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Hoofdartikel

het aantal gepensioneerden loopt
sterk op, vorig jaar kwamen er meer
dan 100 000 bij. Deze tendens zal
nog een tijdje aanhouden, zolang de
effecten van de babyboom voelbaar
zijn.

Wij volgen op dat vlak een Europese
tendens : wij worden een oude be-
volking, en dit vooral in vergelijking
met afrika en zelfs Noord-amerika. In
Italië en Japan is de situatie veront-
rustend en voorziet men dat er ooit
geen Italianen of Japanners meer zul-
len zijn (dit duurt nog wel even!)

Er komt ook een steeds groeiend on-
evenwicht tussen actieven en niet-ac-
tieven. In mijn gemeente maken de
65+ers meer dan 25% van de bevol-
king uit. het probleem is dat de actie-
ven vandaag de pensioenen betalen
van de niet-actieven. Dit is niet meer
helemaal waar vermits de sociale bij-
dragen (waarmee de pensioenen wor-
den betaald) niet meer volstaan om de
sociale zekerheid te financieren, verre
van zelfs: de staat komt tussen voor
zowat 50% van het nodige budget.
Een verontrustende situatie.

De meeste waarnemers geloven dat
enkel door meer en langer te werken
het probleem van de financiering van
de sociale zekerheid verzekerd zal
kunnen worden. Tal van maatregelen
zijn reeds genomen om de systemen
van vervroegd pensioen te beperken.
Resultaat: men stelt een verhoging
vast van het aantal actieven van wie

de leeftijd schommelt tussen 50 en
65 jaar. Wat de inkomsten betreft van
de RSZ is het plaatje totaal omge-
keerd: ondanks het feit dat de in-
komsten uit bijdragen jaarlijks stijgen,
stijgen de transferts vanuit het fede-
rale budget naar de sociale zekerheid
nog meer.

Groot probleem dus, dat de wijze
specialisten in pensioen die het rap-
port over de toekomst van de pensi-
oenen hebben geschreven op vraag
van de minister, niet hebben opgelost
op een revolutionaire manier. Er is in-
derdaad het puntensysteem dat de
werknemers moet aanzetten langer
actief te blijven; er is zeker de nadruk
op de 1e pijler, de noodzaak van een
2e pijler, die naam waardig. Maar dan
is het nodig dat de regering de ideeën
van de experten overneemt. De fi-
nanciering van de pensioenen wordt
niet in vraag gesteld, noch de ver-
vroegdpensioensystemen die blijven
bestaan, noch de principes van de
gelijkgestelde periodes (werkloos-
heid, tijdskrediet …). Tal van waarne-
mers gewagen van een gemiste
kans, veroorzaakt door een grote po-
litieke en sociale druk.

Fediplus wijdt een studie aan dit fe-
nomeen van vervroegde pensioenen
en aan de gelijkgestelde periodes bij
de berekening van het pensioen (een
al wat oudere studie van het IMF laat
uitschijnen dat een voltijds werkne-
mer in werkelijkheid slechts ongeveer
halftijds werkt).

onze federatie heeft overigens aan
de coformateurs haar eisen in ver-
band met pensioen laten geworden :
behoud van de 1e pijler als belangrijk-
ste pensioen, binding aan de wel-
vaart, behoud van het fiscaal
systeem, afschaffing van de solidari-
teitsbijdrage, zoals beloofd door de
partijen die rond de tafel zitten.

Nog een woord over onze eigen acti-
viteiten: het is onontkenbaar dat onze
federatie leden verliest: met de hulp
van een communicatiespecialist willen
we onze werking dynamischer maken.
Zoals steeds hebben onze leden
recht op informatie en globale hulp
over hun leven als gepensioneerde,
met daarenboven de verdediging van
hun belangen naar de overheden toe;
derde luik: uitnodigingen voor excur-
sies, uiteenzettingen enz.

Wij willen ook meer aandacht beste-
den aan ondernemingen waarvan be-
paalde werknemers een zekere
leeftijd hebben en zich vragen stellen
over het einde van de loopbaan en
hun pensioen. Wij bieden dan ook
aan de ondernemingen een globale
en volledige hulp aan, en hopen hen
als leden te kunnen verwelkomen.

Dat is ons engagement voor de ko-
mende maanden. aarzel niet ons te
contacteren, maar ook ons te steu-
nen, over Fediplus te praten in uw
omgeving, onze webstek te bekijken.
Wij hebben een gemeenschappelijk
belang!

ThEo BaEkE

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Zullen onze kleinkinderen nog een pensioen krijgen?



Kortere opzeg voor wie in het
systeem van werkloosheid met
Bedrijfstoeslag (SWT - vroeger
brugpensioen) zit

De verschillen in statuut tussen arbeiders en bedienden
zijn sinds begin dit jaar drastisch gewijzigd: onder meer
op het vlak van opzeg lopen de termijnen nu gelijk. Ter
zelfdertijd zijn de mogelijkheden tot verminderde opzeg-
termijnen bij SWT voor ondernemingen in moeilijkheden
of in herstructurering fors beperkt.

ondernemingen worden als dusdanig erkend door de mi-
nister van Pensioenen, en die erkenning geldt voor maxi-
mum 2 jaren. De opzegregeling dient verder opgenomen
te zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst (Cao) die
voor deze regeling afgesloten wordt. Die opzeg dient bo-
vendien te eindigen tijdens de duurtijd van de Cao en ge-
durende de erkenningsperiode.

De opzegperiode die op die manier wordt geregeld mag
maximaal 26 weken bedragen. De werkgever moet een
speciale procedure volgen : hij dient eerst en vooral de
opzeg te betekenen aan de betrokkene(n) : die opzeg is
de normale opzeg of de normale verbreking. Vervolgens
wordt deze opzeg of de verbreking via een geschreven
conventie tussen werkgever en werknemer, verminderd.
De opzeg vangt slechts aan vanaf het ogenblik waarop
laatstgenoemde conventie is getekend. het geheel van
deze regels dient deel uit te maken van de door Cao 17
opgelegde overlegprocedure.

