 werken en theater-
stukken waarin het Waals dialect de bovenhand heeft.
In 1942 werd Arthur Masson krijgsgevangen genomen 
door de Duitsers en opgesloten in de citadel van Hoei 
tot met februari 1943. Gepensioneerd sinds 1946, maar 
hij blijft werken publiceren tot aan zijn overlijden op 28 
juli 1970.

Treignes? Waar ligt dat ergens?
Treignes is een klein dorpje in de 
gemeente van Viroinval in de pro-
vincie Namen, tussen de Calestien-
ne en de Ardennen, op een boog-
scheut van de Franse grens. Op 
een bevolking van 700 mensen telt 
dit dorpje niet meer dan 4 musea, 
sommigen kunnen zelfs voor 2 ge-
rekend worden. Er zijn eveneens si-
tes die men vrij kan bezoeken zoals 

het Gallo-Romeins museum of de oude kalkoven. Ons 
bezoek zal aanvangen met een spektakeltocht, gele-
gen in de jongensschool van Treignes, waar men u zal 
onderdompelen in het plaatselijk Ardens levens van de 
jaren 30 tot 60, doorheen de werken van Arthur Mas-
son, de bekende “Toinade”.  Dit wordt vervolgd met een 
uurtje les zoals men deze vroeger gaf, klassikaal met een 
onderwijzer. De maaltijd wordt opgediend in de school, 
een soep, een voorgerecht, een blanquette en een stukje 
taart als dessert staan op het menu.  Bubbels worden bij 
het aperitief opgediend. Daarna vervolgen wij onze weg 
met de autobus richting… Maredsous. Zijn abdij, Be-
nedictijns klooster opgericht in 1872, waar de befaamde 
kaas nog wordt gemaakt, wat niet kan gezegd worden 
van het Bier dat nu door Duvel Moortgat te Puurs wordt 
gebrouwen en gecommercialiseerd. We gaan de abdij en 

het kerkhof bezoeken, zijn kerk en de tuinen, het kera-
miek atelier en de kaasmakerij.

Praktische info: 
We vertrekken met de autocar om 08h30, afspraak op 
de parking van de Brico Plan-it (metro station Ceria/
Coovi) om 08h15.
Aankomst is voorzien rond 10h30 en zal aanvangen met 
het spektakel parcours, gevolgd door de animatie in de 
school. De maaltijd wordt opgediend om 13h00 en rond 
15h00 vertrekken we richting Maredsous.
Rond 17h30 zullen we de terugrit aanvangen.
Deelname in de onkosten bedraag 50€, omvattende de 
reis per autocar heen en terug, de bezoeken en de toe-
gangsgelden, de maaltijd met een drankje en een koffie. 
Breng uw familie en kennissen mee, dan kunnen we nog 
wat verhalen uit de goede oude tijd oprakelen.

Energie van de 
toekomst …

Hernieuwbare energie-
bronnen maken meer en 
meer deel uit van ons 
landschap en breiden 
uit in sneltreinvaart. Wat 
maakt hun zo interessant?  Ze stoten geen broeikastgas-
sen uit en ze kunnen onbeperkt putten uit de natuurlijke 
grondstoffen omdat ze enkel energie winnen uit wind, 
water, aardwarmte of organische materialen We zoomen 
in op één van hen, windturbines. Op 21 april volgend jaar, 
in 2017 gaan we het windmolenpark ik Estinnes bezoe-
ken, een van de krachtigste in Europa. In de aanloop van 
dit bezoek hebben we een ontmoeting voorzien met een 
ambtenaar van WindVision, de onafhankelijke producent 
van hernieuwbare energie in 8 landen op 2 continenten. 
De informatie rond de bijdrage in de deelnamekost zullen 
we toelichten in ons volgend magazine.

Echo’s van onze activiteiten

Op 20 mei ll. leverde de familie Warocqué een bijdrage 
over hun geschiedenis, met passie gebracht door onze 
gids. De voormiddag werd gewijd aan een bezoek van 
de Engelse Tuinen die er op eerste zicht zeer natuurlijk 
uitzien, maar vergis u niet, deze zijn zorgvuldig aange-
legd.  Dit park dat openstaat voor het publiek, is een 
prachtige oase van rust. Het dankt zijn ontstaan aan 
Nicolas Waroqué, oprichter van een beroemde dynas-
tie van industriëlen. In 1829 kocht hij een deel van het 
Bos Mariemont om een kasteel te bouwen en een park 
aan te leggen van meer dan 27 hectare. Het centrale 
deel werd reeds getekend in 1832 door Charles-Henri 
Petersen volgens een model van Engelse tuinen uit die 
periode, waarin een subtiele afwisseling werd gecreëerd 
tussen gazons, vijvers en bosjes loofbomen, doorkruist 
met kronkelende paden met de bedoeling het natuurlijke 
aspect van beboste sites op te roepen.
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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 @

❑   Allen te fiets  ……… x 60€ =  ………… € terug te sturen voor 26 augustus 2016 ten laatste.
 Deelname in de kosten, de volledige training en fietsverhuur.

❑   Théâtre de poche …. ……… x 0€ =  ………… € terug te sturen voor 2 september 2016 ten laatste.
 Enkel de drank is te betalen ter plaatse

❑   La Boverie  ……… x 30€ =  ………… € terug te sturen voor 22 september 2016 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende  het geleid bezoek, de toegangen en de lunch zonder drank  

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

❑   Tango  ……… x 25€ =  ………… € terug te sturen voor 7 oktober 2016 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende de initiatie, het buffet en dranken 

❑   Arthur Masson  ……… x 50€ =  ………… € terug te sturen voor 15 november 2016 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende de rit in autocar H/T, de bezoeken en toegangsgelden, de maaltijd. 

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, 40 is een maximum voor de Tango initiatie.

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.

Het bezoek in de namiddag voerde ons terug in de tijd van het Kasteel Mariemont dat omgevormd werd tot een mu-
seum in 1975 na een brand in 1960.

In beeld…
  
           
       

JoSeTTe coTTeaUx



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

Puilaetco Dewaay Private Bankers. Innovation through tradition.

Respect voor traditie, gekoppeld aan innovatie, 
vormen de motor van succes.
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