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De kunst van het
compromis

België is bij uitstek het land van het
compromis. Na elke verkiezing is de
periode van regeringsvorming vaak
erg lang. Na de verkiezingen van
2010 heeft zij meer dan een jaar ge-
duurd. Een moeizaam onderhandeld
regeerakkoord is een fundamenteel
gegeven dat de partijen gedurende
de 5 volgende jaren zal binden.
De hervorming van de pensioenen zal
zeker deel uitmaken van het regeer-
akkoord dat men op dit moment aan
het onderhandelen is.
Op het ogenblik dat wij deze tekst
schrijven heeft de commissie van ex-
perten juist haar rapport afgeleverd.
Zij werd aangesteld door Alexander
De croo, minister van pensioenen, en
had als taak om oplossingen voor te
stellen met het oog op een funda-
mentele hervorming van de pensi-
oenregimes. het werd een lijvig
rapport, vrucht van een lange ge-
dachte-uitwisseling tussen de 12 ex-
perten, leden van de commissie.
Dit rapport beperkt zich niet tot het
doen van vaststellingen, zoals vorige
studies over dit onderwerp. Denk nog
aan het fameuze « groenboek » op
stapel gezet door de vroegere minis-
ter van pensioenen van de regering
Yves Leterme. het is volkomen in de
vergeethoek geraakt en heeft tot
niets gediend!
De commissie voor de hervorming
van de pensioenen 2020-2040 stelt
nu een werkelijk structurele hervor-
ming van de pensioenregimes voor.

Waarover gaat het?

De commissie stelt het invoeren van
een pensioen met punten voor. Elke
werknemer zou, jaar per jaar, zijn pen-
sioenrekening ‘voeden’ met punten.
Een punt zou overeenstemmen met
een gewerkt jaar tegen een gemiddeld
salaris. De werknemer die minder zou
verdienen dan het gemiddeld salaris
zou recht hebben op een gedeelte van
dit punt, diegene die meer verdient
zou meer dan een punt krijgen. Er zou
een maximaal en minimaal aantal pun-
ten zijn en vermeerderde punten voor
zware beroepen. Gelijkgestelde perio-
des zouden eveneens punten krijgen.
Op het moment van het met pensioen
gaan, wordt elk punt omgezet in eu-
ro’s. De berekening van de waarde
van een punt zou gekoppeld worden
aan het gemiddeld inkomen van ac-
tieve werknemers in het betrokken re-
gime (loontrekkende, zelfstandige of
ambtenaar).

De berekeningswijze zou dezelfde zijn
voor de 3 pensioenregimes, wat on-
vermijdelijk een langere loopbaan in
de openbare sector zou inhouden,
vergeleken met de huidige situatie.
Toch zal de berekening altijd gunsti-
ger blijven voor ambtenaren. Dit
wordt gerechtvaardigd door het feit
dat ze niet kunnen terugvallen op een
groepsverzekering. Men zal ook een
systeem van aanvullend pensioen in-
voeren voor de contractuelen in de
openbare sector.

De pensioenleeftijd (op dit moment
65 jaar) zou opgetrokken worden
naar 66 jaar in 2020 en 67 jaar in
2030.
Een vervroegd pensioen zou altijd
mogelijk blijven, maar minder aan-
trekkelijk worden gemaakt. in de loop
van de volgende jaren zal de loop-
baan om met vervroegd pensioen te
kunnen gaan, misschien moeten op-
getrokken worden naar 42 jaar, on-
geacht de leeftijd.
Men voert ook de mogelijkheid in om
deeltijds pensioen te nemen. Dit wil
zeggen: een gedeelte van zijn pensi-
oen opnemen en toch blijven verder
werken en bijkomende pensioen-
rechten vergaren. Na de wettelijke
pensioenleeftijd zou men van onbe-
perkte beroepsinkomsten kunnen ge-
nieten.

Bovendien beveelt de commissie de
verdere ontwikkeling van de aanvul-
lende pensioenen aan, maar stelt ook
een wijziging van de belasting van de
2de pijler voor. Men zou overstappen
van een lineaire naar een progres-
sieve belasting.

Er wordt een heel aantal andere pun-
ten in dit rapport aangesneden. Wij
zullen er in onze volgende nummers
op terugkomen. Eén ding is zeker:
het hervormingswerk dat moet wor-
den gerealiseerd is kolossaal. Fedi-
plus zal actief aan het debat
deelnemen.

MichEL WUYTS
Directeur

Hoofdartikel



1. Overlevingspensioen
“gemoderniseerd”

het huidige overlevingspensioen dateert nog uit de tijd
toen manlief werkte en vrouw thuisbleef: bij overlijden van
de man had de vrouw geen inkomsten, vandaar het over-
levingspensioen. De toestand is nu volledig anders: man
en vrouw werken, een overlevingspensioen houdt hier-
mee rekening en betekent in veel gevallen niets meer.
Vandaar een nieuwe wet (5 mei 2014) waarbij aan de
overlevende echtgenoot een overgangsuitkering kan wor-
den toegekend. het overlevingspensioen wordt tot die tijd
toegekend aan de overlevende echtgenoot als die laat-
ste minstens 45 is, tenzij er uit het huwelijk een kind ge-
boren is of indien de overblijvende echtgenoot minstens
66% permanent gehandicapt is; tweede voorwaarde:
minstens 1 jaar huwelijk (of wettelijke samenwoning on-
middellijk gevolgd door een huwelijk).

De belangrijkste wijzigingen kunnen als volgt worden
samengevat:

| De leeftijd waarop men recht heeft op overlevings-
pensioen (thans 45 jaar) zal geleidelijk met 6 maanden
per jaar worden opgetrokken om op 1 januari 2025 uit
te komen op 50 jaar.

| Vanaf 1 januari 2015 wordt het huidige overlevings-
pensioen vervangen door een overgangsuitkering,
die uitgekeerd wordt aan de weduwe/weduwnaar die
nog geen 45 is (of meer: zie hiervoor).

Deze overgangsuitkering wordt toegekend voor een pe-
riode van 12 maanden of 24 maanden naargelang op het
ogenblik van het overlijden er al dan niet een kind ten laste
was waarvoor een van beide echtgenoten kinderbijslag
ontvangt. Tijdens deze periode zal deze uitkering onbe-
perkt kunnen gecumuleerd worden met eigen inkomsten
uit arbeid of een ziekte- of invaliditeitsuitkering, werkloos-
heidsuitkering, onderbrekingsuitkering, tijdskrediet, over-
levingspensioen uit een ander systeem enz.

Na deze periode zal de weduwe of weduwnaar die nog
geen werk heeft gevonden op dat ogenblik, recht heb-
ben op werkloosheidsuitkering en begeleidingsmaatre-
gelen om een eigen job te vinden.

Zoals steeds blijven de verworven rechten verwor-
ven: aan bestaande overlevingspensioenen en deze die
ingang vinden voor 1 januari 2015 verandert niets, dus
de oude wetgeving blijft met een berekening gebaseerd
op het pensioen van diegene die overlijdt (en met cumul-
beperking).

het (oude) overlevingspensioen blijft ook cumuleerbaar
met een beroepsactiviteit binnen volgende beperkingen.

Voor deze nieuwe wet dienen nog een paar uitvoerings-
besluiten te worden gepubliceerd. Er komt onder meer
nog een besluit over de cumul van verschillende overle-
vingspensioenen.