Ongunstig arrest van het
Grondwettelijk Hof voor de politie –
geen bijzonder vervroegd pensioen

Bij een procedure voor het Grondwettelijk hof door een
politievakbond heeft dat hof op 10 juli 2014 een arrest
geveld over de voorwaarden waaronder leden van het
personeel van de geïntegreerde politie met vervroegd
pensioen kunnen gaan.

Dit arrest annuleert het voordeel dat aan de leden van de
geïntegreerde politie was toegekend via de wet van 28
december 2001. Bij het samengaan van politie en rijks-
wacht was hen bij wijze van uitzondering een eigen ver-
vroegd pensioen toegezegd, met andere woorden een
vervroegd pensioen op een jongere leeftijd dan een “nor-
male” vervroeging. Vanaf 11 juli 2014 zal het personeel
van het operationeel kader van de politie niet meer kun-
nen genieten van dit bijzonder voordeel.

het gevolg van dit arrest is dat de voordelige leeftijds-
voorwaarden voor de geïntegreerde politie worden gean-
nuleerd. In de plaats komt de algemene regeling die zegt
dat een vervroegd pensioen nog kan op 62 mits 40 jaar
loopbaan, 60 jaar mits 42 jaar loopbaan en 61 mits 41
jaar loopbaan.

Zoals gewoonlijk wordt het systeem niet onmiddellijk ver-
anderd voor iedereen, want:

| als het vervroegd pensioen reeds goedgekeurd is op
11 juli 2014 blijft het toegekend, ook al gaat het ver-
vroegd pensioen slechts na die datum in voege;
| als het vervroegd pensioen ingediend werd voor 11 juli
en ontvankelijk is (ingediend binnen de 12 maanden
voor de mogelijke ingang ervan) en niet verworpen
werd of uitgesteld omdat de aanvraag te vroeg is in-
gediend en dus opnieuw moet worden ingediend, blijft
het ook verworven.

Dit arrest is onmiddellijk toepasselijk en er kan geen be-
roep meer worden tegen ingeleid.

Sociaal en fiscaal
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Welke is de impact van buitenlandse
inkomsten op de berekening van
belastingen en sociale bijdragen in
België ?

Sinds 1 januari 2013 mag België, in toepassing van Eu-
ropese regels, sociale bijdragen heffen op uw buiten-
landse pensioenen in de veronderstelling dat u in België
verblijft en u afhangt van de Belgische sociale zekerheid.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk.

Mevrouw X heeft een groot deel van haar loopbaan door-
gebracht in Zwitserland in de privésector. Zij heeft ook
een stukje loopbaan in België als werknemer. Zij woont in
België en ontvangt een pensioen van de Rijksdienst voor
Pensioenen (RVP) van € 120 bruto per maand. Zij heeft
het statuut van alleenstaande. Zij heeft daarnaast recht
op een Zwitsers pensioen van € 2200 bruto. Zwitserland
heft geen enkele afhouding op dit bedrag. Zij krijgt dus
elke maand een totaal pensioenbedrag van € 2320.

Berekening van de sociale bijdragen

Tot eind 2012 betaalde mevrouw X geen enkele sociale
bijdrage op haar RVP-pensioen. Maar vanaf 2013 hield
de RVP een bijdrage van € 117,16 af. Er bleef dus slechts
€ 2,84 over. België houdt dus een solidariteitsbijdrage in
van 1,5% en een RSZ-afhouding van 3,55% of een to-
tale bijdrage van 5,05%. Dit percentage wordt toegepast
op het gehele inkomen van € 2320.

Indien mevrouw X zich in Zwitserland vestigt zal zij geen
sociale bijdragen meer betalen in België maar wel bijdra-
gen in Zwitserland indien toepasselijk.

Berekening van de belasting

om de belasting te kunnen bepalen moet men de be-
lastbare bedragen in België bepalen. het belastbaar in-
komen is € 120 - € 117,16 dus € 2,84 en dus een
jaarbedrag van € 2,84 x 12 = 34,08.

het belastbaar inkomen vanuit Zwitserland is € 2320 x 12
= 27 840.

Eerst en vooral moet nagegaan worden of er een con-
ventie tussen de 2 landen bestaat om dubbele belasting
te vermijden. Deze conventie bestaat en voorziet dat de
rustpensioenen uit de privésector belast worden in de
woonstaat. De pensioenen uit de openbare sector daar-
entegen worden belast in het land waar het pensioen
werd verworven.

In ons voorbeeld zal België dus belasten op de gecumu-
leerde pensioenen van € 27 840 en 34,08 = 27 874,08.
De belasting wordt berekend alsof het over Belgische in-
komsten gaat.

Berekening (Aanslagjaar 2014, inkomsten 2013):
Belastbaar bedrag : 27.874,08
Basisbelasting: 9.873,34
Vermindering op de vrijgestelde bedragen -1.747,50
Vermindering vervangingsinkomen - 1.696,60
Verminderde basisbelasting 6.429,24
Gemeentebelasting (7%) 450,04
Te betalen 6.879,28

Onze raad: als er geen bronbelasting wordt geheven is
het raadzaam vooraf de belasting te berekenen om ver-
rassingen te vermijden bij ontvangst van uw aanslagbiljet.
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Hoe dubbele belasting vermijden in
de veronderstelling dat de
buitenlandse inkomsten belast
worden in het oorsprongland?

Wij nemen een voorbeeld.
De heer X heeft een loopbaan doorlopen in het Groot-
hertogdom en in België in de privésector. hij is gehuwd,
zijn echtgenote heeft geen inkomsten, ze wonen in Bel-
gië. het Luxemburgs pensioen bedraagt € 15 000 be-
lastbaar en het Belgische eveneens € 15 000 belastbaar.

