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De verkiezingen komen er met rasse schre-
den aan. Hoewel de programma’s van de
politieke partijen nog niet bekend zijn, zien
een aantal nieuwe ideeën toch het daglicht
bij het begin van dit jaar.

Een pensioen na 42 jaar, de opheffing van
de fiscale voordelen van de derde pijler om
de hervorming van de wettelijke pensioenen
te kunnen financieren, en tenslotte het ma-
nifest van vijf specialisten die pleiten voor
structurele aanpassingen in dit land.

Een volledig pensioen na 42 jaar. Dit voor-
stel kom van Bruno Tobback (Sp.a), oud-mi-
nister van pensioenen. Een werknemer die
zijn loopbaan zou zijn begonnen op 18-ja-
rige leeftijd zou kunnen vertrekken (maar
zonder verplichting, enkel een mogelijkheid)
op 60 jaar. Dit is niet nieuw. Reeds in 2011
voorzag de hervorming van de pensioenen
uitzonderingen voor mensen met een lange
loopbaan, die op vervroegd pensioen wens-
ten te gaan. Men kan thans nog op pensi-
oen op 60 met 42 jaren loopbaan. De
nieuwigheid zit hem in de opheffing van de
pensioenleeftijd (65 jaar). In de praktijk is dit
niet zo eenvoudig. Op een bepaald ogenblik
zal men toch op pensioen gaan, zelfs met
een korte loopbaan. Wat men moet ont-
houden uit dit voorstel is het belang van de
loopbaan bij de berekening van het pensi-
oen. Hoe beter de loopbaan in de bereke-
ning doorslag geeft des te beter (maar het
loon speelt ook een niet onbelangrijke rol).

De FGTB stelt voor de fiscale voordelen
van de derde pensioenpijler af te schaffen.
Die derde pijler slaat op het persoonlijke pen-
sioensparen. Het staat eenieder vrij hiertoe bij
te dragen. Bijna 2,7 miljoen landgenoten
doen het ook. De afschaffing van de fiscale
voordelen op dit pensioensparen zou volgens

de FGTB zowat 700 miljoen opleveren voor
de staatskas. Samen met een verhoging van
de sociale bijdragen zou dit geld kunnen
geïnvesteerd worden in betere wettelijke pen-
sioenen van de werknemers. Dat pensioen
zou geleidelijk stijgen tot 75% van de gemid-
delde lonen tijdens de loopbaan tegen thans
60%. Op die manier zouden de pensioenen
in de privésector in de richting gaan van de
pensioenen in de openbare sector. Fediplus
is niet tegen een dergelijke pensioenverho-
ging maar zij lijkt ons totaal irrealistisch. De
kost voor de staat zou veel te hoog liggen.
Bovendien, als men in die richting gaat, zal
men ook de fiscale voordelen van de tweede
pijler in vraag gaan stellen (de groepsverze-
keringen). Het standpunt van Fediplus is
steeds geweest het wettelijk pensioen te ver-
dedigen en, ter zelfdertijd de ontwikkeling van
de aanvullende pensioenen te bevorderen.
Het fundamenteel debat in deze gaat over de
tegenstelling tussen kapitalisatie en repartitie
(pensioenfinanciering via bijdragen van de
actieven). Voor ons zijn dit geen tegenge-
stelde systemen maar complementaire.

Eind januari 2014 stelden vijf universitai-
ren, nl. Michel Castanheira (ULB,FNRS),
Bruno Colmant (Vlerick Business School,
UCL), Etienne de Callataÿ (Bank Degroof),
Alexander de Streel (Université de Namur) et
Pierre Pestieau (Ulg) voor, niet langer te
wachten met de hervorming van de pen-
sioenen.

Zij stellen het volgende vast:
| Het bedrag van de wettelijke pensioe-
nen is relatief beperkt: men stelt dan
ook een verhoogde graad van armoede
vast onder de ouderen.
| De effectieve leeftijd waarop mensen
een einde stellen aan hun actieve loop-
baan ligt nauwelijks bij 60 jaar.

| De drie pensioenstelsels (voor zelfstan-
digen, werknemers, ambtenaren) zijn
erg verschillend en dus onevenwichtig.
| De aanvullende pensioenen zijn voorbe-
houden voor diegenen die meest verdie-
nen.
| Er zijn teveel afgeleide rechten in onze
stelsels.
| De financiering van de pensioenen zal
moeilijker worden nu de bevolking ver-
oudert.

Er bestaan oplossingen door bijvoorbeeld
een minimumpensioen voor iedereen in te
stellen, door de pensioenleeftijd op te trek-
ken boven 65, door een systeem van
bonus-malus in te voeren bij de berekening
van het pensioen, door een systeem van
voorpensioen in te voeren in functie van de
zwaarte van de loopbaan, door de pensi-
oenrechten te individualiseren naargelang
de loopbaan, door die werkgevers te sanc-
tioneren die het brugpensioen als ontslag
aanzien, door de cumul tussen werk en
pensioen te vergemakkelijken, door lagere
lonen te voorzien op het einde van de loop-
baan, door ouderen op te leiden voor an-
dere specifieke taken, door de privé- en
openbare pensioenen geleidelijk op elkaar
af te stemmen (lagere ambtenarenpensioe-
nen aangevuld met een aanvullend pensi-
oen), de aanvullende pensioenen verder te
ontwikkelen en de mogelijkheid te onder-
zoeken om ze verplicht te maken.

Al deze voorstellen die ertoe moeten leiden
de loopbaan te verlengen, gaan in de goede
richting. Maar loopt men niet het gevaar een
soort basispensioen voor eenieder te gaan
promoten, waaraan een aanvullend pensi-
oen wordt gekoppeld ? Laat men de eerste
pijler dan niet verwateren ? Een tussenop-
lossing lijkt ons aangewezen.

In memoriam

Jean Trussart is overleden op 16 december 2013 op de leeftijd van 89 jaar. Jean was
bestuurder van Fediplus gedurende vele jaren en heeft de Raad van Bestuur voorge-
zeten na het overlijden van Louis Noël in 2009 met de hulp van Jean Lys. Binnen de
Raad vertegenwoordigde hij de groepering Otraco (de gepensioneerden van Congo).

Wij willen hem hierbij hulde brengen voor de efficiënte hulp die hij aan de federatie
heeft gegeven en bieden zijn familie ons rouwbeklag aan.

Hoofdartikel



Om organisatorische redenen is het uiteraard nodig
uw aanwezigheid te melden aan ons secretariaat, via
02/514 14 44.

Dit jaar komen we in onze eigen lokalen samen, gelegen
Belliardstraat 20 te 1040 Brussel, en wel op dinsdag
25 maart te 14 uur.

Eerst komen een aantal verplichte agendapunten aan
bod, zoals een activiteitsverslag en een financieel verslag,
naast een budget en de (weder)aanstelling van leden van

de Raad van Bestuur. Wij nemen ook de programma’s
van de politieke partijen onder de loep. Dit onderwerp zal
ook in een speciaal aprilnummer van ons tijdschrift aan
bod komen. Tenslotte komt er een uiteenzetting door een
medewerker van het notariskantoor Meester BROHEE
over de toekomst van de successiewetgeving en deze
rond giften.

Daarna hebben de aanwezigen nog de gelegenheid vra-
gen te stellen. Daarna wordt nog een drink aangeboden.

Algemene vergadering 2014
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De Algemene Vergadering biedt een uitstekende gelegenheid om de plannen van
Fediplus beter te leren kennen en een idee te hebben van wat er allemaal gebeurt en

wat het kost en wie de vereniging bestuurt. Ieder lid kan naar de Algemene Vergadering
komen en er vragen stellen.

Als u uw bijdrage nog niet betaald hebt geven wij u hierna nogmaals de nodige informatie.
Fediplus verdedigt u, informeert u en begeleidt u doorheen tal van dossiers, en dit voor 37 euro!

Bijdragen 2014

De bijdrage kan betaald worden op rekening BE19 0012 2049 4012 met vermelding “bijdrage 2014”:

De andere leden van groeperingen betalen zoals vorige jaren rechtstreeks aan hun groepering.