Sociaal en fiscaal
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Maximumbedrag inkomsten uit beroepsactiviteit 2014

Voorwaarden Kind ten laste
Werknemer, ambtenaar
of mandaat

Zelfstandige (of werkne-
mer en zelfstandige)

Voor 65 jaar Neen 17.971,00 EUR 14.377,00 EUR

Ja 22.464,00 EUR 17.971,00 EUR



2. Eenheid van loopbaan wordt
anders gedefinieerd vanaf
volgend jaar

het rustpensioen wordt berekend op basis van de volle-
dige loopbaan van de werknemer. Om een volledige loop-
baan te hebben moeten 45 jaar zijn “bewezen”. De
berekening van die jaren is verschillend van de bereke-
ning van het pensioen zelf : om de jaren loopbaan te ken-
nen telt men alle kalenderjaren samen tijdens welke men
gewerkt heeft of kan rekenen op gelijkstelling (werkloos-
heid, ziekte, …). De duurtijd van die tewerkstelling of ge-
lijkstelling speelt hierbij geen rol. indien iemand echter
meer dan 45 jaren telt in een of verschillende pensioen-
systemen (werknemer, zelfstandige, …) werd totnogtoe
die loopbaan beperkt tot 45 jaren (de meest gunstige):
dat is het principe van de eenheid van loopbaan
(45/45en).

Voorbeeld: iemand die gewerkt heeft tussen 1998 en
2008 heeft 10/45en van een totale loopbaan, ook al heeft
hij of zij slechts drie dagen gewerkt per jaar. het pensioen
voor een jaar van drie dagen zal natuurlijk erg klein zijn !

indien iemand 48 jaar heeft gewerkt worden totnogtoe
drie jaren afgetrokken, de minst gunstige voor het pensi-
oen. iemand met een gemengde loopbaan zal echter
vaststellen dat er een soort rangorde voor de aftrek be-
staat : eerst worden immers jaren als zelfstandige in min-
dering gebracht, dan jaren als werknemer terwijl de
ambtenarenjaren voor statutairen steeds verworven zijn
(tot een bepaald maximum). Door deze regel kan men “in-
teressante” jaren kwijtraken.

Daarom is thans een wet goedgekeurd (19 april) waarbij
dit principe wordt gewijzigd : vanaf 2015 zal de loopbaan
niet meer berekend worden in kalenderjaren maar in vol-
tijdse dagen. het maximum van 45 jaren wordt aldus ver-
vangen door een maximum van 14 040 dagen voltijdse
loopbaan (45 x 312).

Wie meer dan 45 jaren heeft gewerkt, waarvan een aan-
tal onvolledig, kan met het nieuwe systeem al die jaren
toch in rekening brengen zolang hij of zij niet meer dan
14 040 dagen loopbaan telt. Dit is dus een voordeel voor
part timers met een lange loopbaan.

in ons voorbeeld hierboven zal iemand die 10 jaar a rato
van drie dagen heeft gewerkt geen 10 jaar loopbaan tel-
len maar slechts 30 dagen op 14 040.

Bij gemengde loopbaan mag dit aantal dagen evenmin
overschreden worden. Bij overschrijding zal echter, in te-
genstelling tot nu, geen rangorde meer bestaan maar zul-
len de effectief slechtste dagen worden afgetrokken,
ongeacht of men zelfstandige of ambtenaar is.

Er komt met deze nieuwe berekening dus geen onbe-
perkte loopbaan, wel een beter berekende, die ingang
vindt vanaf 1 januari 2015.

Het laatste onvolledige loopbaanjaar

Tot nog toe werd het laatste onvolledige jaar bij de bere-
kening van het pensioen van de werknemers niet weer-
houden : iemand die 65 wordt op 30 september krijgt
vanaf 1 oktober pensioen, maar dat pensioen houdt geen
rekening met de 8 maanden die betrokkene nog gewerkt
heeft gedurende dat jaar!

Voor pensioenen die ingang vinden vanaf 1 januari 2015
zal men voortaan wel met dit onvolledige jaar rekening
houden.

Pensioenen die voor die datum ingaan worden nog op de
oude manier berekend. Velen vragen hun werkgever een
verlenging van hun loopbaan tot 31 december, zodat het
laatste (en meestal niet onbelangrijke) jaar toch meetelt
voor het pensioen.

GODELiEVE PATA
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De nieuwe Kamer zal 150 afgevaardigden bevatten. Wij
zullen er volgende samenstelling terugvinden:

Niet verrassend wordt N-VA de belangrijkste partij wat het
aantal zetels betreft. het Vlaams Belang is volkomen in
elkaar gestuikt en heeft nog maar 2 afgevaardigden!
De PS verliest van zijn pluimen (mogelijks ten voordele
van PTB) maar blijft nog steeds de belangrijkste partij aan
Franstalige zijde.
Ecolo heeft een verkiezingsnederlaag geleden, terwijl cdh
en cD&V stand houden of hun positie versterken.
MR en Open-Vld gaan lichtjes vooruit, terwijl FDF en PTB
hun intrede doen met 2 afgevaardigden. De Parti Popu-
laire behoudt zijn zetel.

in deze context zal het niet makkelijk zijn om een fede-
rale regering te vormen. Deze nieuwe regering zal moeten
beschikken over een meerderheid van 76 (de helft plus
één) afgevaardigden op 150.

Wat zich afspeelt op regionaal en communautair vlak
heeft zeker zijn invloed op het federale niveau. het om-
gekeerde is ook het geval. De MR zou uitgesloten worden
van deelname aan de regionale Waalse en Brusselse re-
geringen. hetzelfde zou het geval zijn voor de Open-Vld
in het Vlaams gewest! Wij wijzen erop dat er geen ver-
plichting bestaat om symmetrische coalities te hebben
tussen de regionale en communautaire niveaus.

Op federaal vlak, zijn er 3 types van coalitie mogelijk.

1. De traditionele tripartiete

het zou hier gaan om het verderzetten van de huidige re-
geringssamenstelling met PS/MR/ cdh en cD&V/Open-
Vld/ Sp.a. Deze meerderheid zou 97 afgevaardigden
tellen.
Alhoewel mathematisch denkbaar, verwijst deze coalitie
de N-VA naar de oppositie!

2. Een centrumrechtse regering

Samengesteld uit N-VA, Open-Vld, MR, cD&V en cdh,
zou deze coalitie 94 afgevaardigden tellen.

3. Een coalitie N-VA/PS/CD&V en CdH
zonder de liberalen!

Deze regering zou ook kunnen terugvallen op een meer-
derheid van 94 afgevaardigden.

Met slechts 75 afgevaardigden zou een coalitie van cen-
trum links, zelfs met de steun van de ecologisten (Groen
& Ecolo), niet beschikken over een meerderheid!

Wij spreken ons niet uit over de opportuniteit van één of
andere coalitie. Dat is immers onze rol niet. Maar, gezien
de omvang van de te realiseren hervormingen in de ko-
mende maanden en jaren, moet er niet getreuzeld wor-
den en moet de vorming van een regering zo spoedig
mogelijk gebeuren.

Bovendien moet België zijn budget voor 2015 aan de Eu-
ropese autoriteiten voorleggen. Bijgevolg zou de regering
ten laatste in oktober moeten gevormd zijn. Laat ons
hopen dat deze deadline gerespecteerd wordt.

MichEL WUYTS

Verkiezingen 2014

De vorming van een federale
regering zal niet eenvoudig zijn

6

IN
FO

R
M
AT

IE
-
EN

C
O
N
TA

C
TT

IJ
D
S
C
H
R
IF
T



Wie geen aangifte doet riskeert een forse boete. Tot nog
toe was de fiscus behoorlijk verdraagzaam maar in de
toekomst zal vanaf een eerste “vergetelheid” een boete
van 50 euro worden aangerekend!