De conventie tussen beide landen voorziet dat de pensi-
oeninkomsten uit de privésector belast worden in het oor-
sprongland. In ons voorbeeld betekent dit dat het
Luxemburgs pensioen belast wordt in het Groothertog-
dom en het Belgische in ons land.

heer X zou ervan uit kunnen gaan dat zijn “hertogelijk”
pensioen niet dient aangegeven te worden in België en
hij er dus geen belasting op moet betalen in dit land in de
mate dat een Belgisch pensioen van € 15 000 met toe-
passing van het huwelijksquotiënt niet belastbaar is.

De Belgische fiscus ziet dat anders. Er bestaat immers
een algemeen fiscaal principe dat zegt dat België u belast
op het “wereldomvattende” van uw inkomsten, ook al
komen ze uit het buitenland.

België zal deze inkomsten belasten volgens het mecha-
nisme van het “progressievoorbehoud”. Dit betekent dat
de inkomsten die vrijgesteld worden op basis van de in-
ternationale conventies om dubbele belasting te vermij-
den, toch in rekening worden gebracht voor de bepaling
van de belasting, maar dat deze zullen verminderd wor-
den in verhouding tot het vrijgesteld deel van de inkom-
sten.

In ons voorbeeld geeft dit volgende berekening door de
Belgische staat (aanslagjaar 2014, inkomsten 2013):

Globaal belastbare inkomsten 30.000 €
Normaal tarief 15000 (Belgisch pensioen)
Vrijstelling 15000 (Luxemburgs pensioen)

huwelijksquotiënt 21000,00 9000,00
Basisbelasting 6.853,00 2.282,50
Vermindering op de
vrijgestelde delen -1.767,50 -1.767,50
Vermindering
vervangingsinkomen -1.900,68 -515,00
Verminderde basisbelasting 3.184,82
Vermindering wegens
buitenlandse inkomens -1.592,41
Eindbelasting 1.592,41
Gemeentebelasting (7%) 111,46
Belasting 1.703,87

De vermindering voor buitenlandse inkomens is gelijk aan
50% van de verminderde basisbelasting. Die 50% komen
overeen met het gedeelte buitenlandse inkomens in het
totaal aan inkomsten.

Besluit: de Belgische staat belast toch de inkomsten die
normaal zijn vrijgesteld maar doet dit tegen verminderd
tarief (in ons voorbeeld met een vermindering van 50%).

Het principe van het progressievoorbehoud is ook
toepassselijk op de onroerende inkomsten. Bijvoor-
beeld: indien u eigenaar bent van een tweede verblijf in
Frankrijk, dient u de huurwaarde aan te geven als een bui-
tenlands inkomen, dat zal belast worden met toepassing
van het progressievoorbehoud.

Onze raad: indien u buitenlandse en Belgische in-
komsten heeft, is het raaadzaam na te gaan wat de
eventuele conventie ter vermijding van dubbele be-
lasting zegt. U mag ons steeds raadplegen hierom-
trent.

Frankrijk kan verplicht worden de
meerwaardebelasting terug te
betalen….

Dit kan belangrijk zijn voor mensen die een tweede verblijf
bezitten in Frankrijk. In dat land wordt de meerwaarde bij
de verkoop van een gebouw belast tegen 19% en wordt
er een sociale heffing toegepast van 15,5% wat het totaal
brengt op 34,5%. Dit is niet weinig (zelfs met de vermin-
deringen).

het probleem is dat Frankrijk de sociale bijdrage ook toe-
past op niet-verblijfhouders.

Vraag? Moet een niet-verblijfhouder sociale bijdragen be-
talen als hij niet afhangt van de Franse sociale zekerheid?
Een aantal landgenoten hebben dit aangekaart bij het Eu-
ropees hof van Justitie. Volgens recente berichten zou
Frankrijk kunnen veroordeeld worden en deze bijdragen
dienen terug te betalen. het gaat immers om een inbreuk
op Europese regels. De terugbetaling zal echter niet au-
tomatisch gebeuren, er zal een procedure moeten ge-
beuren naar de Franse fiscus toe.

Te volgen dus…

GoDELIEVE PaTa EN MIChEL WUYTS
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Puntensysteem

Iedereen zamelt punten in tijdens zijn/haar leven. het be-
lang van elk punt hangt af van de lonen en de loopbaan.
De punten worden ingezameld op een individuele reke-
ning en worden omgezet in euros op het ogenblik waarop
men op pensioen gaat. De waarde van elk punt wordt elk
jaar bepaald voor de pensioenen die dat jaar worden op-
genomen.

Elk toekomstig gepensioneerde kan op die manier het
aantal punten kennen dat hij/zij heeft verzameld maar niet
het bedrag van het pensioen. Deze situatie brengt men-
sen in onzekerheid omdat het bedrag van het pensioen
voornamelijk zal afhangen van de toekomstige gemid-
delde lonen en het deel van het loon waarmee men het
pensioen zal berekenen. Deze fractie is echter niet be-
kend.

op die manier krijgt de staat de mogelijkheid elk pensioen
te moduleren. Men wil op die manier het pensioenbud-
get beter beheersen. Dit nieuwe systeem zal het dus mo-
gelijk maken een beter of minder goed pensioen te
berekenen dan wat nu gegeven wordt. alles is mogelijk!

De kwestie van de gelijkgestelde
periodes

Een gelijkgestelde periode is een niet gepresteerde peri-
ode die toch geldig is voor de pensioenberekening (werk-
loosheid, ziekte, tijdskrediet… ). De kwestie van de
erkenning van deze periodes werd door de commissie
niet weerhouden. Wij menen dat er een globale herden-
king moet komen van deze gelijkgestelde periodes met
vooral een strijd tegen de misbruiken en de fraude in dit
systeem.

Harmonisatie van de
pensioensystemen

het puntensysteem zou toegepast worden in alle pensi-
oensystemen die dit land telt, maar de waarde van elk
punt kan verschillen van systeem tot systeem. Dit is dus
verre van een revolutionair systeem. Er zullen verschillen
blijven bestaan maar zijn ze ook gerechtvaardigd?