Voor leden in het buitenland is dit de rekeninginfo:
BIC: GEBABEBB – IBAN: BE19 0012 2049 4012
Met nogmaals dank voor uw vertrouwen en steun.

INDIVIDUELE LEDEN (EN EX-GROEPERINGEN)

Minimale bijdrage 37 euros

Minimale bijdrage koppel 44 euros

Bijdrage als beschermend lid 54 euros

Bijdrage als beschermend lid koppel 61 euros

MEMBRES DE GROUPEMENTS

De leden van volgende groeperingen:
AG Liège, Vriendenkring AXA bank (voorheen ANHYP), Bekaert, Fiberglas, Franki, Ex- Générale Bank, GDSOM,
Arbeidsinvaliden, KDL, Michelin, Monsanto, PRGC-CFE, Total, Tractebel, Royale Belge, Astrazeneca, BBL-ING, RTBF, Politie,
Nestlé, Otraco, Sabena Failliet (niet de BPPS), CIBE,
betalen rechtstreeks op rekening BE 19 0012 2049 4012.

Minimale bijdrage 32 euros

Minimale bijdrage koppel 37 euros

Bijdrage als beschermend lid 48 euros

Bijdrage als beschermend lid koppel 54 euros
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Privé- en openbare sector

Opheffing van de eenheid van loopbaan?

Het rustpensioen wordt berekend op basis van de volle-
dige loopbaan van de werknemer. Om zo’n volledige
loopbaan te bereiken moet men 45 jaar loopbaan tellen;
indien men meer dan 45 jaar loopbaan telt in één of ver-
schillende systemen (zelfstandige, werknemer, ambte-
naar), zullen de slechtste jaren wegvallen (behalve in de
openbare sector) en zal de loopbaan beperkt worden tot
45 jaar. Dit heet men de eenheid van loopbaan (45/45en)
(waarbij een speciale berekening gebeurt indien men
ambtenaar is geweest met een andere noemer voor de
loopbaan).

Een voorontwerp van wet wil dit principe veranderen. Het
pensioen zal niet meer berekend worden in jaren maar in
voltijdse dagen. Het maximum van 45 jaar zal vervangen
worden door een maximum van 14040 loopbaandagen
(45 jaar x 312 dagen). Personen die onvolledige dagen tel-
len in hun loopbaan zullen meer dan 45 jaar loopbaan
mogen tellen. Als men echter meer dan 14040 dagen
loopbaan heeft zal het pensioen berekend worden op dit
maximum van 14040 dagen. Men laat dus het principe
van de eenheid van loopbaan niet vallen maar de bereke-
ning ervan wordt verfijnd door te vermijden volledige jaren
te zien wegvallen (boven die 45 jaren). Deze wijzigingen
zullen goed zijn voor mensen met een deeltijdse activiteit.

Voorbeeld:

U heeft gedurende 10 jaar vrijwillig halftijds gewerkt als
werknemer (dus 10 x 156 dagen = 1560 dagen).

Daarna werkt u gedurende 40 jaren voltijds als werkne-
mer (dus 40 x 312 = 12480 dagen).

| In het huidige berekeningssysteem gaat men ervan uit
dat u 50 jaar heeft gewerkt. U heeft dus meer dan het
maximum aantal jaren loopbaan. Er zullen dus 5 jaren
wegvallen, namelijk de jaren die minst “opbrengen”,
vermoedelijk 5 jaren met halftijdse tewerkstelling.
| In de hervomring gaat men rekening houden met het
aantal dagen tewerkstelling tijdens de hele loopbaan,
namelijk 14040, de 1560 halftijdse en de 12480 vol-
tijdse. Het maximum aantal dagen (14040) wordt niet
overschreden en dus is er geen enkele beperking van
het pensioen.

Indien deze wet wordt gestemd betekent dit een verbe-
tering van de berekening van het pensioen, zeker voor
mensen met een lange loopbaan.

Gewaarborgd minimumpensioen

Het gewaarborgd minimumpensioen, in voege sinds
1980, wil een minimaal pensioen waarborgen aan de
werknemers die een volledige loopbaan hebben of een
loopbaan gelijk aan 2/3e van een volledige loopbaan (30
jaar) en dit met het oog op de strijd tegen armoede.

De reglementering vertoont tal van hiaten die de overheid
wil uitgommen. De problemen ontstaan vooral bij ge-
mengde loopbanen waarbij men nagaat of de voor-
waarde voor toekenning van het minimumpensioen is
voldaan na toepassing van de beperking van de eenheid
van loopbaan. Deze praktijk leidde ertoe dat een aantal
personen die nochtans de voorwaarden voor toekenning
van het minimumpensioen vervulden, dit niet kregen. Bo-
vendien werd enkel rekening gehouden met de loopbaan
als zelfstandige of als werkgever, niet met die in de open-
bare sector.

Voorbeeld:

U heeft gewerkt in het buitenland gedurende 20 jaar. Na-
dien werkte u in België gedurende 15 jaar als zelfstandige
en even lang als werknemer. U heeft dus een loopbaan
van 50 jaar. De maximumloopbaan, rekening houdend
met de eenheid van loopbaan, is 45 jaar, u zal dus 5 jaar
verliezen. Dit gebeurt in het systeem waar u minst pensi-
oen heeft vergaard, vermoedelijk het zelfstandigenstatuut.
De loopbaan in België bedraagt dus nog 10 + 15 jaar.
Daardoor telt men niet meer genoeg jaren voor de toe-
kenning van het minimumpensioen.

Een ontwerp van K.B. en een voorontwerp van wet wer-
den nu goedgekeurd door de ministerraad. In die tekst
staat dat moet worden nagegaan of de voorwaarden van
toekenning van het minimumpensioen zijn vervuld voor-
aleer men nagaat of de eenheid van loopbaan werd ge-
respecteerd.

Sociaal en fiscaal nieuws



Het pensioenjaar meetellen voor het
pensioen

Zoals men wellicht weet worden de lonen die men ver-
diend heeft tijdens het jaar waarop men op pensioen gaat
niet meegeteld in de berekening van dat pensioen. De
zelfstandigen kennen hetzelfde fenomeen. In de bereke-
ning van het pensioen van de statutaire ambtenaren
wordt daarentegen wel rekening gehouden met alle
maanden en dagen tewerkstelling, ook tijdens het laatste
jaar.

Via een wetsontwerp, dat in eerste lezing door de minis-
terraad werd goedgekeurd op 19 december, wil de rege-
ring dit onderscheid uit de wereld helpen.

De tekst is dus nog niet definitief, en heeft ook nog geen
kracht van wet. Het parlement moet er zich nog over uit-
spreken en de wijzigingen dienen dan in het Staatsblad
gepubliceerd te worden. Via een K.B. zullen dan nog de
praktische modaliteiten voor de pensioenberekening tij-
dens dit laatste onvolledige jaar moeten worden vastge-
legd. De nieuwe regeling zou normaal gezien moeten
toepasselijk worden op de pensioenen die vanaf 1 januari
2015 worden toegekend.

Dit ontwerp geeft antwoord op een reeds lang door Fe-
diplus geuite kritiek. Wij zijn immers steeds voorstander
geweest van een exacte berekening van het pensioen en
een betere valorisatie van de loopbaan. Men betaalt so-
ciale bijdragen op alle lonen, ook die van het laatste jaar,
terwijl er geen pensioen tegenover staat als het laatste
jaar niet volledig is.

Wat betekent het laatste jaar voor uw pensioen?

Voorbeeld: ik ben geboren op 5 november 1950. Ik ga
op pensioen op 1 december 2015 op de leeftijd van 65.
Volgens de huidige wetgeving worden de 11 maanden
tewerkstelling in 2014 niet weerhouden voor de bereke-
ning van mijn pensioen. Als de hervorming doorgevoerd
wordt zal dat wel het geval zijn.

Op dit ogenblik heeft de administratie op het ogenblik
waarop iemand op pensioen gaat nog geen juiste idee
van het loon van dat laatste jaar. Daarom gebruikt men
de gegevens van het jaar tevoren. In ons voorbeeld zul-
len we dus gebruik maken van de lonen van 2013 om het
pensioen van 2014 te berekenen, vermenigvuldigd met
een aanpassingscoëfficiënt.