Voor de inkomsten van het jaar 2012 waren een nieuw
tarief van roerende voorheffing (21%) en een bijkomende
belasting van 4% geheven op bepaalde roerende inkom-
sten. Vanaf het inkomstenjaar 2013 zullen deze inkom-
sten belast worden met een voorheffing van 25%. Dit
tarief is opnieuw bevrijdend, wat inhoudt dat de inkom-
sten waarop deze voorheffing worden toegepast niet
moeten worden aangegeven.

in bepaalde gevallen is het kapitaal van een groepsver-
zekering samengesteld met patronale bijdragen, onder-
worpen aan een tarief van 16,5%. Vanaf 1 juli 2013 geldt
dit tarief nog slechts voor mensen die 62 en meer zijn op
het ogenblik van de betaling. Vanaf die datum worden
personen die geen 60 zijn in deze materie onderworpen
aan een belastingvoet van 20% en deze van 61 jaar aan
18%.

De aangifte voor het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013)
telt minder rubrieken dan vroeger. Dit heeft alles te maken
met een minder groot aantal fiscale aftrekmogelijkheden,
en met de vereenvoudiging van de rubriek over kapitalen
als gevolg van de instelling van een bevrijdende voorhef-
fing.

Er zijn ook nieuwe rubrieken over de betaling in diensten-
en PWA-cheques en dit als gevolg van de daling van het
aftrekbaar maximum tot 1380 euro.

Vereenvoudigde aangifte

Een aantal lezers hebben zeker een voorstel van vereen-
voudigde aangifte ontvangen. Dit soort aangifte wordt in-
derdaad « aangeboden » aan belastingplichtigen die zg.
een stabiele fiscale situatie kennen (gepensioneerden,
vervangingsinkomentrekkers, …). indien u een dergelijk
voorstel heeft gekregen zal dit ook gelden voor de vol-
gende jaren, behalve indien u andere inkomsten aangeeft
dan uit werk, pensioenen, werkloosheids-, ziekte- of in-
validiteitsuitkeringen. indien u in de toekomst geen der-
gelijke voorstellen wil ontvangen en een eigen aangifte
wenst te doen, dan dient u dit aan de administratie te
laten weten.

Wat doen als u een vereenvoudigde
aangifte heeft ontvangen ?

indien u het eens bent met de ingevulde getallen dient u
niets te doen. U ontvangt uw aanslagbiljet met de bere-
kening van uw belasting in de loop van het 2e semester
van dit jaar.

indien de gegevens op het voorstel onvolledig of onjuist
zijn, heeft u twee mogelijkheden om het voorstel aan te
vullen of te verbeteren:
| ofwel via tax on web voor 16 juli 2014
| ofwel door het bijgevoegde antwoordformulier correct
ingevuld terug te sturen voor 26 juni.

Nr 135 | 3de bimester 2014

7

Hoogtijd voor uw
belastingaangifte!

De deadline voor het insturen van uw belastingaangifte over de inkomsten van 2013
is 26 juni 2014 (of 16 juli voor de tax-on-web-versie).



Voorbeelden van berekeningen
(Aanslagjaar 2014 – Inkomsten
2013)

Wij nemen als voorbeeld twee gehuwde koppels: een
met een gezinspensioen, een ander met 2 alleenstaan-
denpensioenen. We hebben van de inkomsten de RSZ-
bijdragen afgetrokken, maar geen solidariteitsbijdrage
omdat wij ervan uitgaan dat betrokkenen geen kapitaal
hebben ontvangen. De uiteindelijke belasting houdt geen
rekening met de maandelijkse afhoudingen op het pen-
sioen.
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1. Gehuwd koppel met 1 pensioeninkomen als gezin

Bruto maandelijks gezinspensioen: 1.800 €
Belastbaar pensioen: 1.800 € - 63.90 € (3,55 % RSZ) = 1.736 €
Belastbaar jaarpensioen: 12 x 1.736,10 + 808,10 (vakantiegeld) = 21.641,30 €

Berekening van de belasting
Pensioenen: 21.641,30
huwelijksquotiënt 6.492,39 6.492,39
Netto-inkomsten 15.148,91 6.492,39
Basisbelasting 4.408,06 1.623,10
Vermindering op de vrijgestelde bedragen - 2.011,90 - 1.623,10
Vermindering op de vervangingsinkomens - 1.954,12
Belasting 442,04 €
Agglomeratie en/of gemeentebelasting (7%) 30,94 €
Eindbelasting 472,98 €

2. Gehuwd koppel met 2 pensioenen als alleenstaanden

Bruto alleenstaandenpensioenen: 1.400 € + 1.100 €
Belastbare pensioenen: 1.400 € - 49,70 € (3,55% RSZi) = 1.350,30 €

1.100 €

Belastbaar jaarpensioen: 12 x 1.350,30 + 646.48 (vakantiegeld) = 16.850,08
12 x 1.100 + 646,48 (vakantiegeld) = 13.846,48

Berekening van de belasting
Wettelijke pensioenen: 16.850,08 13.846,48
Basisbelasting 5.088,53 3.887,09
Vermindering op vrijgestelde bedragen - 1817,50 - 1.817,50
Vermindering op vervangingsinkomens - 1.954,12 -1.954,12
Belasting 1.316,91 115,47
Agglomeratie en/of gemeente (7%) 100,26
Eindbelasting 1.532,64 €

MichEL WUYTS
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in bepaalde gevallen is de berekening van het overle-
vingspensioen vrij eenvoudig. Bijvoorbeeld wanneer men
geniet van een gezinspensioen en de partner niet gewerkt
heeft.

in deze veronderstelling is het overlevingspensioen gelijk
aan 80% van het gezinspensioen, gelijkgesteld aan het
pensioen van alleenstaande.

Voorbeelden

Gezinspensioen: 2.000 € bruto per maand
Overlevingspensioen: 2.000 x 0.80 = 1.600 € bruto per
maand. Netto geeft dit:

Gezinspensioen Overlevingspensioen
2000 (bruto) 1600 (bruto)
- 71 (RiZiV 3.55%) - 56.8 (RiZiV 3,55%)
1.929 (belastbaar pensioen) 1.543,20 (belastbaar pensioen)
-111.40 (voorheffing) -176,52 (voorheffing)
1.817,60 (netto) 1.366,68 (netto)

Laat ons de situatie wat ingewikkelder maken met het
voorbeeld van een gehuwd koppel met 2 pensioensinko-
mens als alleenstaanden.
Mijnheer (1600 € Bruto / 1.366,68 netto)
Mevrouw (1400 € Bruto / 1.286,88 netto)

| Mijnheer overlijdt eerst. Mevrouw behoudt haar rust-
pensioen van 1.400 € en heeft recht op een overle-
vingspensioen van slechts 360 € of een totaal van
1760€ bruto / 1.448,77 netto.

hoe heeft men het overlevingspensioen van mevrouw
bepaald? in theorie is dit gelijk aan het pensioen als al-
leenstaande van de overleden echtgenoot, ofwel
1.600 €. Maar het totaal van de inkomsten van de over-
levende partner mag niet meer zijn dan 110 % van het
overlevingspensioen dat zou toegekend worden
voor een volledige loopbaan. Een volledige loop-
baan zou betekenen een loopbaan van 45 jaar. Er be-
staat dus een cumulplafond dat niet overschreden mag
worden.

in ons voorbeeld bedraagt dit cumulplafond 1.600 € x
1.1 x 45/45 (volledige loopbaan) ofwel 1.760 €. het te
betalen overlevingspensioen zal dus 1.760 € - 1.400 €
of 360 € bedragen.

indien de loopbaan van de overleden partner niet volle-
dig is (bv: 40 jaar ipv 45 jaar) zou het cumulplafond be-
paald worden als volgt: bedrag van het pensioen x 1.1
x 45/40.

| Mevrouw overlijdt eerst. Mijnheer behoudt zijn rust-
pensioen van 1600 € maar zal geen recht hebben op
een overlevingspensioen. Zijn rustpensioen over-
schrijdt inderdaad het cumulplafond. in ons voorbeeld
bedraagt dit plafond: 1.400 € x 1.1 x 45/45 of 1.540 €.