Langer werken

Voorgesteld wordt de pensioenleeftijd op te trekken tot
66 (tegen 2020) en 67 jaar (tegen 2030). Dit sluit aan bij
wat in het buitenland gebeurt maar komt niet overeen met
de realiteit in de mate dat de gemiddelde leeftijd waarop
mensen in dit land niet meer werken niet veel hoger ligt
dan 60 jaar. het personeelsbeheer dient dus aangepast
te worden in functie van de leeftijd. Personeel motiveren
is een ander punt, naast de grote loonvork hier (verschil
tussen laagste en hoogste loon volgens de leeftijd – on-
bestaand in veel landen).

Thuiswerk, ervaring doorgeven, aanpassing van de uur-
regelingen, … zijn evenveel pistes die reeds bekend zijn
maar misschien te weinig toegepast.

Een echte tewerkstellingspolitiek met activering van iets
oudere werklozen (met vermijding van verschuiving naar
ziekte-uitkering) moet zeker aan bod komen.

Een van de positieve aspecten van het werk van de pen-
sioenspecialisten is zeker dat jongere en oudere werkne-
mers niet tegenover elkaar worden geplaatst. In
tegenstelling tot wat sommigen denken neemt een ou-
dere de plaats niet in van een jongere.

Nr 136 | 4de bimester 2014
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Ons pensioensysteem
hervormen

De commissie voor de pensioenhervorming 2020-2040 heeft een pensioensysteem op basis van
punten voorzien voor de berekening van alle soorten pensioenen in dit land. In onderstaand artikel

gaan we in op een aantal aspecten van dit nieuwe systeem (als het ingevoerd wordt).



Het aanvullend pensioen

In het kader van de 2e pijler wordt een aanvullend pensi-
oen geregeld via de werkgever. De commissie stelt voor
het aanvullend pensioen progressief te belasten. Vandaag
wordt een tarief toegepast tussen 10 en 20% naargelang
de leeftijd waarop men het kapitaal ontvangt. De belasting
zou niet langer van de leeftijd afhangen maar van het be-
drag dat men ontvangt. De commissie spreekt zich niet

uit over het percentage belasting en het is dus moeilijk
zich uit te spreken over de impact van dit voorstel.

Sommigen menen in dit voorstel een poging te zien om
de aanvullende pensioenen af te romen. Wij denken dat
men hen eerder moet aanmoedigen en ontwikkelen.
Waakzaamheid is geboden…
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De solidariteitsbijdrage

Fediplus zet haar strijd verder tegen deze bijdrage. onze argumenten zijn genoegzaam bekend en staan in ons
memorandum en in onze eisenbundel aan de coformateurs.

Zoals u waarschijnlijk weet is Fediplus lid van de Federaal Raadgevend Comité voor de Pensioenen. Wij heb-
ben daar nog de gelegenheid gehad ons standpunt mee te delen tijdens vergaderingen van dit comité. De
meest recente vergadering ging over de uitwerking van een advies over de aanpassing van de pensioenen aan
de welvaart. Fediplus is uiteraard voorstander van zulke structurele aanpassing van alle pensioenen en steunt
in dit verband de oproep van het comité.

het comité stelt echter ook voor de opbrengst van de solidariteitsbijdrage te gebruiken voor deze aanpassing.
Wij hebben ons verzet tegen dit voorstel want daardoor zou het principe van de intragenerationele solidariteit
definitief worden ingevoerd.

Bovendien wordt de opbrengst van de solidariteitsbijdrage nu reeds gebruikt voor de pensioenen in de mate
dat de opbrengst rechtstreeks naar de Rijksdienst voor Pensioenen vloeit. het gaat dan om de bijdrage op
pensioenen uit de privésector (66,62 miljoen euro in 2013) en over de bijdrage op groepsverzekeringskapita-
len (57,87 miljoen euro).

ook de ambtenaren betalen vanaf een bepaald bedrag aan pensioen de solidariteitsbijdrage en die brengt
176,60 miljoen euro in het laadje en wordt doorgesluisd naar een fonds voor het evenwicht van de pensioenen
van de openbare sector. het heeft geen zin dit bedrag voor te behouden voor de aanpassing van hun pensi-
oenen want die worden via de perequatie reeds aangepast.

Maar nogmaals: het is tegen de principes zelf van de sociale zekerheid om de gepensioneerden te laten op-
draaien voor de tekorten van het systeem of de slechte aanpassing van de pensioenen : dit moet solidair door
de staat gebeuren.

MIChEL WUYTS



Volgende punten worden onder de aandacht gebracht:

| hervormingen van de pensioenen dienen rekening te
houden met de reeds verworven en nog te verwerven
rechten: een lange overgangsperiode is dus steeds
nodig. alle personen die dicht bij hun pensioen staan
mogen niet gesanctioneerd worden.

| hervormingen dienen niet enkel om budgettaire rede-
nen te gebeuren: het wettelijk pensioen moet aan een-
ieder de mogelijkheid geven fatsoenlijk verder te leven
en een bepaald levenspeil te kunnen aanhouden ; De
1e pijler dient belangrijk te blijven zonder dat de ontwik-
keling van de 2e pijler mag veronachtzaamd worden.

| De commissie tot hervorming van de pensioenen 2020-
2040 heeft een puntensysteem voorgesteld, dat ge-
meen is aan elk pensioensysteem. Wij zijn geen
tegenstander van zulk systeem maar wij stellen ons heel
wat vragen, onder meer over de waarde van elk punt en
dus van de waarde van het pensioen. om zo’n punten-
systeem op punt te stellen lijkt ons een dialoog met de
vertegenwoordigers van de huidige en toekomstige ge-
pensioneerden een must.