Wat met het jaar 2015 ? Als men de vorige logica ge-
bruikt, zal men voor 2015 de lonen nemen van 2014 (dus
de geherwaardeerde lonen van 2013) en dit loon aan-
passen volgens het aantal maanden tewerkstelling in
2015.

In ons voorbeeld zal men dus 11 maanden tewerkstelling
nemen.

Als men een maandloon neemt van 52.760,95 € (maxi-
mumbedrag voor de berekening van het pensioen in
2013), zal het loon voor 2015 11/12e bedragen van dit
bedrag, dus 48.364,20 €.

De meeropbrengst op het vlak van pensioen ziet er als
volgt uit:

| Als alleenstaande: 48.364,20 x 60 % x (1/45)
= 644,85 € per jaar of 53,73 € bruto per maand
| Als gezinspensioen: 48.364,20 x 75 % x (1/45)
= 806,07 € per jaar of 67,17 € bruto per maand.

Dit is het maximumbedrag vermits we vertrekken van
een geplafonneerd loon bij de berekening van het
pensioen.

Indien het loon lager ligt dan het plafond zal de op-
brengst uiteraard lager liggen.

Bovendien is dit systeem eigenlijk pas interessant als men
laat op het jaar verjaart. Wie in februari verjaart zal veel
minder meeropbrengst incasseren want men heeft
slechts recht op 1 maand van 2015, in ons voorbeeld
1/12e van 52.760,95 = 4.396,74 €. De pensioenverho-
ging bedraagt dan:

| Als alleenstaande: 4.396,74 x 60 % x (1/45)
= 58,62 € per jaar of 4,88 € bruto per maand
| Als gezinspensioen: 4.396,74 x 75 % x (1/45)
= 73,27 € per jaar of 6,10 € bruto per maand.

In het huidig systeem is voor wie laat verjaart de oplossing
aan de werkgever te vragen nog een paar maanden lan-
ger te magen werken, namelijk tot 31 december.

Men kan een raming van het pensioen doen alvorens
een beslissing te nemen. Fediplus kan daarbij helpen.
U kan ons daarvoor contacteren.
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Openbare sector

Betaling van de pensioenen

Sinds 1 januari 2014 zijn de bevoegdheden van de Cen-
trale Dienst der Vaste Uitgaven-Pensioenen (CDVU), dat
de pensioenen betaalt, overgedragen naar de Pensioen-
dienst van de Openbare Sector (PDOS).

De PDOS is een organisme belast met de toekenning, het
beheer en de berekening van de meeste pensioenen in
de openbare sector, en wordt nu ook een uitbetalingsor-
ganisme voor alle pensioenen, wettelijke, overlevings, re-
paratie, oorlogsrentes en –pensioenen en de rentes bij
arbeidsongevallen.

Deze overheveling van bevoegdheden was reeds voor-
zien in de wet van 28 april 2010, en houdt volgens de re-
gering een aantal bezuinigende en administratieve
voordelen in:

| De toekennings- en betalingsprocedures worden ver-
enigd waardoor dubbele controles, dubbele boek-
houding en dubbele stockering van documenten
worden vermeden
| De dienstverlening en de communicatie naar de bur-
ger worden vereenvoudigd dank zij een uniek con-
tactpunt voor de burger en een vereenvoudiging van
de administratieve procedure.

Deze overname door de PDOS en de overheveling van
het personeel werden door de ministerraad goedgekeurd
op 7 november 2013 en het koninklijk besluit van 21 de-
cember 2013 bevestigt haar toepassing.
Voortaan zal men zich voor betalingsvragen, fiscale en
sociale afhoudingen, formulieren om zijn of haar pensioen
of rente te kunnen laten betalen op een rekening, en voor
bewijzen van leven (als men in het buitenland verblijft),
moeten richten naar de PDOS – dienst Betalingen.

PDOS, Dienst Betalingen, Victor Hortaplein 40, bus
30, 1060 Brussel.

TEL.: pensioenlijn (gratis): 1765, code 6151 om u door te
verbinden

TEL.: vanuit het buitenland (betalend): +32 78 15 17 65,
code 6151 om u door te verbinden

E-mail: ccpay@pdos.fgov.be

Hervorming van het overlevingspensioen
en toekenning van een overgangsuitkering

Zoals voor de privésector (zie Fediplus Magazine, nr 132,
bladzijden 8 & 9), werd ook voor de openbare sector een
wetsontwerp bij de kamer neergelegd met het oog op de
wijziging van de wetgeving op de overlevingspensioenen.
Dit ontwerp streeft naar een harmonisering van de ver-
schillende systemen.

Vanaf 1 januari 2015 zal een overgangsuitkering worden
toegekend aan de overlevende echtgenoot die nog geen
45 jaar is.

Die leeftijd zal geleidelijk worden opgetrokken en zal evo-
lueren van 45 jaar naar 45 jaar en 6 maanden in 2016 om
uiteindelijk naar 50 jaar te gaan vanaf 1 januari 2025.

Deze teksten moeten nog door het parlement worden
goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad.

Uitkering voor begrafeniskosten behouden

Een wetsontwerp van de minister van Pensioenen
poogde de begrafenisvergoeding toegekend bij het over-
lijden van een ambtenaar af te schaffen.

Deze vergoeding bedraagt een maandbedrag pensioen
en wordt geplafonneerd op 2.577,95 op 1 januari 2013.

De vergoeding wordt gefinancierd door een bijdrage van
0,5% op het brutobedrag van het rustpensioen van de
ambtenaar.

De regering wilde de vergoeding afschaffen maar de bij-
drage van 0,5% behouden : de opbrengst ervan zou dan
bestemd zijn voor de pensioendienst van de openbare
sector.

He leek ons tegenstrijdig de vergoeding af te schaffen en
de bijdrage te behouden. Vandaar veel reacties. Ook Fe-
diplus heeft de regering gevraagd de vergoeding te be-
houden.

Dank zij onze en andere tussenkomsten is het ontwerp
afgevoerd en blijft de vergoeding behouden.

GODELIEVE PATA

MICHEL WUYTS
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Aanpassing

Fediplus is steeds voorstander geweest van een aanpas-
sing van alle pensioenen aan de welvaart. Wanneer de
lonen sterker stijgen dan de index, dient een aanpassing
van de pensioenen doorgevoerd te worden. Zo kan in de
loop der tijden de koopkracht van de gepensioneerden
behouden worden. De pensioenen van de openbare sec-
tor worden bijvoorbeeld zowel aan de index als aan de
evolutie van de lonen aangepast.

De pensioenen van de werknemers daarentegen worden
slechts op een niet-gestructureerde wijze, onregelmatig
dus, aangepast aan de evolutie van de welvaart. De laag-
ste pensioenen worden iets meer aangepast omdat zij
zeker tot de minst goede pensioenen behoren die worden
uitbetaald. Het is beter dan niets maar zeker niet vol-
doende om de koopkracht te behouden!

De begunstigden van een DOSZ-pensioen vragen
reeds lang een aanpassing van hun pensioenen aan
de welvaart. Dit gebeurde lang geleden één keer, na-
melijk met een verhoging met 2% in 2004. Door deze
niet-aanpassing daalde de koopkracht van de DOSZ-ge-
pensioneerden met minstens 12%; bovendien zijn er ge-
pensioneerden die omwille van een te korte loopbaan (als
gevolg van de gebeurtenissen in Congo) op de rand van
de armoede leven.

Om de situatie goed te kunnen begrijpen lijkt het ons be-
langrijk de geschiedenis van de DOSZ even te overlopen.

Historiek

Voor 1960 was er het FONCOLIN, een autonome pensi-
oenkas met vestiging in Kinshasa. De werkgever stortte
61% van de bijdragen in deze kas, en de werknemer
31%.

Bij de onafhankelijkheid van Congo in 1960 staat België
64% van de activa van het Foncolin af aan de Congolese
staat. Het fonds zal niet meer verder worden gefinancierd
maar de activa waren toendertijd belangrijk omdat er
(nog) weinig gepensioneerden waren en veel personen
die bijdroegen.