En mijn overlevingspensioen

In dit artikel zullen we de kwestie van het overlevingspensioen en zijn berekeningswijze voor
werknemers (of zelfstandigen) behandelen. Wij zullen alleen de gevallen bekijken waarin de

overleden partner al met pensioen was. Denk er aan dat men, om een overlevingspensioen te
krijgen, minimaal 1 jaar moet getrouwd zijn en ten minste 45 jaar zijn. De wettelijk

samenwonenden hebben geen recht op overlevingspensioen. Toch kan met de duur van de
wettelijke samenwoning rekening worden gehouden om deze periode van 1 jaar in aanmerking

te nemen, indien zij gevolgd werd door een huwelijk.



De situatie wordt heel wat ingewikkelder als zij van meer-
dere pensioenen genieten, als gevolg van een gemengde
loopbaan.

Voorbeeld

Mevrouw geniet van 3 rustpensioenen van alleenstaande:
| 80 €/ maand als pensioen van zelfstandige (3 jaar
loopbaan)
| 80 €/ maand van de DOSZ (Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid – loopbaan van 1 jaar in het buiten-
land)
| 630 €/ maand als werknemerspensioen (26 jaar loop-
baan)
� Totaal 790 € bruto/netto per maand

Mijnheer geniet van 2 rustpensioenen van alleenstaande:
| 360 €/ maand als pensioen van zelfstandige (25 jaar
loopbaan)
| 2000 €/ maand van de DOSZ (15 jaar loopbaan)

� Totaal 2.360 € bruto / 1.718,56 € netto per
maand

Mijnheer overlijdt. Welke zullen de bedragen zijn van
het overlevingspensioen dat aan mevrouw wordt toe-
gekend?

De DOSZ werkt op een heel bijzondere manier. De over-
levende partner ontvangt 60% van het rustpensioen als
overlevingspensioen. Wanneer de overlevende partner
ouder is dan de overleden partner, dan wordt dit deel ver-
hoogd. indien jonger dan wordt dit deel verlaagd. Wan-
neer op het moment van het overlijden de echtgenoten
65 jaar zijn, dan speelt het leeftijdsverschil niet meer. in
ons geval zal het overlevingspensioen dat wordt toege-
kend door de DOSZ 2.000 € x 60 % = 1.200 €
bruto/maand bedragen.

Zal mevrouw ook recht hebben op een overlevings-
pensioen van zelfstandige?
het antwoord moet in 3 stappen gezocht worden.

| 1. Het bedrag van het overlevingspensioen bepalen.
het overlevingspensioen als zelfstandige is gelijk aan het
pensioen voor een alleenstaande zelfstandige voor een
volledige loopbaan. We moeten dus het overlevings-
pensioen vermenigvuldigen met de omgekeerde loop-
baanbreuk. het overlevingspensioen is dus gelijk aan
360 € x 45/25 = 648 €.

Opgelet: dit overlevingspensioen moet, volgens de wet,
vermenigvuldigd worden met de loopbaanbreuk van de
mogelijke pensioenen met een ander stelsel. hierbij zal
men in dit geval rekening moeten houden met de loop-
baanbreuk bij de DOSZ, ofwel 15/45.

Op deze manier is het overlevingspensioen gelijk
aan 648 € x 15/45 ofwel 216 €.

| 2. Het cumulplafond bepalen
Zoals bij de vorige voorbeelden is het plafond gelijk aan
het overlevingspensioen voor een volledige loopbaan
x 110 %.
Ofwel: 360 € x 45/25 x 1.1 = 712,80 €

| 3. Zal het overlevingspensioen uitbetaald worden,
rekening houdend met dit plafond?
Mevrouw heeft 3 persoonlijke rustpensioenen, zijnde: 80
€ (zelfstandige) + 80 € (DOSZ) + 630 € (loontrekkende)
+ een overlevingspensioen (zelfstandige) van 216 € of
een totaal van 1.006 €.

Dit bedrag is hoger dan 712,80 (plafond). Bijgevolg zal
het overlevingspensioen van zelfstandige niet wor-
den uitbetaald.

MichEL WUYTS
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Genoeg van eindeloze discussies met een té veelei-
sende huurder of slechte betaler1, of uw eigendom
ligt geografisch te veraf? Misschien is een sociale
huisvestingsmaatschappij voor u een alternatief.

Gebaseerd op een win-win situatie treden de sociale huis-
vestingsmaatschappijen op als tussenpersoon tussen
verhurende eigenaars en huurders die een verblijf zoeken.
Deze instellingen hebben als belangrijkste doelstelling om
een gedeelte van het aanbod aan privéhuurwoningen in
hun portefeuille te integreren om zo de mogelijkheid te
bieden aan personen met een laag inkomen om toegang
te krijgen tot kwaliteitswoningen tegen betaalbare huur-
prijzen. Zij hebben eveneens tot doel om de strijd aan te
binden met de leegstand van huurwoningen en het ge-
brek aan onderhoud van gebouwen. Er zijn sociale huis-
vestingsmaatschappijen in elke regio van het land.
Sommigen ontvangen regionale subsidies, anderen wer-
ken op initiatief van huurdersverenigingen, gemeenten of
OcMW.

De woningen die voor verhuur worden aangeboden gaan
van een studio tot 4-kamer appartementen. De wachtlijst
kan soms relatief lang zijn voor middelgrote en grote wo-
ningen.

De kandidaat huurder

De woningen worden toegekend volgens een chronolo-
gische volgorde en in functie van de sociale situatie van
de kandidaat. Deze laatste mag echter geen eigenaar zijn
van een onroerend goed, met inbegrip van vruchtgebruik,
de wettelijke inkomensplafonds om aanspraak te kunnen
maken niet overschrijden en hij/zij moet beschikken over
een reguliere verblijfsvergunning.

Als eigenaar betekent het toevertrouwen van zijn onroe-
rend goed aan een sociale huisvestingsmaatschappij toe-
gang krijgen tot talrijke diensten en waarborgen, in ruil
voor een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs.

Beheer van uw verhuringen zonder risico
en zonder zorgen

het beheer van zijn onroerend goed toevertrouwen aan
een sociale huisvestingsmaatschappij betekent de ga-
rantie krijgen van:

| Betaling van de huur, zelfs bij leegstand of tussen twee
huurperiodes in. Als eigenaar tekent u met de sociale
huisvestingsmaatschappij een huurcontract voor een
periode van minimaal 3 jaar (in Brussel) tot 9 jaar. De
huisvestingsmaatschappij tekent een contract van on-
derverhuur met zijn klanten. Zij is dus effectief de
hoofdhuurder met alle verplichtingen die de huurder
aangaan. Zij zoekt huurders voor u. U hoeft zich hier
niet meer om te bekommeren, noch om betalingsach-
terstanden of andere achterstallige huurgelden.

| Betaling van de voorschotten voor bijkomende kos-
ten/lasten en voor het verbruik van de huurder (water,
verwarming, gemeenschappelijke kosten, enz.)

| indexering van de huurprijs

| het in verhuur nemen op basis van een plaatsbe-
schrijving bij ingebruikname

| het opnieuw in goede staat brengen bij het einde van
een verhuurperiode (bij normaal huurgebruik)

| Jaarlijks onderhoud van eventuele gastoestellen

| Verzekering van het goed via een globale brandpolis
voor rekening van de huurder zonder verhaal

| het opstellen van de afrekeningen, meterstanden en
berekening van het verbruik.