| om de financiering van de pensioenen in de toekomst te
kunnen waarborgen dient de loopbaan langer te zijn. De
leeftijd waarop men gemiddeld stopt met werken is 60
jaar terwijl de wettelijke pensionering gebeurt op 65. ook
al dienen vervroegde pensioensystemen behouden te
blijven voor zware en lange loopbanen, zal de regering
toch moeten nadenken over een politiek die de werkne-
mers aanzet tot 65 te blijven werken. De voortijdige pen-
sionering betekent een verlies aan competentie voor de
ondernemingen en heeft er nooit toe geleid dat jongeren
beter aan werk konden geraken. De voortdurende vor-
ming, de aanpassing van de loopbaan en/of de functie
tijdens de laatste loopbaanperiode zijn evenveel pistes
die kunnen nagegaan worden.

| anapassing van de pensioenen aan de welvaart

Fediplus heeft steeds de aanpassing van alle pensioe-
nen aan de welvaart verdedigd. Wanneer de lonen meer
stijgen dan de index, dient er een aanpassing van de
pensioenen te gebeuren. Via dit mechanisme is het mo-
gelijk doorheen de tijd de koopkracht van de gepensio-
neerden te behouden. Enkel de pensioenen in de
openbare sector worden thans via een systeem van pe-
requatie aangepast aan de evolutie van de lonen.

De vorige regeringen hebben nooit initiatieven genomen
om deze aanpassingen structureel mogelijk te maken.
Momenteel wordt om de twee jaar een welvaartsenve-
loppe bepaald door de regering op basis van een ad-
vies van de sociale partners. De aanpassingen aan de
welvaart hangen dus af van de goodwill van de regering.
Dit volstaat niet om de koopkracht te behouden ! het
verlies aan koopkracht kan geraamd worden op onge-
veer 1% per jaar. De oudere gepensioneerden worden
door dit fenomeen meest geraakt.

De pensioenen die meer dan 20 jaar geleden zijn toe-
gekend zijn per definitie lager dan de pensioenen die
vandaag ingaan. Zij werden immers berekend op een
loopbaan van zoveel jaren terug, met lage lonen, die
weinig pensioen betekenen. Naast een structurele aan-
passing van de privépensioenen aan de welvaart vragen
wij dus ook een inhaalbeweging voor de oudste pensi-
oenen.

Diezelfde inhaalbeweging is ook nodig voor de gepen-
sioneerden van de DoSZ (Dienst overzeese Sociale Ze-
kerheid) die enkel in 2004 een aanpassing van hun
pensioenen hebben gekend.

| Een herwaarderingscoëfficënt terug invoeren bij de be-
rekening van het pensioen

Een dergelijke coëfficiënt werd in 2005 afgeschaft maar
liet toe de lonen van de jaren 1955 tot 1974 te her-
waarderen. Wij stellen voor een aanpassingsmecha-
nisme in te voeren bij de berekening van de pensioenen,
dat het mogelijk maakt rekening te houden met de loon-
evolutie.
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Fediplus vraagt de coformateurs
aandacht voor onze vragen

De onderhandelingen met het oog op een nieuwe federale regering zijn aan de gang.
Fediplus heeft aan de formateurs een uitvoerige eisenbundel overgemaakt die we hier in

samenvatting overnemen ter informatie van onze leden.



| afschaffing van de solidariteitsbijdrage

Een vorige regering had zich ertoe verbonden de bij-
drage af te schaffen. Er kwam een eerste etappe in
2008 met een verhoging van de bedragen vanaf de-
welke de solidariteitsbijdrage wordt geheven. Sindsdien
niets meer. De solidariteitsbijdrage is tegengesteld aan
het repartitieprincipe dat aan de basis ligt van de finan-
ciering van onze pensioenen. De financiering van de
pensioenen dient te gebeuren via bijdragebetalingen op
de lonen van de werknemers (principe van repartitie).
Men kan in dit kader het pensioen niet doen betalen
door de gepensioneerde.

als minimale eis stellen wij dat men minstens de solida-
riteitsbijdrage afschaft voor de gepensioneerden die een
aanvullend pensioen hebben ontvangen meer dan 15
jaar geleden. Er bestaat geen enkele rechtvaardiging
voor het behoud van een dergelijke afhouding na een zo
lange periode. herinneren wij eraan dat de fictieve rente
wordt berekend op basis van een tarief van 4,75 % ter-
wijl in de werkelijkheid rendementen veel lager liggen.

Wij zijn voorstander van een onbeperkte cumul tussen
een pensioen en een beroepsinkomen vanaf de leeftijd
van 65, zonder rekening te houden met de loopbaan.
Sinds 1 januari 2013 zijn de beperkingen afgeschaft als
men 42 jaren loopbaan telt. Wij vragen de afschaffing
van deze voorwaarde: deze lijkt ons discriminerend ten
overstaan van personen die lange studies hebben ge-
daan.

| Verhoging van het plafond van de lonen waarmee reke-
ning wordt gehouden bij de berekening van het pensi-
oen

Door een dergelijke verhoging zal het pensioen meer in
verhouding zijn tot de verdiende lonen gedurende de
hele loopbaan. het plafond 2012 bedraagt 51 092,44
euro. Wij vragen een verhoging met 25%, eventueel ge-
spreid over verschillende jaren.

| De verbetering van de 1e pijler mag niet voor gevolg heb-
ben dat de 2e en de 3e niet verder moeten ontwikkeld
worden

Tal van werknemers bouwen een aanvullend pensioen
op (bijna 75% momenteel tegen 35% in 2003). De ge-
spaarde bedragen liggen erg uiteen en zijn in veel ge-
vallen niet erg hoog. De vroegere minister van
Pensioenen Frank Vandenbroucke heeft met zijn Wet op
de aanvullende Pensioenen niet het door hem gewenste
resultaat gekend, de democratisering ervan laat te wen-
sen over.

De sectoren moeten dus aangespoord worden collec-
tieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten om dit aan-
vullend pensioen te ontwikkelen.

anderzijds vragen wij het behoud en eventueel de ver-
betering van de fiscale voordelen van deze pijlers.