1963: België richt de DOSZ op die de verplichtingen van
het Foncolin verder verzekert. De nieuwe dienst heeft
echter weinig middelen gezien het Foncolin een groot
deel van zijn activa aan Congo heeft afgestaan, en zal zich
moeten beredderen met wat overblijft en wat aan bijdra-
gen wordt betaald om zijn verbintenissen na te komen.
De dienst kampt dus van bij het begin met geldproble-
men en zal meer en meer beroep moeten doen op staats-
tussenkomst om de prestaties te kunnen betalen. Er is
echter een gat van drie jaar bij de bijdragen. De staat stelt
een bijzondere en retroactieve bijdrage ten laste van de
begunstigden voor. De werkgevers aanvaarden 61% van
het kapitaal in te brengen en er zal een verhoogde bij-
drage aan de werknemers worden gevraagd. Die bijko-
mende bijdrage wordt sinds 1963 betaald. Het
kapitalisatiesysteem wordt zo behouden. De staat belooft
de DOSZ te herkapitaliseren.

1976: de aanvullende rust- en overlevingspensioenen en
de andere voordelen over het pensioen, voorzien ten
voordele van de oud- koloniale werknemers, worden ge-
herwaardeerd. De eerste herwaardering gebeurt via een
K.B. van 14 december 1978 waarbij de tarieven van de
aanvullingen en de bedragen van de andere voordelen
met terugwerkende kracht tot 1 maart 1976 worden ge-
wijzigd. De herwaardering zal gebeuren in drie fases,
maar deze van 1978 en van 1979 zullen nooit worden
verwezenlijkt onder voorwendsel dat zij uitsluitend ten
laste vallen van de staat. De bedoeling van de toenmalige
regering was aan de oud-kolonialen dezelfde verhogin-

Het DOSZ-pensioen en
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Wat is de DOSZ?

De DOSZ (Dienst Overzeese Sociale Zekerheid) verzekert de sociale zekerheid van personen
die buiten de Europese Economische Ruimte werken (de EU en Zwitserland). De dienst werd
in 1963 opgericht en stamt uit de koloniale periode: hij betaalt onder meer rustpensioenen
uit aan mensen die in landen hebben gewerkt zonder eigen sociale zekerheidssysteem. Het

is een vrij systeem en de betaling is een mengeling van repartitie en kapitalisatie.



gen toe te kennen dan aan de werknemers. Sinds 1976
werd slechts één verhoging toegekend van 2% buiten
index, namelijk in 2004, ondanks tal van voorstellen van
de DOSZ.

1980: de vervreemding van de reserves gaat verder en
de staat moet meer en meer tussenkomen in de betaling
van de rentes om de DOSZ te helpen haar verplichtingen
na te komen.

1994: de regering beslist via haar budget de tussenkomst
aan de DOSZ te verhogen. Deze verhoging moet het de
DOSZ mogelijk maken aan haar verplichtingen te voldoen
tot eind 1994. De tussenkomst van de staat bedraagt op
die manier reeds 5,215 miljard euro.

1995: de ministerraad beslist dat vanaf 11/01/95, de staat
de lasten van het verleden volledig zal dragen. De gestorte
bijdragen moeten het mogelijk maken opnieuw een kapi-
talisatiesysteem te financieren. Deze verbintenis betekent
dat de staatstussenkomst evolueert naar 10,7 miljard. Dit
werd nooit gerealiseerd. Op vraag van een volksvertegen-
woordiger aan Magda de Galan, toenmalig minster van
Sociale Voorzorg, zal geantwoord worden dat de tussen-
komst van de staat in de werking van de DOSZ, 15,5 mil-
jard euro bedraagt, en dat in de toekomst de staat alle
prestaties van de DOSZ op zich zal nemen ter compen-
satie van het verlies van de eigen activa. De kwestie van
de herkapitalisatie wordt daardoor theoretisch.

2006: een verslag van het Rekenhof maakt duidelijk dat
de staat de DOSZ gedurende jaren heeft verplicht de

eigen kapitalen te gebruiken om de sociale prestaties te
betalen in plaats van de tussenkomst voorzien door de
wet over te maken. Op die manier is het systeem een ka-
pitalisatiesysteem geworden zonder activa om de ma-
thematische reserves te verzekeren.

Het zekerheidssysteem is op die manier een hybride sys-
teem geworden (kapitalisatie en repartitie) dat uitgaven
doet ontstaan die steeds hoger gaan liggen voor de staat.
Op basis van die vaststelling stelt het Rekenhof een her-
opstart van het systeem voor. Een speciale regerings-
commissaris krijgt opdracht deze hervorming tot een
goed einde te brengen.

2007: de pensioenen die ingang vinden op 01/01/2007
worden op een nieuwe manier berekend, het vaste tarief
gaat van 4,25 naar 3,75 met toepassing van nieuwe sterf-
tetafels. De pensioenleeftijd stijgt van 55 naar 65 jaar
vanaf 2007.

In 2013 viert de DOSZ zijn vijftigjarig bestaan. Jammer
genoeg wachten 43.684 gepensioneerden nog steeds op
een aanpassing van hun pensioenen. De DOSZ wordt
opgenomen in de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
maar blijft autonoom.

Fediplus vraagt bij deze gelegenheid dat men nu einde-
lijk een structureel aanpassingsmechanisme zou invoe-
ren en bepalen voor deze pensioenen.

MICHEL WUYTS

Nr 133 | 1ste bimester 2014

9

diens welvaartvastheid



De N-VA

| Opheffing van het belastingtarief van 45%
De jaarinkomens van 37.000 euro en meer worden mo-
menteel belast aan 50%; N-VA wijst deze limiet af voor
de gemiddelde lonen (38.000 euro) en heft het tussen-
tarief van 45% op, toepasselijk op lonen van meer dan
20.000 euro. Deze lonen worden belast tegen 40%. Er
wordt niet geraakt aan de twee basistarieven (25% tot
5.590 euro netto, 30% tot 12.000 euro).

In een tweede fase stelt N-VA voor het tarief van 40%
toe te passen tot 50.000 euro netto-inkomsten. De par-
tij stelt ook voor de inkomstentarieven te binden aan de
economische groei, zodat de belastingplichtigen minder
snel de hoogste belastingtarieven zouden bereiken.

Volgens professor André Decoster (KULeuven) zal
het vervangen van het tarief van 45 door een tarief
van 40% voor gevolg hebben de belastinginkom-
sten te verminderen: min 913 miljoen euro voor
Vlaanderen. Daarentegen zullen de inkomsten als
gevolg van de gestegen koopkracht en dus de con-
sumptie, stijgen met 101 miljoen. Voor Vlaanderen
betekent de ingreep dus een kost van 812 miljoen
euro. De tweede fase (een tarief van 40% uitgebreid
tot inkomsten van 36.300 tot 50.000 euro) zal Vlaan-
deren zowat 1,3 miljard kosten aan minderinkom-
sten uit fiscale hoek; daarentegen zullen de
BTW-inkomsten stijgen met 145 miljoen euro, maar
er blijft toch een verlies van 1,155 miljard euro. De
begunstigden van deze maatregel zijn erg verdeeld
over de bevolking. In de eerste fase (opheffing van
het tarief van 45%) zal de gemiddelde maandelijkse
winst 40 euro per gezin betekenen, maar de 10%
rijksten winnen 106 euro terwijl de 10% armsten
slechts 1 euro per maand winnen. Voor de tweede
fase is de maandelijkse winst 58 euro: de 10% rijk-
sten winnen 200 euro per maand, de 10% armsten
nog steeds 1 euro!