De eigenaars die hun onroerend goed verhuren via een
sociale huisvestingsmaatschappij genieten tevens van
een vermindering op hun onroerende voorheffing en van
een belastingsaftrek van de renovatiewerken. Er kan zich
tevens geen verhoging van het kadastraal inkomen voor-
doen na de werken. het kadastraal inkomen wordt be-
vroren gedurende de 9 jaar van het contract.

NAThALiE WiLBEAUx
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Sociale huisvestings-maatschappij

Huurder of eigenaar: waarom geen gebruik maken van een sociale huisvestings-maatschappij?

1 Onderzoeken tonen aan dat een verhuurder gemiddeld 10 maanden huurgeld ontvangt in plaats van 12.



Wij hebben al eerder de situatie in de Brusselse en
Vlaamse regio behandeld. hierbij een kort overzicht wat
betreft de Waalse regio.

in het kader van dit artikel kunnen wij niet alle premies die
door de verschillende provincies of gemeenten worden
voorgesteld behandelen. Wij zullen ons tot een aantal be-
perken. Als zij voor u niet van toepassing zijn dan kunnen
wij u informeren over de bestaande premies voor uw
woonplaats en u alle gewenste informatie bezorgen die u
kan interesseren.

Provinciale hulp: enkele voorbeelden

De provincies Waals Brabant en Luxemburg stellen een
premie voor aanpassing van uw woning, in zoverre deze
zich op hun grondgebied bevindt, ter beschikking, die aan
oudere of mindervalide personen de mogelijkheid biedt
om werken uit te voeren met het oog op een aanpassing
van hun woning aan hun fysieke toestand. Dit met het
doel om langer in hun vertrouwd milieu te kunnen blijven
wonen. De begunstigde moet minimaal 65 jaar zijn of
mindervalide, erkend door het Ministerie van Sociale
Voorzorg. De aanvrager mag geen andere woning dan
deze waarvoor hij de aanvraag doet bezitten1. inkomens-
voorwaarden zijn eveneens van toepassing. in Waals Bra-
bant mag de aanvrager in het voorlaatste jaar voor de
aanvraag, geen belastbaar inkomen gehad hebben dat
hoger ligt dan 25 000 euro (bedrag te vermeerderen met
5000 euro per persoon ten laste of met 7000 euro per
mindervalide persoon ten laste). Dit jaarinkomen zal
40 000 euro bedragen voor een gezin van gehuwden of
samenwonenden, met dezelfde voorwaarden als voor
een alleenstaande en een inwonende begunstigde. Dit in-
komen zal beperkt zijn tot 50 000 euro wanneer het een
gezin van gehuwden of samenwonenden betreft en van
een inwonende begunstigde.

in Waals Brabant bedraagt de premie 50% van de kosten
van de werken (inclusief BTW) met een maximum van
3000 euro, binnen de beperking van de beschikbare bud-
gettaire kredieten. De in aanmerking komende aanpas-
singswerken zijn de installatie van een monolift of een
liftstoel, installatie van aangepast sanitair of aanpassing
van de toegangen. Een beschrijving van de uit te voeren
werken, foto’s van de betrokken woning en een gedetail-
leerde offerte moeten gezonden worden aan de provinci-
ale administratie van Waals Brabant (Directie van de
administratie van de sociale samenhang en woonzorg)2.
De aanvrager moet de werken aanvangen binnen een ter-
mijn van 12 maanden vanaf het bericht van toekenning.

Buiten de hulp vanuit de mutualiteiten, het OcMW en de
Provincie, stelt Wallonië ook een gratis consultatiedienst
ter beschikking via het platform Goed Thuis Wonen en fi-
nanciële hulp voor een aangepaste woning door middel
van het Waals agentschap voor de maatschappelijke in-
tegratie van personen met een handicap.

Het Waals agentschap voor
maatschappelijke integratie van personen
met een handicap (AWIPH)

Om te kunnen genieten van een tussenkomst van dit
agentschap moet de aanvrager zich wenden tot het ge-
westelijk bureau waartoe hij behoort3. U zal, alvorens deze
stap te zetten, de activiteiten moeten oplijsten die u niet
meer kan verrichten in de betrokken woning, zoals u ver-
plaatsen, u wassen, naar het toilet gaan, maaltijden be-
reiden enz. het kan nuttig zijn om u te informeren bij een
maatschappelijk werker of ergotherapeut van de regio-
nale bureaus, evenals raad in te winnen bij de advise-
rende diensten voor technische bijstand, waarvan de lijst
u door de regionale bureaus kan bezorgd worden. Een

U wenst aanpassingen
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Een eenvoudige hinderpaal voor een valide persoon kan onoverkoombaar zijn voor
iemand die zijn/haar fysieke autonomie ziet afnemen naarmate hij/zij ouder wordt. In dit
licht is het absoluut noodzakelijk dat de woning kan aangepast worden aan de nieuwe

noden van de bewoner. Vaak wegen de noodzakelijke werken financieel erg zwaar. Maar
er is hulp beschikbaar!

1 Wanneer de aanvrager huurder is kan hij genieten van de provinciale premie, op voorwaarde dat de eigenaar van het verhuurde goed:
⎢ Zijn akkoord geeft met de voorgenomen werken;
⎢ Zich er toe verbindt om de huur niet te verhogen op basis van de uitvoering van de aanpassingswerken
⎢ Een nieuw huurcontract tekent voor een duur van minimaal 9 jaar, op voorwaarde van de toekenning van de provinciale premie aan zijn huurder.

2 Avenue Einstein, 2, 1300 Wavre
3 De regionale bureaus van het AWiPh zijn verspreid per geografische zone.



formulier voor het indienen van de aanvraag is beschik-
baar op de website van het AWiPh onder het luik “inté-
gration”.

Microkrediet ‘Bien vivre chez soi’

het Waals Gewest stelt leningen tegen 0% intrest ter be-
schikking, in het kader van het platform ‘Bien Vivre chez
soi’. Deze richten zich tot personen ouder dan 65 met
een laag inkomen om inrichtingswerken uit te voeren aan
hun woning om de gevolgen van een verlies aan autono-
mie op te vangen. Om te genieten van deze bijzondere
lening moet de aanvrager uitgesloten zijn van een gewoon
bankkrediet en beschikken over minder dan 1200 euro
netto per maand voor een alleenstaande of van 1600
euro netto voor een gezin, na aftrek van de huur of de
maandelijkse hypothecaire terugbetaling. het bedrag van
de lening mag 10 000 euro niet overschrijden en mag niet
lager zijn dan 300 euro.

het verkrijgen van een dergelijke lening is onderworpen
aan het oordeel van een adviescommissie, te bereiken op
081 327 211.

het totaal van de verschillende tegemoetkomingen mag
in geen geval 100% van de kosten van de werken over-
schrijden.