Bovendien moet de begunstigde steeds de keuze heb-
ben tussen rente en kapitaal.
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De opkomst van het individualisme, het uiteenvallen van
de familiale cel, de verzwakking van de familiesolidariteit,
geven aanleiding tot een gevoel van vereenzaming en
eenzaamheid bij de ouderen. In veel gevallen worden
geen alternatieven aangeboden naast de rusthuizen.
Nochtans kunnen de gemeenschapshuizen een ant-
woord bieden op het gevoel van eenzaamheid.

Welke breuklijnen?

Men stelt duidelijke breuklijnen vast in functie van be-
paalde leeftijdsgroepen. over het algemeen gesproken
kan gezegd worden dat tussen de leeftijd van 65 en 70 de
band met de vroegere collega’s stilaan verdwijnt. Tussen
70 en 75 verdwijnen ook stilaan de goede vrienden en
kennissen en familieleden als gevolg van ziektes of over-
lijdens. Vanaf 80 gaat dit proces nog verder. hierbij komt
nog een eigen verlies van autonomie.

Het nut van gemeenschapshuizen

Gemeenschapshuizen worden gedefinieerd als plaatsen
waar regelmatig en in groep aan ouderen de mogelijkheid
wordt geboden overdag ontvangen te worden, er mensen
te ontmoeten van dezelfde leeftijd, contacten te hebben
met mensen van andere leeftijden, deel te kunnen nemen
aan activiteiten, enz. het gaat om structuren die als al-
ternatief kunnen dienen voor het eigen huis, het rusthuis.
het doel is echter veel breder dan een louter contact,
men wil de ouderen doen inzien dat ze nog tot dingen in
staat zijn, capaciteiten hebben, zich kunnen ontspannen,
met anderen samenleven.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de
dagcentra, waar mensen zorgen kunnen krijgen, en ge-
meenschapscentra, waar in de eerste plaats gezocht
wordt naar mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. ou-
deren kunnen er elkaar overdag ontmoeten, een koffie
drinken, een maaltijd nuttigen, activiteiten ontplooien (ge-
zelschapsspel bijvoorbeeld) of alleen maar wat praten. In
Vlaanderen zetten veel oCMW’s zich daarvoor in, via de
organisatie van een buurthuis.

NaThaLIE WILBEaUX
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De eenzaamheid verdrijven:
waarom niet overdag?

Het is voor niemand een geheim: het aantal oudere personen groeit gestaag. De leeftijdspiramide
staat (bijna) op z’n kop. Tijdens het jaar 2000 waren er nog meer jongeren tussen 0 en 19 in dit land

dan zestigplussers, maar men verwacht dat er in 2050 zo’n 2 miljoen jongeren zullen zijn van 0 tot 19
jaar oud, maar meer dan 3 miljoen zestigplussers, waardoor deze laatste groep zowat een derde van

de bevolking zal uitmaken. Deze bevolkingsveroudering, gepaard aan een sterke stijging van de
levensverwachting, doet nieuwe vragen stellen over de levensgewoonten en over de aanpassingen

die individuen en de maatschappij zullen moeten doen.



Het huis met een gerust gemoed
verlaten

om te vermijden dat je vakantie zou vergald worden door
het bezoek van minder eerlijke mensen is het verkeerd te-
veel over je vakanties te gaan uitbazuinen. Geen meldin-
gen via de telefoon, mail, facebook enz. op die manier
maakt men het dieven te makkelijk.

Men kan de politie vragen een oogje in het zeil te houden
gedurende je afwezigheid. Daartoe kan men een formu-
lier invullen om controle uit te oefenen. Dit kan via de
plaatselijke politie of via webstek …

het is ook raadzaam de indruk te geven dat het huis be-
woond is, vooral ‘s avonds. Je kan een minuterie plaatsen
op bepaalde verlichtingsapparaten, bewegingsgevoelige
lichten buiten hangen enz. Laat tenslotte geen waarde-
volle dingen in het zicht van buiten liggen en zorg ook bin-
nen voor het wegstoppen van belangrijke papieren en
voorwerpen.

Financieel:
wat voorzien voor het vertrek?

als euro’s niet worden aanvaard op uw reisbestemming,
is het raadzaam een klein bedrag in lokale munten te
voorzien. Neem hiervoor voldoende tijd, de bank kan in
sommige gevallen een week nodig hebben om bepaalde
deviezen te hebben. Je kan natuurlijk ook ter plaatse geld
wisselen, maar pas op voor de zwarte markt en let op de
wisselkoers.

Betalen kan natuurlijk ook met uw kredietkaart: in som-
mige landen zoals de Verenigde Staten haalt men eerst
een bedrag aan dollars uit een automaat zodat de uitge-
ver weet dat je in de VS bent. Vanaf dan kan je rustig met
je kaart betalen.

Wat bij diefstal op je vakantieplaats?

ondanks alle voorzorgen en aandacht die je neemt is een
diefstal niet uitgesloten. als je ID-kaart of paspoort zijn
gestolen is er een algemeen telefoonnummer belangrijk :
0080021232123. Bankkaart verloren of gestolen ? Blok-
keer ze via een telefoontje naar Card Stop op 070/344
344, waar je op alle uren en alle dagen terecht kan. Ver-
volgens moet een klacht worden ingediend bij de politie
binnen de 24 uur en moet een kopie van het proces-ver-
baal naar je bank.

kredietkaarthouders kunnen een vervangkaart verkrijgen
of een voorschot na contact met dit nummer. Dit geldt
voor Mastercard en Visa. houders van american Express
Gold genieten van een reisverzekering die een voorschot
voorziet bij problemen in het buitenland.

Wie geen kredietkaart heeft zal geld moeten vragen aan
familie thuis en dit laten overmaken via Western Union of
Moneygram.