Op belastingvlak is de MR voorstander van een nulbe-
lasting op inkomsten van particulieren tot 13.000 euro,
en op die manier een oplossing bieden voor de werk-
loosheidsval, en ook het aantal tarieven verminderen;
voor de partij zouden de tarieven van 30 en 45% moe-
ten verdwijnen en vervangen worden door het bestaand
tarief van 25%, toepasselijk tot 12-13.000 euro, en
37.500, terwijl dit op dit ogenblik begint bij 12.200 euro.
De hoogste tranche van 50% zou beginnen bij 50.000
euro tegen 37.330 momenteel.

| Korf aan verminderingen
In plaats van een verminderingsplafond voor het pensi-
oensparen, een ander voor de kinderopvang en een
derde voor het hypothecair krediet, zal elke werknemer
(de formule is niet toepasselijk op vervangingsinkom-
sten), beschikken over een forfaitaire korf aan vermin-
deringen die hij kan verdelen zoals het hem uitkomt. De
keuzes kunnen op die manier evolueren met de jaren,
volgens de evolutie van de familie bijvoorbeeld.

| Daling van de vennootschapsbelasting
Het nominaal tarief (33,99% gemiddeld) zou terugge-
bracht worden tot het Europees gemiddelde (27,13%)
en nog verlagen op termijn. De notionele intrest zal ge-
leidelijk verdwijnen, maar, om de holdings en hoofd-
kwartieren in het land te houden wordt de vrijstelling van
dividenden ontvangen van een filiaal, verhoogd van 95
naar 100%. N-VA is ook voorstander van een betere fis-
cale behandeling van de investering in O&O. De partij
wil parallel daarmee ook terugkomen op de verhoging
van de belasting van de liquidatiebonussen (die stijgen
van 10 tot 25%). N-VA wil ook een fiscaal pact over
5 jaren met de ondernemingen om deze waarborgen te
bieden op de evolutie van het fiscaal systeem.

Verkiezingen 2014: Programma
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Op het ogenblik waarop wij deze regels tikken zijn alle verkiezingsprogramma’s van de
politieke partijen nog niet bekend. Vandaar dat in dit artikel bijna enkel over één partij

wordt gesproken. In ons volgend nummer zullen we een vollediger overzicht geven, met
uiteraard aandacht voor de problemen die onze leeftijdsgroep aangaan.



| Maximum twee jaar werkloosheidsuitkering
N-VA deelt de inactiviteit in drie periodes in. Recht op
werkloosheid, op vertrek, met een uitkering die op een
rechtstreekser manier gebonden is aan het vorige loon
en de loopbaan. Een jaar later, het integratieloon. N-VA
wil alle geledingen die zich met tewerkstelling inlaten (ac-
tivatie, opleiding, betaling van uitkeringen en controle)
ook in 1 (regionaal) huis samenbrengen.

| Vakantierekening
Voor elke werknemer zullen de vakanties bijeengeteld
worden over de hele loopbaan en gemoduleerd volgens
de noden van eenieder.

| Loonindexering
N-VA stelt de opheffing voor van de automatische loon-
indexering en zijn vervanging door een systeem van
loonakkoorden die om de twee jaar zouden afgesloten
worden.

| Pensioenen
De partij wil de automatische loonindexering afschaffen
maar is voorstander van de indexering van de pensioe-
nen. De partij legt de nadruk op het feit dat de pensi-
oenleeftijd vastligt op 65 jaar en de loopbaan op 45:
personen die vroeger vertrekken zouden een verminde-
ring krijgen op hun pensioen. Mensen die beslissen lan-
ger te blijven werken zouden een bonus ontvangen,
bovenop hun pensioen.

De partij tornt niet aan de pensioenleeftijd van 65 jaar
maar wil de procedures die vervroegd pensioen moge-
lijk maken drastisch inperken. Zij wil nog meer de bin-
ding maken tussen het pensioen en de effectief
gewerkte jaren.

Dat alles zou gefinancierd moeten worden door de
bevriezing van de openbare uitgaven op alle niveaus,
van gemeente tot staat.

Nr 133 | 1ste bimester 2014
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Vertrekkend van het standpunt dat arbeid niet alleen een
kwestie is van leeftijd maar dat gezondheid, vaardighe-
den, motivatie en de arbeidsvoorwaarden een niet te ver-
waarlozen rol spelen om de werknemer te stimuleren al
dan niet zijn activiteit verder te zetten, wil het fonds bij-
dragen tot de verhoging van het aantal werknemers in
België die 45 jaar en ouder zijn, door de ondernemers van
de arbeidsmarkt aan te zetten de mogelijkheden van te-
werkstelling aan te passen en te verbeteren alsmede de
arbeidsvoorwaarden en de arbeidsorganisatie. Om dit te
doen kunnen ze van het fonds een financiële tegemoet-
koming krijgen boven de aansporing oudere werknemers
aan te nemen zoals het plan Activa +, bijvoorbeeld.

Het fonds wenst aldus een politiek van personeelsma-
nagement te stimuleren die rekening houdt met de leeftijd:
| Door de mogelijkheid te geven aan ervaren werkne-
mers nieuwe ervaringen op te doen dank zij een vol-
ledige of gedeeltelijke aanpassing van de functie;
| De arbeid van de oudste werknemers te verlichten via
aangepaste uitrusting en werktuigen;
| De mogelijkheden tot arbeid uit te breiden door de
verhoging of de uitbreiding van de vaardigheden bij
middel van opleidingen.

Kunnen niet door het fonds gesteund worden:
| De maatregelen die betrekking hebben op de ge-
luidshinder
| De maatregel die betrekking hebben op buitenspo-
rige hitte, koude en vochtigheid
| De maatregelen betreffende verlichting
| De maatregelen betreffende de inademing van stof
| De maatregelen in het kader van de algemene ver-
plichte veiligheid
| Wijzigingen van de infrastructuur (wijzigingen aan de
gebouwen, de omgeving en de productie)
| De aankoop van hardware en software

Hetzelfde geldt voor kosten onrechtstreeks verbonden
aan projecten zoals administratieve kosten of de kosten
verbonden aan de coördinatie.

Elke werkgever die afhangt van de private sector1 heeft
de mogelijkheid een project in te dienen dat het welzijn
van de werknemers die 45 jaar of ouder zijn te verbeteren.
Het bedrag van de toegekende toelage bedraagt 50%
van de gerechtvaardigde kosten met een maximum van
500 Euro per maand per werknemer. De toelage is ex-
clusief in de mate dat ze niet mag gecumuleerd met an-
dere voordelen ontvangen door de werkgever met
hetzelfde doel en in hoofde van dezelfde werknemer voor
zover het niet de vermindering van de bijdragen van de
sociale zekerheid betreft in het kader van het plan Activa.

Om gesubsidieerd te worden moeten de projecten ont-
worpen worden en gerealiseerd met medewerking van de
werknemers die 45 jaar oud zijn of ouder, het comité van
voorzorg en bescherming, en de sociale partners.

Beroepservaringsfonds
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Oude werknemers hebben soms problemen om zich zo goed mogelijk te positioneren op de
arbeidsmarkt. Te duur, niet meer voldoende rendabel, terughoudend ten opzichte van

veranderingen, enz. Talrijke gemeenplaatsen doen de ronde! Ten einde de ervaring van de
werknemers einde loopbaan te valoriseren werden verschillende initiatieven genomen op het

niveau van de regering maar ook rechtstreeks in de privésector. Een initiatief dat niet echt nieuw is
maar wellicht niet goed gekend schijnt ons bijzonder interessant om te vermelden. Het betreft het
beroepservaringsfonds, gesticht in 2001 en waarvan de activiteiten een aanvang namen in 2004.

Dit begrotingsfonds opgericht in het kader van de federale openbare dienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg, is op punt gezet in het kielzog van de agenda van Lissabon.

1 Zijn dus uitgesloten: de Staat,de Gemeenschappen,de Gewesten,de Provincies,de Gemeenten,de openbare instellingen,de instellingen van openbaar nut met uit-
zondering van de Nationale Bank van België en de NV De Nationale Loterij, de centra van beroepsopleiding waarop de wetgeving van toepassing is op de werkge-
legenheid of op de beroepsopleidingen van de werklozen, de ondernemingen van het vrij onderwijs indien het effectieven betreft gesubsidieerd door de gemeenten



Voor aanvullende inlichtingen wendt U tot:

De openbare federale dienst van Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Bestuur van de Humanisering van de Arbeid
Her Fonds van Beroepservaring
Ernest Blerotstraat 1-1070 Brussel
02/233 44 87-02/233 45 97-02/233 45 05
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Typologie van de verbeteringsontwerpen

| Ergonomische aanpassingen:
zij beogen een aanpassing van de arbeidsplaats of de arbeidssituatie met het oog op de vermindering
van de fysieke ongemakken voor de werkemer. Dit vertaalt zich door een betere lichaamshouding, een
passende rangschikking van de werktuigen enz.

| Wijzigingen van de organisatie van de arbeid:
zij betreffen de wijziging van de arbeidstijd en plaats.