Intergeneratielening

het fonds voor woonvoorziening van de grote gezinnen
van Wallonië stelt hypothecaire leningen tegen verlaagde
tarieven ter beschikking voor de financiering van werken
bedoeld om een familielid te herbergen van minstens
60 jaar. De werken moeten uitgevoerd worden in de ge-
zinswoning zelf of in een woning die vlakbij gelegen is op
het eigendom van de ontleners.

Er zijn talrijke mogelijkheden om zijn woning aan te pas-
sen om er in volledige autonomie van te kunnen genie-
ten. Aarzel niet om informatie in te winnen bij uw
gemeente of bij één van de vernoemde instanties.

NAThALiE WiLBEAUx
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aan uw woning te doen?
Van welke hulp kan u genieten?
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Recht op herclassering

Sinds begin dit jaar heeft eenieder die een opzegperiode
krijgt van minstens 30 weken (of een overeenstemmende
vergoeding krijgt) recht op professionele herklassering.

De werkgever is er dus toe gehouden diensten te voor-
zien die de ontslagen werknemers helpen een nieuwe job
te vinden: die diensten kunnen de vorm aannemen van
psychologische begeleiding, het opstellen van een per-
soonlijke arbeidsbalans, een logistieke en administratieve
hulp of de begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe
werkomgeving.

experience@work

Met de vaststelling dat werknemers specifieke vaardig-
heden ontwikkelen in de loop der jaren maar dat zij ofwel
een stuk motivatie verliezen ofwel dat de onderneming
minder gebruik kan maken van hun vaardigheden op een
voltijdse basis, heeft het consultancybedrijf heartwood
een Multi company Mobility center (Mc²) opgericht
samen met Axa, Belgacom, KBc et SD Worx.

Via dit project kan een gekwalificeerd werknemer die de
50 voorbij is, tijdelijk gaan werken voor een andere on-
derneming en toch zijn contract behouden met zijn oor-
spronkelijk werkgever. Dit is een winwinwinsituatie omdat
de werknemer nieuwe uitdagingen kan aangaan met be-
houd van de zekerheid van zijn huidige werkgever. De
werkgever die iemand “afstaat” die men minder nodig
heeft ook niet meer te betalen maar krijgt hem hopelijk
beter gemotiveerd terug; tenslotte krijgt de ontlenende
firma iemand met achtergrond en ervaring met wie men
niet verplicht is een contract voor bepaalde duur af te slui-
ten. Dit kan erg interessant zijn voor nieuwe ondernemin-
gen die in een ontwikkelingsfase zitten. Blijft de vraag of
dit alles kan verwezenlijkt worden en of er de nodige
goedkeuringen voor kunnen verkregen worden.

Tewerkstellingsgraad voor senioren

De Belgische tewerkstellingsgraad voor 20-64 jarigen ligt
hier behoorlijk laag met 68,3% in vergelijking met tal van
andere landen. De doelstelling van Europa is te komen
tot een tewerkstellingsgraad van 73,2% tegen 2020. De
situatie is echter fel verbeterd tegenover een aantal jaren
terug toen de tewerkstellingsgraad van de 55-64-jarigen
slechts 25,8% bedroeg in 2002. Vandaag is de tewerk-
stellingsgraad in deze categorie 41,7%. Dit is nog lang
niet voldoende en het is ook duidelijk dat hoe ouder de
werknemer is, hoe moeilijker hij of zij een job kan vinden.
Boven 60 jaar is de waarschijnlijkheid om een job te vin-
den 3,6%. Diezelfde waarschijnlijkheid is 5,8% voor de
55-59-jarigen. Een studie van Actiris heeft aangetoond
dat de tewerkstellingsgraad reeds begint te dalen vanaf
45 jaar. in 2013 waren 30% van de werklozen mensen
die meer dan 45 waren, en dit is proportioneel het dub-
bele dan bij jongeren.
Een andere studie, van Securex deze keer, toont aan dat
8% van de zelfstandige en nog actieve werknemers meer
dan 65 jaar oud is, terwijl in de privésector slechts 1%
van de werknemers de 65 voorbij is en 0,13% in de open-
bare sector. De gemiddelde leeftijd van de nog steeds ac-
tieve zelfstandigen van meer dan 65, is 72 jaar.

Vervroegd pensioen: onbekend!
De Zweedse senior is blij te kunnen
werken!

De Zweedse werknemer werkt gemiddeld 8 jaar meer
dan de Belgische en voelt zich daar blijkbaar goed bij. Zijn
motivatie ligt in de inhoud van het werk terwijl de Belg
meer belang hecht aan zijn loon en de werkvoorwaarden
maar er ook minder voldoening bij heeft. Dat is althans
de inhoud van een studie van Delta Lloyd die zij deed bij
1600 Belgische en Zweedse werknemers.

Kort nieuws



Australiër, op pensioen op 70!

in 2035 zal de Australiër op pensioen kunnen gaan op
70-jarige leeftijd. Deze nieuwe maatregel zal toepasselijk
zijn op alle werknemers die geboren zijn na 1965. Op dit
ogenblik bedraagt de pensioenleeftijd 65, maar deze leef-
tijd zal geleidelijk stijgen en 67 bedragen in 2023.

Iets nieuws voor de chronisch zieken?

het verzekeringscomité van de RiZiV heeft besloten de
toegang tot de derdebetalersregeling van de begunstig-
den van het specifiek statuut van personen met een chro-
nische affectie, te vervroegen. Oorspronkelijk zou deze
regeling ingevoerd worden op 1 januari volgend jaar, maar
de derdebetalersregeling is reeds ingevoerd sinds 1 mei.

Nog iets nieuws op het vlak van de verzekering van het
nog verschuldigde saldo. Al te dikwijls werd dit geweigerd
of “overgefactureerd” aan de chronisch zieken, zonder
enige rechtvaardiging. De wet Partyka-Lalieux beschermt
nu de rechten van personen die een stijgend gezond-
heidsrisico lopen en die een huis kopen. Deze mensen
zijn voortaan beter beschermd bij het verwerven van een
eigendom en voor de verzekering van het verschuldigd
saldo. het koninklijk besluit dat deze regeling invoert
vanaf 1 januari 2015, verplicht de verzekeraar zijn beslis-
singen te motiveren. Deze verzekeraar zal systematisch
de meerpremies moeten verantwoorden die het gevolg
zijn van een verhoogd risico, of de weigering om te ver-
zekeren. Vervolgens wordt een soort mutualisering van
de risico’s ingesteld, zoals die reeds bestaat bij auto- of
ziekteverzekeringen. Als de uiteindelijke premie 25%
duurder ligt dan het basistarief voorziet de wet dat dit be-
drag betaald wordt door een compensatiekas met een
plafond van 800%.

Gevolgen van de hervorming van de
schenkings- of successierechten in
het Waals Gewest

Om de budgettaire impact te compenseren van de vrij-
stelling van successierechten op de familiale woning (cf.
Fediplus Magazine nr. 134) heeft de Waalse regering de
schenkingsrechten enigermate gewijzigd. het verminderd
tarief toepasselijk op roerende schenkingen wordt opge-
heven, in bepaalde gevallen zoals de indirecte schenking
via een levensverzekering.

Tezelfdertijd breidt de Waalse regering het verminderd ta-
rief uit tot de giften van belangen in een onroerendpatri-
moniumvennootschap. Dit zou de belastingplichtige er
moeten toe aanzetten zijn toevlucht wat meer te nemen
tot dit soort technieken van overdracht van een woning,
waardoor de ontvangsten voor het gewest de hoogte
zouden ingaan. De huidige tarieven zijn thans in het
Waalse Gewest 3,3%, 5,5% et 7,7% volgens de familie-
band.