Tussen de diefstal en de aangifte kan een bepaalde tijd
liggen en kan de dief bepaalde betalingen doen of geld af-
halen. De kaartuitgever zal de meeste transacties op zich
nemen, met toepassing van een vrijstelling en op voor-
waarde dat er geen grote onachtzaamheid is geweest.
Dit kan het geval zijn als de bank kan bewijzen dat u
zaken onoplettend heeft achtergelaten, bijvoorbeeld op
het strand of aan het zwembad, of als uw code dezelfde
was voor twee kaarten of als die code uw verjaardatum
is. Voor ID-kaarten moet je meestal foto’s hebben en
wordt je een voorlopig ID gegeven. Best is je ID te kopië-
ren en op je hotelkamer achter te laten.

112

In heel Europa is het telefoonnummer 112 het oproep-
nummer voor de politie maar ook voor de brandweer of
een medische oproep.

aan diegenen die nu nog op vakantie vertrekken: goede
reis, goede vakantie, maar neem je voorzorgen!

NaThaLIE WILBEaUX

Vakantie in alle veiligheid!
Op vakantie vertrekken is altijd een bron van vreugde en plezier. Maar een reis

voorbereiden kan aanleiding geven tot vragen en onrust over wat men achterlaat.
Vandaar een paar raadgevingen om in alle rust te kunnen vertrekken en helemaal te

kunnen genieten van de reis.
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DE ZIEKTE VAN LYME

heeft het te maken met de opwarming van de aarde, feit
is dat er in ons land meer teken voorkomen in grassen en
bossen: als een teek zich in het menselijk lichaam vastbijt
kan zij ziektekiemen doorgeven.

Verantwoordelijke voor dit mogelijk ongemak is de bac-
terie Borrelia burgdorferi, meestal meegebracht door vo-
gels, muizen, eekhoorns en andere dieren. Wanneer de
teek zich voedt met bloed dat door deze bacterie is aan-
getast, is de teek geïnfecteerd (dus alle teken geven geen
aanleiding tot de ziekte van Lyme!).

Teken hebben een lengte tussen 3 en 5 mm, zijn rood-
bruin van kleur en kunnen tot achtmaal groter worden
naarmate zij minder of meer bloed hebben gezogen.

Eens geïnfecteerd worden teken veel meer beïnvloed
door temperatuur en vochtigheid, in die zin dat zij bij
droogte en hoge temperaturen tweemaal beweeglijker en
actiever zijn.

Er is echter geen reden tot paniek : niet alle teken dragen
ziektekiemen, en de ziekte van Lyme is meestal genees-
baar en het is weinig waarschijnlijk dat een teek de ziekte
doorgeeft als zij zich in het lichaam heeft vastgebeten min-
der dan 24 uur voordien. Bovendien zijn een aantal mak-
kelijk voorzorgen meestal voldoende om tekenbeten te
vermijden: zo stapt men best in het midden van een weg
met begroeiing en stapt men best niet in hoog gras; men
kiest best voor heldere kledij zodat teken makkelijker kun-
nen opgemerkt worden als zij zich hechten, en het is raad-
zaam in bos en hei een broek te dragen, de kousen
eventueel boven de broek aan te brengen en geen open
schoeisel te dragen. Is men toch gebeten dan bestaan er
handige pincetjes om de beestjes uit het lichaam te draaien.

Symptomen

als men toch zou gebeten zijn en de teek niet is wegge-
haald treden rode vlekken op binnen de 48 uren. Zij zijn
niet pijnlijk. In een later stadium kan men licht grieperig
worden en soms treedt hoofdpijn op of spierpijnen. In een
nog verder stadium, uiterst zeldzaam, kan een lichte ver-
doving zich voordoen, of kan meestal de knie een warm-
tegevoel geven.

IK ALLERGISCH?

allergieën komen in onze Westerse wereld meer en meer
voor, 40 à 50% van de mensen hebben er mee te maken.
Dit is een verdubbeling in een tijdspanne van een vijftien-
tal jaren. De geneeskunde is hierdoor waakzamer ge-
worden en vooral de allergologen uiteraard. Wat hen
verontrust is niet enkel het spectaculair gestegen aantal
mensen dat met allergieën te maken heeft maar ook het
feit dat die allergieën steeds heftiger worden en langer
blijven duren. allergieën kunnen al de kop opsteken bij de
geboorte en zich voordoen tot de leeftijd van 80 en zich
op verscheidene manieren in de loop van hun bestaan
manifesteren. De allergieverwekkers zijn ook veel talrijker
geworden : huisdieren, stof, pollen, latex, noem maar op.

Wat is een allergie?

allergie kan men omschrijven als een abnormale reactie
van ons immuunsysteem tegen vreemde elementen in
ons organisme. allergieën kunnen tal van vormen aanne-
men: voedingsallergieën, astma, eczema, in het neus-
slijmvlies, bepaalde vormen van netelroos, enz. Eenzelfde
persoon kan meerdere allergieën vertonen.

Meer allergieën: poging tot verklaring

De explosie van allergieën zou voor een groot deel te
maken hebben met de veranderingen in het milieu, onze
manier van wonen, een “softere” manier van leven (beter
geïsoleerde huizen, kleinere appartementen, beter geïso-
leerd en beter verwarmd, de opkomst van airco); hierdoor
stijgt de vochtigheidsgraad en juist dit bevordert de ont-
wikkeling van mijten, de grootste allergieveroorzaker. Bo-
vendien is er de ontwikkeling van de auto, het veelvuldiger
gebruik van antibiotica, de grotere aanwezigheid van
huisdieren, een voeding die arm is aan fruit en groenten,
waardoor de mens gevoeliger wordt voor allergieën.

Ben ik allergisch?

Soms is het moeilijk na te gaan of men allergisch is of niet,
omdat allergieën diverse vormen kunnen aannemen
waarvan sommigen niet opgemerkt worden. Sommige al-
lergieën zijn makkelijk herkenbaar, zoals niezen, eczema
en dergelijke, andere zijn moeilijker identificeerbaar: zo
kan een of andere pijn of migraine uit een allergie voort-
komen. Bij twijfel is het goed een dokter te raadplegen.
Een test of een bloedafname kunnen veel allergieën op-
sporen zodat zij in de mate van het mogelijke op de beste
manier kunnen behandeld worden.