De twee volgende modellen kunnen als acties voortvloeien uit “een beleid gebaseerd op de leeftijd” van de
onderneming:

| Veranderingen van functies:
de overgang naar een lichtere functie teneinde bepaalde werknemers die van oordeel zijn dat hun taak
zwaar om dragen is te verlichten. De overgang naar een andere taak kan volledig of gedeeltelijk zijn.
Ofwel verlaat de oudere werknemer zijn huidige taak voor een geheel andere functie ofwel delegeert de
werknemer een deel van zijn taken aan een collega. Een ervaren werknemer cumuleert vaak zonder er
zich rekenschap van te geven veel kennis die nergens geschreven staat. Aldus komt hij in een vicieuze
cirkel terecht van een voortdurende werkdruk. De wijziging in taken wordt ook uitgevoerd om de moti-
vatie te hernieuwen en de eentonigheid te breken die zich na jaren voordoet op dezelfde arbeidspost.

| Ontwikkeling van de bevoegdheden:
dit soort interventie heeft tot doel de werknemer toe te laten zich aan te passen aan een veranderend
en veeleisend arbeidsmilieu; deze projecten liggen in de lijn van een perspectief van evenwicht tussen
de werknemer en het arbeidsmilieu. De toevlucht tot een meetinstrument van arbeidsmogelijkheden be-
tekent daaromtrent een voorafgaande ideale stap (maar niet verplicht) tot een verwezenlijking van derge-
lijke concrete plannen.

Opmerking : bepaalde plannen zijn een combinatie van meerdere soorten van projecten.

BRON: HET RAPPORT VAN ACTIVITEITEN VAN HET FONDS VAN BEROEPSERVARING



Elk land beslist autonoom wie er belastingen betaalt en
op welke bedragen ze moeten worden betaald. De woon-
plaats en het land waar de inkomsten vandaan komen
bepalen het belastingstelsel. In een aantal gevallen kan
de nationaliteit belang hebben. Daarom gebeurt het dat
meer dan één land belastingen kan heffen. Men spreekt
dan van dubbele internationale belasting.

Om te beletten dat iemand tweemaal belasting betaalt op
eenzelfde inkomst worden bilaterale conventies om dub-
bele belasting te vermijden afgesloten. In dergelijke con-
venties wordt bepaald wie belast wordt met de
belastinginning. België heeft dergelijke conventies om
dubbele belasting te vermijden afgesloten met alle lidsta-
ten van de Europese Unie. Deze conventies zijn geba-
seerd op een model opgesteld door de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De
tekst is een soort raamakkoord waarop landen zich kun-
nen inspireren om hun bilaterale akkoorden af te sluiten.

In functie van die conventies dient de fiscale woonplaats
bepaald te worden van de begunstigde van een pensioen.
Alleen diegene die zijn fiscale woonplaats heeft in één van
de beide ondertekenende landen kan zich beroepen op
deze conventie. De fiscale woonplaats is het refertepunt
om te bepalen welk land belasting mag heffen.

De bilaterale conventies die dubbele belasting vermijden
voorzien een artikel voor elk soort inkomst (inkomsten uit
arbeid, dividend, pensioen, enz). De aard van de inkom-
sten bepaalt aan welk artikel uit de conventie het betrok-
ken bedrag is onderworpen. Het land bevoegd voor de
inkomstenbelasting kan dan worden bepaald op basis
van deze qualificatie.

Artikel 18 van het OESO-model is uitsluitend toepasselijk
op “pensioenen en gelijkaardige inkomsten betaald via
een vroegere werkgever”. Volgens de fiscale administra-
tie maken de wettelijke en aanvullende pensioenen, de
weduwen- en wezenpensioenen er deel van uit op
voorwaarde dat zij hun oorsprong vinden in vroegere te-
werkstelling in de privésector. De kapitalen van groeps-
verzekeringen betaald aan werknemers zijn geen
“pensioenen” want zij worden niet periodisch betaald. Zij
maken desondanks toch deel uit van het toepassingsveld
van artikel 18 als gelijkaardige inkomsten. Over het alge-
meen wordt het recht om belasting te heffen in het kader
van artikel 18 (pensioen uit de privésector) toegekend aan
de woonstaat. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Frankrijk
en Nederland. Maar opgelet : dit is geen algemene regel,
er bestaan uitzonderingen. Luxemburg is een dergelijke
uitzondering. Een Belgische gepensioneerde uit de privé-
sector zal een belasting aan de bron dienen te betalen op
zijn Belgisch wettelijk pensioen.

De pensioenen uit de openbare sector vallen onder toe-
passing van artikel 19 van de OESO-conventie. Dit artikel
kent het belastingrecht toe aan de staat die de inkomsten
heeft betaald, namelijk het land dat de pensioenen be-
taalt. Er kunnen echter uitzonderingen bestaan waarbij de
nationaliteit een rol speelt.

Tot besluit: het is zeer belangrijk na te gaan, vooraleer
zich in het buitenland te vestigen, welke de inhoud is
van de bilaterale conventie gesloten tussen ons land
en dat buitenland.

Alle conventies zijn beschikbaar op de fiscale gegevens-
bank van het ministerie van financiën via: http://finan-
ces.belgium.be/nl/ U kan ook advies vragen aan Fediplus!

MICHEL WUYTS

Eens met pensioen ben ik weg!
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Wij worden steeds mobieler en beslissen soms in het buitenland te gaan wonen eens we
gepensioneerd zijn. Het is er veelal warmer en droger, er is meer ruimte, enz. Wat

gebeurt er met onze pensioenen? Ze worden uiteraard eender waar betaald, maar wat
met de belastingen, waar moet ik ze betalen?
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Gepensioneerd op 69

De Engelsen mogen zich verwachten aan een verhoging
van de leeftijd waarop ze met pensioen kunnen, en wel
vanaf 2030. Het is immers voorzien om de pensioenleef-
tijd te doen stijgen naar 68 en dan geleidelijk naar 69 in
2040. De pensioenleeftijd is op dit ogenblik, zoals bij ons,
vastgesteld op 65 jaar.

Enkele cijfers van de sociale
zekerheid (2012)

| 304 452 personen ontvangen een invaliditeitsuitkering:
15% verhoging.

| 209 558 personen in tijdskrediet (privésector) of loop-
baanonderbreking (openbare sector).

| 115 734 bruggepensioneerden van wie de meerder-
heid meer dan 60 is (81 699).

| 104 632 personen ontvangen de Inkomensgarantie
voor Ouderen

| 28 miljard is het totaal bedrag uitgegeven door de so-
ciale zekerheid voor de pensioenen.

| 24 miljard wordt door de sociale zekerheid uitgegeven
aan gezondheidszorgen.

Werkonbekwaam?
Hoeveel bedraagt de uitkering?

De Belg is duidelijk te optimistisch wat het bedrag betreft
dat hij zou krijgen in geval van werkonbekwaamheid. Vol-
gens een onderzoek van Delta Lloyd Life zou 80% van
de ondervraagden het bedrag te hoog inschatten. Slechts
15% is zich ervan bewust dat na een maand arbeidson-
bekwaamheid de uitkering nog slechts 60 % of minder
bedraagt van hun loon, 14% is ervan overtuigd dat zij het-
zelfde loon dan vroeger ontvangen. Ander verontrustend
cijfer: 24% van de Belgen beschikt niet over voldoende
reserves om minstens een maand zonder uitkering te
kunnen opvangen.

Dienstencheques

De waarde van de dienstencheques is sinds 1 januari
2014 gestegen van 8,5 naar 9 euro.