Mis(be)handeling van ouderen

Volgens een recente studie zouden 5% van de 65+ers en
15% van de 75+ers op een of andere manier mis(be)han-
deld worden in Europa. Dezelfde cijfers bestaan ook in
de Verenigde Staten waar tussen 4 en 10% van de
65+ers slachtoffers zouden zijn van geweld. Psycholo-
gisch geweld komt meest voor, maar ook financiële inti-
midering en fysische mishandeling komen eveneens voor.

Nr 135 | 3de bimester 2014
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Een beter België

Auteurs: Guy
Verhofstadt, Erwin
Mortier, Bart Somers,
Emmanuel
Vandenbossche, Rolf
Falter, Dave Sinardet,
Paul De Grauwe
Uitgever : De Bezige
Bij Antwerpen

het federalisme zal ook
in de eenentwintigste eeuw een rol van betekenis spelen,
zowel in ons land als in Europa. Daarom is het belangrijk
man en paard te noemen, moeilijke discussies niet uit de
weg te gaan en nuances correct te hanteren. In Een beter
België gaan Guy Verhofstadt, Erwin Mortier, Bart Somers,
Emmanuel Vandenbossche, Rolf Falter, Dave Sinardet, en
Paul De Grauwe vanuit verschillende gezichtpunten in op
het nut en de waarde van het federalisme.

hebben de opeenvolgende staatshervormingen ook voor
meer economische groei gezorgd? is het een verlies wan-
neer een land verdwijnt, en zo ja, voor wie? Welke lessen
kunnen we trekken uit het buitenland? hebben we enkel
te leren van de Verenigde Staten en Duitsland of ook van
Servië-Montenegro? is Vlaanderen een centrumrechts en
Wallonië een links bastion? hoe verzoenen we de be-
scherming van minderheden met de democratische
meerderheidsregel? is een consensusdemocratie een
zwaktebod of is het net een troef in deze multipolaire we-
reld? Staat samenwerking haaks op daadkracht of is het
net omgekeerd? En wat willen we voor Europa?

EUROPA IN DE
STORM
(Lessen en
Uitdagingen)

Auteur: Herman Van Rompuy
Uitgever: Davidsfonds

Eind 2009 werd herman Van
Rompuy verkozen tot voorzitter
van de Europese Raad. Nu, aan
het eind van zijn ambtstermijn,

schrijft hij op basis van zijn ervaringen een krachtig essay
over het verleden én de toekomst van Europa.

het grootste deel van zijn energie tijdens zijn jaren als
‘president’ van Europa ging naar de financiële crisis die de
eurozone bedreigde. Van Rompuy vertelt hoe de Euro-
pese leiders te werk gingen om de storm te bedwingen
en de euro te redden. Ook de rol van Europa in een
steeds veranderende wereld komt aan bod. Net zoals de
verwachtingen, ervaringen en teleurstellingen van de Eu-
ropeanen zelf.

Wijs en gevat gaat hij geen enkele delicaat vraagstuk of
onderwerp uit de weg. hoe zorgen we voor meer werk-
gelegenheid en welvaart in de Europese Unie ? En hoe
kan de Unie op een ogenblik van twijfel de burgers van
Europa ervan overtuigen dat de toekomst ligt in Europese
samenwerking ? Europa in de storm geeft een uniek en
boeiend inzicht in het belang, de werking en de toekomst
van Europa. Zo ziet Van Rompuy Europa sterker uit de
crisis komen als de onmisbare drager van de welvaart
voor de volgende generatie.

Oorlog onder Water

Auteur: Tomas Termote
Uitgever: Davidsfonds

Zodra het grootste deel van de
Vlaamse kust in Duitse handen
was gevallen, begon men in
1914 met de bouw van reus-
achtige versterkingen, kanon-
stellingen, bunkers, loopgraven
en mitrailleursnesten. het in-
drukwekkende werk had
slechts één bedoeling: ’s we-
relds grootste duikbootbasis bouwen én beschermen.

Vanuit Zeebrugge en Oostende, met Brugge als hoofd-
basis, voeren vier jaar lang U-boten uit om de geallieerden
aan te vallen. Tegen het einde van de Eerste Wereldoor-
log was de U-Flottille Flandern erin geslaagd om maar
liefst 2554 geallieerde schepen te kelderen! De geallieer-
den zetten daarom de grote middelen in om de onder-
zeeërs een halt toe te roepen : mijnen, patrouilleschepen,
vliegtuigen, spionnen… De bittere strijd op zee kostte het
leven aan bijna 1200 man, bovendien gingen meer dan
70 U-boten voorgoed verloren.

Onderwaterarcheoloog Tomas Termote dook naar de
wrakken van de vele onderzeeërs en legt hun geheimen
bloot. hij schrijft over het leven aan boord van de U-
boten, hun belang in de oorlog en de zware verliezen aan
beide kanten. Voor het eerst wordt ingezoomd op dit
boeiende stuk oorlogsgeschiedenis.

Wij hebben voor u gelezen
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De vraag naar wraak tegenover het koninkrijk Servië gaf
aanleiding tot een reeks allianties waardoor een aantal
grootmachten een wereldoorlog ontketenen. De omvang
ervan is nooitgezien. Meer dan 60 miljoen soldaten
nemen eraan deel. Er vallen 29 miljoen slachtoffers onder
wie 9 miljoen doden.

De allianties

Er tekenen zich twee grote groepen landen af, met aan de
ene kant de triple entente, met Frankrijk, het Verenigd Ko-
ninkrijk en Rusland, waarbij ons land zich aansluit, even-
als Japan, italië, Roemenië en de Verenigde Staten. De
triple alliantie wordt dan gevormd door Duitsland, Oos-
tenrijk-hongarije waarbij Roemenië en het Ottomaanse
Rijk aansluiten.

Wat met België?

Duitsland verklaart de oorlog aan Frankrijk maar niet aan
België in de hoop dat ons land de Duitse troepen vrij zal
laten doortrekken. Dat was niet wat de regering wilde en
koning Albert i schreef naar zijn neef, de Duitse keizer, om
van hem de verzekering te verkrijgen dat hij het land niet
zou binnenvallen. Men zal moeten wachten tot augustus
1914 om het lot van het Belgisch volk te zien verande-
ren. 800 000 Duitse soldaten trekken onze grens over,
zonder oorlogsverklaring. België zal vier lange jaren mili-
taire bezetting kennen met tal van deportaties, opeisin-
gen, repressie. De Belgen verdedigen zich echter sterk,

iets waar de Duitsers zich niet aan hadden verwacht. het
Belgisch leger doorliep immers een complete reorgani-
satie en wilde een efficiënter leger worden ergens in 1919
of 1920. Die reorganisatie verliep in verschillende fases:
verplichte legerdienst voor een zoon per gezin in 1909 en
verplichte dienst voor alle jongens vanaf 1913. De Duit-
sers verwachtten enkel een symbolische tegenstand en
dus verliep het offensief niet gunstig voor hen. Zij hoop-
ten snel in Frankrijk te raken en gebruik te maken van het
verrassingseffect maar de tegenstand vanuit de forten
van Luik liet de Fransen en Engelsen toe de Duitsers te
bestrijden op Belgisch grondgebied zodat de Fransen tijd
kregen om een grote slag aan de Marne voor te berei-
den. De Duitsers waren door deze tactiek uit het veld ge-
slagen. De Franse overwinning noopt de Duitsers tot een
herziening van hun strategie. Zij willen via het Noorden
Parijs omzeilen en Duinkerke, Boulogne en calais ver-
overen om Britse aanvallen in de kiem te smoren. De Duit-
sers torpederen vaartuigen die naar Engeland willen, ook
de schepen van neutrale landen. Ook Amerikanen zijn
slachtoffers van deze strijd. Dit brengt de Amerikanen bij
de oorlog. het conflict neemt een werelwijde vorm aan.
Voor het Duitse leger wordt een en ander nu wel erg com-
plex. Duitse generaals realiseren zich dat het einde nabij
is en willen snel een wapenstilstand zodat de vijand geen
totale overwinning kan claimen. Willem ii wil niet aftreden
waardoor veel mensen op straat komen om vrede te
eisen. Duitsland wordt overspoeld door een revolutionaire
tendens. Willem wordt gedwongen af te treden op 9 no-
vember 1918. De regering van de nieuwe Duitse repu-
bliek tekent de wapenstilstand op 11 november 1918.
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De wereld herdenkt de Groote Oorlog!
Alle geschiedenisboeken hebben het ons geleerd: in juni 1914 was de moord te Sarajevo op

aartshertog Frans-Ferdinand, erfgenaam van de Oostenrijks-Hongaarse kroon, door een
jonge idealist van 19, de directe aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog.

Het weten waard

Ook Adolf hitler, toen slechts 25, neemt deel aan de Groote Oorlog, als eenvoudig soldaat die berichten over-
brengt van de ene naar de andere kant van het front.

Er is ook de kleine geschiedenis van Kerst: moe en gedesillusioneerd door de
lange duurtijd van de oorlog en de weinige vooruitgang in geen van beide
kampen, horen de geallieerden dat in het andere kamp kerstliederen worden
gezongen. Duitse soldaten komen uit de loopgraven en “verbroederen” met
de Engelsen in het niemandsland. het wordt een moment van verbroedering
maar het betekent slechts een korte pauze, de oorlog gaat iets daarna ver-
der…



Gevolgen van een wereldbrand

De Duitsers hebben geen oorlog gekend op het eigen
grondgebied en kunnen zich moeilijk inbeelden dat ze de
oorlog verloren hebben. De Duitse legerleiding laat het
uitschijnen als een mes in hun rug om de schijn hoog te
houden. De voorwaarden van de wapenstilstand lijken
daardoor nog zwaarder voor de bevolking : overdracht
van de vloot naar de Engelsen, levering van 5000 kanon-
nen, 30 000 mitrailleuses, vrachtwagens, locomotieven,
wagons, enz ; maar vooral de afstand van de Elzas en
van Lotharingen aan Frankrijk, en van de streek van

Eupen en Malmedy aan België, maken het moeilijk. An-
derzijds moet Duitsland ook zware herstelbetalingen
doen. Tientallen jaren later zal het nazisme hiervan ge-
bruik maken om het land opnieuw richting een grote oor-
log te brengen.

De kaarten zijn herverdeeld

Geopolitiek gezien zijn de gevolgen van de oorlog ver-
strekkend, want de oorlog luidt het einde in van grote rij-
ken als het Oostenrijks-hongaarse, het Ottomaanse en
het Russische. het keizerrijk Duitsland verdwijnt en het
land wordt veel kleiner. De kaart van Europa wordt herte-
kend. Ook het overwicht van Europa is tanend, Amerika
wordt de eerste wereldgrootmacht.

Voor het eerst wordt een internationale instelling opge-
richt om conflicten te vermijden: de Volkenbond; het zal
niet baten…

NAThALiE WiLBEAUx
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Agenda

14-18, Dit is onze
geschiedenis

Wij kunnen niet ontkennen
dat dit jaar de honderdjarige
oorlog herdacht wordt.

Daarom stellen we U een
bezoek voor aan de sterk

gemediatiseerde tentoon-
stelling “14-18, Dit is onze
Geschiedenis” die gehouden
wordt in het Koninklijk Leger-
museum aan het Jubelpark
te Brussel. De bedoeling van

deze tentoonstelling is een breed publiek dat vergeten is
in welke mate de geschiedenis zijn leven heeft beïnvloed,
gevoelig te maken voor de verwikkelingen van deze oor-
spronkelijk Europese, later wereldoorlog.
Om dit doel te bereiken doet de tentoonstelling beroep
op emoties om het publiek te laten voelen dat deze ge-
schiedenis haar betreft, dat het om haar verleden gaat en
om haar toekomst”

De tentoonstelling is onderverdeeld in de vier belang-
rijkste delen overeenkomstig de chronologie, de voor-
oorlogse, de laatste vredesjaren, de bewegingsoorlog,
Augustus-oktober 1914; de stellingenoorlog, Vier oor-
logsjaren en bezetting, De matrijs van de twintigste
eeuw.

Door middel van authentieke voorwerpen, decors, getui-
genissen, multimedia installaties, filmen en sensoriële
ruimtes, wordt aan de bezoeker getoond hoe het conflict
is begonnen en grotendeels de loop van de 20ste eeuw
heeft bepaald.
Dit begeleid bezoek heeft plaats in de 2 landstalen en ein-
digt in de brasserie “la
Terrasse” een ware in-
stelling sinds 100 jaar
op twee stappen ge-
vestigd van het Jubel-
park!
Gebak van het huis en
warme dranken wor-
den u voorgesteld op
het groene en ver-
warmde terras.
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| Wanneer? Op donderdag 18 september 2014 te 14h00
| Waar? in het Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis, Jubelpark 3,1000 Brussel
| Prijs? 25€ voor de ingang van het museum, het be-
geleid bezoek en het vieruurtje in de Brasserie.

Strook terug te sturen ten laatste op 10 september.

Brussel en haar scholen

“Indien het onderwijs teveel kost probeer de
onwetendheid” stelde Abraham Lincoln in de
19°eeuw.

Nu Brussel sinds maanden lijdt aan een gebrek aan plaats
in de scholen en de politieke wereld opnieuw debatteert
over het onderwijs nodigen wij u uit terug te keren tot de
oorsprong van deze o zo gevoelige vragen en de hoofd-
stad te doorkruisen op zoek naar haar scholen.

in de 19° eeuw heeft de stad zich verrijkt met vestigin-
gen die nu nog indruk maken en die werden toevertrouwd
aan architecten met faam zoals Victor horta. Zij zijn ge-
tuige van de opvoedkundige concepties van die tijd. De
ideologische confrontatie die katholieken en leken tegen-
over elkaar plaatsten markeert zich in de keuze van dui-
delijk architecturale inspiraties.

Deze route stelt dus een concrete wandeling voor in de
veranderlijke en verschillende wereld van het onderwijs in
Brussel.

Onze wandeling eindigt
in de Poechenellekelder
een beroemde Brus-
selse bistro voor bier-
liefhebbers,die zich op
twee stappen van het
niet minder beroemde
Manneken Pis bevindt.
Zin in een mooie herfst-
wandeling door de stra-
ten van Brussel dan
spreken we af …

| Wanneer? donderdag 16 oktober 2O14 te 12u45
(aan het Zuidstation ,de precieze plaats zal meege-
deeld worden bij de inschrijving)
| PAF ? 25€ (begeleid bezoek en drank (bier met kaas
of warme drank naar keuze)

Strook terug te sturen ten laatste op 9 oktober.

Terug te sturen naar Fediplus, Belliardstraat 20 - 1040 BrUSSEl

Naam en voornaam

Adres

Tel

� ............... x 14-18, het is onze geschiedenis .............. x 25 €
� ............... x Brussel en haar scholen .............. x 25 €

= ............................ € 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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