Het Omnio-statuut verdwijnt

Sinds 1 januari van dit jaar blijft enkel het RVV-statuut
over, waar er tevoren twee bestonden: RVV (genieter van
verhoogde tussenkomsten) en Omnio. De regels om dit
statuut te verkrijgen werden ook vereenvoudigd, en wel
op volgende manier:

| Indien u of een lid van uw familie een specifieke uitke-
ring ontvangt (integratietussenkomst, gehandicapten-
tussenkomst) geniet u automatisch van een
verhoogde tussenkomst.

| Indien u beperkte inkomsten geniet kan u RVV wor-
den op basis van een controle van de gezinsinkom-
sten.

Wat zijn de voordelen van zulk statuut?

Door de verhoogde tussenkomst krijgt men hogere te-
rugbetalingen bij de dokter en ook de geneesmiddelen
zijn goedkoper, de derdebetalersregeling (men betaalt
slechts het remgeld bij de dokter), evenals lagere tarie-
ven voor gas en elektriciteit, telefoon en openbaar ver-
voer.

De plafonds

Als u tot een van volgende categorieën behoort:

| Weduwnaar, invalide, gepensioneerde
| Sinds meer dan een jaar werkloos
| Gehandicapte zonder uitkeringen aldus
| Eénoudergezin (een ouder met kinderen ten laste)
| Militair met tijdelijk pensioen of ambtenaar met
werkonbekwaam om gezondheidsredenen sinds
12 maanden,

De bruto belastbare gezinsinkomsten worden vergeleken
met volgende plafonds op 1 september 2013:

Titularis: 16 965,47 €
Persoon ten laste of inwonende partner: 3140,77 €

Indien u niet tot een van deze categorieën behoort wor-
den de belastbare gezinsinkomens vergeleken met vol-
gende plafonds:

Titularis: 16 743, 70 €
Persoon ten laste of inwonende partner: 3099,72 €

In de meeste gevallen behouden de genieters van het
Omnio-statuut identieke voordelen en tussenkomsten.

Kort nieuws



In het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een financi-
ële hulp voor huurders die wensen te verhuizen omwille
van een onaangepaste omgeving voor personen van een
bepaalde leeftijd die minder mobiel zijn. Het is duidelijk
dat de nieuwe woning zich in het Hoofdstedelijk Gewest
moet bevinden. Andere voorwaarden dienen ook vervuld
te worden. Het gaat dan om het feit geen eigenaar te zijn
en een belastbaar globaal gezinsinkomen te hebben dat
beneden een bepaald bedrag ligt. Voor het jaar 2014 zijn
de betreffende cijfers de volgende:

Voor meer informatie kan men contact nemen met de
dienst huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke
Dienst, Vooruitgangsstraat 80 te 1035 Brussel.

In Vlaanderen

Er worden verschillende soorten hulp toegekend. Deze
kunnen onder bepaalde voorwaarden worden gecombi-
neerd zonder natuurlijk de werkelijke kosten te over-
schrijden.

Aanpassingspremie voor ouderen

Indien u of uw samenwonende partner of een inwonend
lid van uw familie 65 jaar is of meer, en indien aanpas-
singswerken moeten gebeuren aan uw huis om het aan
te passen aan de fysische voorwaarden omwille van de

leeftijd, kan een aanpassingspremie worden toegekend.
Deze kan 50% bedragen van het bedrag van de goed-
gekeurde facturen (ontvangen tot 1 jaar voor de aan-
vraagdatum) voor een bedrag van 600 tot 1250 euro
maximum. De aanvaardbare werken kunnen verscheiden
zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

| Werken aan de badkamer (met minstens een douche
en een lavabo) om deze aan te passen aan de noden
van de ouderen. Een tweede badkamer kan slechts
deels gefinancierd worden indien zij zich op een an-
dere verdieping dan de eerste bevindt.
| Een toilet te plaatsen, eventueel een tweede op een
andere verdieping.
| Een traplift installeren of een stijgplatform voor rol-
stoel.
| Plaatsing van handgrepen in badkamers.
| Automatisering van bestaande ingangsdeuren, poor-
ten of luiken
| Leuningen plaatsen, deuren verbreden, hindernissen
wegwerken.
| De ruimtes en badinstallaties nuttig aanpassen.
| De inrichting aanpassen door minder verdiepingen te
bewonen.

Renovatiepremie

De renovatiepremie wordt voorzien om de woning aan te
passen zodat de bewoner er zo lang mogelijk in kan blij-
ven wonen. De aanpassingen kunnen bvb bestaan uit het
aanbrengen van bredere deuren.

Tussenkomst van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een
handicap met het oog op de aanpassing
van de woning

De tussenkomst in de aanpassingskosten van huizen
geldt voor eigenaars en huurders. De aanvrager moet wel
ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Perso-
nen met een Handicap en geen 65 jaar oud zijn op het
ogenblik waarop hij/zij inschrijft.

Je huis aanpassen?
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Naarmate de leeftijd stijgt kan het steeds meer nodig zijn de woning aan te passen aan
zijn of haar fysische toestand, als men er wil blijven wonen en een zekere autonomie wil
behouden. Die aanpassingen kunnen soms veel geld kosten. Daarom komt de overheid
met geld over de brug. Die tussenkomsten zijn verschillend van het ene tot het andere

gewest. We starten dit overzicht met wat bestaat in Brussel-Hoofdstad en in Vlaanderen.
In een volgend nummer komen de tegemoetkomingen in Wallonië aan bod.

Aantal personen ten laste Maximuminkomen*

0 19 257,34

1 20 546,90

2 21 836,45

3 23 126,01

4 24 415,56

*Verhoging per kind ten laste = € 1289,55



Provinciale aanpassingspremies

Een premie bestemd om de aanpassing van de woning
aan te moedigen wordt ook toegekend door de provin-
cies Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen.

De provincie Limburg biedt een premie aan voor de re-
novatie van een huis, en dit met het oog op het behoud
van autonomie bij de ouderen en/of gehandicapten in hun
eigen omgeving, en om de behuizing aan te passen aan
hun specifieke noden. Het kan bijvoorbeeld gaan om de
aanpassing van de toegang tot de woning, de bouw van
een traplift, … Om van de premie te kunnen genieten mag
het jaarlijks maximaal toegelaten inkomen niet boven de
16.000 euro voor een alleenstaande liggen, of 20.000
euro als gehuwd of samenwonend koppel. Deze bedra-
gen kunnen stijgen met 1.000 euro per persoon ten laste.
Onder de andere voorwaarden dient vermeld het bedrag
van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van het huis
dat niet hoger mag liggen dan 1.120 euro. De premie be-
draagt maximaal 30% van de kosten van de werken met
een maximum van 750 euro (BTW in). Indien de begun-
stigde van de premie ook nog recht heeft op een uitkering
van de VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap) en/of van het Vlaams Gewest en/of van
de gemeente waar hij woont, mag het totaal van de pre-
mies en de prestaties niet hoger liggen dan 85% van de
totale kosten van de aanpassing. Te vermelden is ook dat
de premie slechts eenmaal kan worden toegekend voor
dezelfde woning. De aanvraag dien ingediend te worden
na de werken en op daartoe bestemde formulieren die
verkregen kunnen worden bij het ministerie van Huisves-
ting, relatiebeheer met de provincie Limburg, Universi-
teitslaan, 1, 3500 Hasselt, tel.: 011/23 72 02.

In de provincie Vlaams-Brabant kan de premie toegekend
worden aan 60+ers die erkend zijn als personen met een
handicap door de FOD Sociale Zekerheid of door het
Vlaams agentschap voor gehandicapten. Het belastbaar
inkomen mag niet hoger liggen dan 36.660 euro voor een
gezin van twee personen, en het totale belastbare inko-
men mag niet hoger liggen dan 51.950 euro om toegang
te hebben tot de premies.

Het niet-geîndexeerd kadastraal inkomen van de woning
mag niet hoger liggen dan 1.700 euro. De premie is ge-
lijk aan 50% (of 75 bij RVV-statuut) van de aanpassings-
kosten met een maximum van 2.500 euro. De premie is
betaalbaar op het einde van de werken, na voorlegging
van de betaalde facturen. De facturen mogen niet geda-

teerd zijn meer dan een jaar voor de datum waarop de
beslissing tot toekenning van de premie is gevallen. Meer
info kan worden gelezen op de webstek van de provincie
Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be of verkregen bij
de provincie Vlaams-Brabant, Dienst Huisvesting en In-
richting, Provincieplein 1, 3010 Leuven; tel. 016/26 73 10
of 016/26 73 11.

In de provincie Antwerpen liggen de voorwaarden onge-
veer gelijk: de aanvrager dient minstens 65 te zijn op het
ogenblik van de aanvraag. Zijn maximaal toegelaten jaar-
lijks inkomen mag niet hoger liggen dan 23.500 euro en
hij/zij of zijn/haar partner mogen geen andere woning in
volle eigendom hebben, in vruchtgebruik of ander reëel
recht op een andere woning. De belastbare waarde van
het pand mag niet meer bedragen dan 1.200 euro. De
toelage bedraagt 35% van de kost van de renovatiewer-
ken met een maximum van 1.250 euro.

Indien het netto belastbaar inkomen van de aanvrager en
van zijn partner niet hoger ligt dan 16.000 euro kan de
premie 50% bedragen van de kosten van de werken met
een maximum van 2.000 euro.

Voor meer informatie: provincie Antwerpen, beheer van
het welzijn en de gezondheid, Boomgaardstraat 22 b
100, 2600 Antwerpen, tel. 03/240 56 37.
http://www.provant.be.

Gemeentelijke premies

Een aantal gemeenten voorzien op hun beurt een tus-
senkomst in de aanpassingskosten van woningen van
ouderen en/of gehandicapten. Om te weten welke ge-
meenten zo’n tussenkomst voorzien kan men www.pre-
miezoeker raadplegen.

Toegankelijkheidsbureau

Het toegankelijkheidsbureau verschaft gepersonaliseerde
raadgevingen om de bestaande woning aan te passen
aan de specifieke noden van de bewoners. Het kan ter
zelfdertijd de premies of tussenkomsten vermelden
waarop men recht heeft. De kosten van deze raadpleging
worden ten laste genomen door een aantal gemeenten
en door de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-
Brabant. De raadpleging is gratis voor ieder die door het
Kennis- en Ondersteuningcentrum wordt gestuurd.
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Het verleden, Aanwezig voor de
toekomst… le Bois du Cazier

Le bois du Cazier is een
van de vier mijnsites in
Henegouwen die op de
lijst staan van het We-
reldpatrimonium van de
Unesco: de mijnsite
brengt het verleden, de
werkomstandigheden en
de arbeidersimmigratie
tot leven.
De naam Bois du Cazier

komt van de huwelijksband tussen de eigenares van het
Goed Bos (Le Bon Bois) te Marcinelle en de baron van
Cazier in de 18e eeruw. Vanaf 1822 wordt op die plek een
steenkoolmijn uitgebaat, maar slechts vanaf 1874 zal de
mijn de naam Bois du Cazier aannemen.
De mijn wordt een der meest productieve en moderne
van het land. Maar ook een van de meest dodelijke. Twee
zware ongevallen doen er zich voor: een in 1930, waarbij
16 kompels de dood vinden na een ontploffing van mijn-
gas, en de mijnramp van Marcinelle, zoals ze geheten
wordt, waarbij 262 personen de dood vinden na een on-
dergrondse brand. De slachtoffers komen uit 12 verschil-
lende landen, voornamelijk uit Italië.
Er worden als gevolg van de ramp maatregelen genomen
om de veiligheid op het werk te verbeteren.

Wij stellen u een bezoek aan de site voor, en wel op don-
derdag 27 maart: we volgen de weg die de mijnwerkers
volgden om het zwarte goud boven te halen, de steen-
kool die in de 19e eeuw de rijkdom van Wallonië bete-
kende. We volgen de mijnwerkers via de verschillende
vertrekken met hun kledij, lampen, liften enzoverder. De
zaal 8 augustus 1956 brengt de Italiaanse immigratie in
herinnering, en vooral de context en de omstandigheden
waarin de Ramp van 56 zich heeft voltrokken.

Dit historisch bezoek wordt afge-
rond met een lunch in het restau-
rant Le Saint-Charles dat zich
eveneens op de site bevindt, en
waar de kok een regionale maal-
tijd zal voorstellen in een aange-
naam kader.

De dag wordt afgesloten met een
bezoek aan het Glasmuseum. Dit museum stelt de in-
strumenten en grondstoffen voor nodig voor het maken
van glas, en brengt de sociale strijd in herinnering gedu-
rende de 19e en 20e eeuw. We volgen het glasblazen in de
ateliers op het einde van ons bezoek.

Fediplus heeft deze uitstap met zorg voorbereid en
nodigt u graag uit eraan deel te nemen. Spreek er ook
over in uw omgeving en kom met velen.

| Wanneer? Donderdag 27 maart 2014 te 10.15 uur
aan het Bois du Cazier: de gegidste wandeling door-
heen de site begint te 10.30 uur. Er kan ook afge-
sproken worden aan het Centraal Station te Brussel.
| Waar? 80 rue du Cazier – 6001 Marcinelle
Openbaar vervoer: NMBS Charleroi Sud – Tec bus
52, richting Gourdinne, halte Marcinelle.
Met de auto: parking aan de mijnsite. De reisweg kan
u na inschrijving worden meegedeeld op eenvoudige
vraag.
| Deelname? 45€, voor inkom,
gids en lunch (voor- en hoofd-
gerecht en dessert, 2 glazen
wijn, 1/4e liter water, koffie).
Meer details volgen na inschrij-
ving.
Terug te sturen ten laatste op
22 maart 2014.

Agenda
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Gent, historisch
verleden

Gent was tijdens de Middeleeuwen een
van de rijkste en machtigste steden van
Noord-Europa.
De stad toont nog fier de gebouwen die
dateren uit deze roemrijke tijd: kerken,
een imposant kasteel, rijke patriciër-
shuizen en gebouwen. Hier werd in
1500 de latere Keizer Karel geboren,
heerser over een rijk waar de zon nooit
onderging. Hier staat van ver zichtbaar
de grote kathedraal, geflankeerd door
het Belfort en de Sint-Niklaaskerk, hier
vloeien Schelde en Leie in elkaar over en
kan men aangenaam wandelen lang-
sheen de wateren. Gent is ook een be-
langrijke universiteitsstad en geeft zeker
’s avonds de indruk een jonge stad te
zijn. Wie er wil wonen moet diep in de portefeuille tasten …

Fediplus stelt u voor deze stad op een originele manier te
ontdekken, via een gegidste wandeling, met proeverijen
van eten en drinken, zout en zoet, en verhalen van vroe-
ger en nu, lokaal en universeel, en met een lunch halfweg
in een typische brasserie.
Nieuwsgierig? Wil u samen met andere senioren aan deze
uitstap deelnemen? Aarzel dan niet en schrijf in. U kan
ook kennissen, familie en vrienden inschrijven. Fediplus
wil immers een communicatie verzorgen tussen leden en
niet-leden en dergelijk bezoek is een mooie aanleiding
daartoe.

| Wanneer? Donderdag 24 april 2014 te
10.50 uur
| Waar? Afspraak vooraan in het Sint-Pie-
tersstation voor hen die met de trein reizen.
De afspraak met de gids en de autorijders
is aan de Vrijdagmarkt aan het standbeeld
van Jacob van Artevelde (parking onder
het plein) te 10.50 uur. Meer info na in-
schrijving.
| Deelname? 50 € (met inbegrip van het ge-
gidst bezoek, de proeverijen, de 3-gangen-
lunch, drank inbegrepen); indien u
vegetariër bent of een dieet volgt, laat het
ons weten, wij geven uw wensen door aan
het restaurant.
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Terug te sturen naar Fediplus, Belliardstraat 20 - 1040 BRUSSEL

Naam en voornaam

Adres

Tel Aantal deelnemers aan het bezoek:

� ............... x Bois du Cazier
� ............... x Gent, historisch verleden

............................ € te storten op rekening BE19 0012 2049 4012

Alle inschrijvingen kunnen gebeuren door bijgaande strook in te vullen en ons toe te sturen, met aanduiding
van de evenementen waaraan u deelneemt, of via 02/514 14 44. Uw kinderen, vrienden en kennissen zijn
welkom. Er zijn minstens 10 inschrijvingen nodig om de uitstap mogelijk te maken.
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