NaThaLIE WILBEaUX
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Het gaat om uw gezondheid!
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Werken is gezond …

Ons land nestelt zich in de Top 5 van de landen waar-
van de werknemers het minst werken, in 2013 slechts
1765 voltijdse uren op jaarbasis.

Een studie van het instituut CoeRexcode, gebaseerd op
officiële statistieken van Eurostat, doet blijken dat de Bel-
gen minder op het werk aanwezig zijn dan de Spanjaar-
den, de Luxemburgers, de Nederlanders en de Britten,
maar meer dan de Denen, de Zweden en de Fransen.
Voor deze laatsten zit de ingevoerde 35-urenweek hier
voor niets tussen.

Deze resultaten gelden voor de werknemers, want voor
de zelfstandigen ziet het beeld er enigszins anders uit.
hier rijdt België in het koppeloton wat de werktijd betreft.
De Belgische zelfstandigen werken 894 uren meer dan
hun collega’s-werknemers. De Britse niet-werknemers
werken minst in Europa.

ons land neemt ook een speciale plaats in wat het aan-
tal deeltijds werkenden betreft : gemiddeld werken de
parttimers 70 à 80% van de voltijders. hier is de situatie
vergelijkbaar met deze in Polen en Frankrijk terwijl Duits-
land tot de Europese landen behoort waar de duurtijd van
een parttimer het laagst ligt.

Een Waal wil langer werken
dan een Vlaming

Nog meer cijfers: volgens het onderzoeksbureau Ipsos
willen de Walen langer werken dan de Vlamingen alvo-
rens in pensioen te gaan. 64% onder hen wil langer dan
65 blijven werken, tegenover 41% van de Vlamingen.
59% van de Vlamingen wil op pensioen gaan voor de
leeftijd van 64, tegen 36% van de Walen. Er worden twee
argumenten naar voren geschoven om dit verschil te ver-
klaren : enerzijds worden de Walen zich ervan bewust dat
ze langer zullen moeten werken om een bepaalde le-
vensstandaard te kunnen behouden. anderzijds hebben
meer Vlaamse werknemers een tweedepijlerplan voor hun
werknemers onderschreven, namelijk 48%, tegen 25% in
Wallonië en 35% in Brussel.

Een recordaantal gepensioneerden

Vorig jaar, in 2013, betaalde de Rijksdienst voor Pensioe-
nen (RVP) een pensioen uit aan 1 895 861 begunstigden,
die in toaal 1 963 876 762,18 euro per maand uitbetaald
kregen (iets meer dan 1000 euro gemiddeld !). Dit is een
record. In zijn jaarverslag vermeldt de RVP dat er in 2013
6,8% meer gepensioneerden waren dan in 2008. Sinds
2009 stijgt het aantal gepensioneerden elk jaar op een
gelijkaardige wijze. anderzijds stelt men ook een vermin-
dering vast van het aantal zuivere loopbanen en een stij-
ging dus van het aantal gemengde loopbanen. het recht
op pensioen is ook meer en meer een persoonlijk recht
vermits in 2013 55,65% van de gepensioneerden hun
eigen pensioen ontvingen, berekend op de eigen loop-
baan alleen, en dit is een stijging met 15,16% tegen 2009.
Slechts 17,28% van de begunstigden ontvangt nog een
gezinspensioen. het percentage pensioenen betaald in
het buitenland blijft zowat stabiel.

Kort nieuws
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De Belgische werknemer is de
duurste van Europa!

6 augustus wordt aangezien als de dag van de fiscale be-
vrijding in België, datum waarop de Belg niet meer moet
werken om de staatskas mee te helpen vullen maar eigen
inkomsten verwerft. Dit is vrij theoretisch, zal u zeggen.
En folkloristisch ook in de mate dat men geen rekening
houdt met de terugbetalingen via de sociale zekerheid.
het belet niet dat elk jaar het Economisch Instituut Moli-
nari een studie publiceert over de belasting op de inkom-
sten in de lidstaten van de Europese Unie. hieruit blijkt
dat voor elke 100 euro koopkracht de Belgische werkge-
ver 231 euro moet betalen, en dit is meer dan in veel an-
dere landen in de Europese Unie (maar zijn de twee
uitersten - Cyprus en ons land – vergelijkbaar?).

Op welke datum valt de dag van de fiscale bevrijding
in de Europese landen?

Dag Dag

Cyprus 21 maart Tsjechië 19 juni

Ierland 28 april Finland 20 juni

Malta 28 april Slovakije 20 juni

Verenigd
koninkrijk 12 mei Letland 20 juni

Bulgarije 18 mei Nederland 21 juni

Luxemburg 30 mei Zweden 23 juni

Portugal 6 juni Italië 30 juni

Denemarken 7 juni Roemenië 1 juli

Slovenië 8 juni Duitsland 11 juli

Estland 10 juni Griekenland 14 juli

Spanje 12 juni hongarije 16 juli

kroatië 13 juni oostenrijk 25 juli

Polen 14 juni Frankrijk 28 juli

Litouwen 18 juni België 6 aug.

De impact van de crisis

De organisatie voor Economische Samenwerking en
ontwikkeling in Europa (oESo) stelt vast dat door de cri-
sis bijna overal de ongelijkheden zijn toegenomen. Dit is
ook zo in ons land maar in mindere mate. De sociale
voorzieningen in België spelen een milderende rol.

De armoedegraad (het aantal inwoners dat leeft met een
inkomen lager dan het gemiddelde) is tussen 2007 en
2010 gedaald van 8,4% naar 7,8. het verschil tussen rij-
ken en armen is echter groter geworden ook al is het ver-
schil deels gecompenseerd door een grotere transfert van
de sociale zekerheid. De grootste ongelijkheden zijn te
vinden in Griekenland, Spanje en Ierland, landen die
zwaarder getroffen zijn door de crisis. het zijn ook de jon-
geren en de kinderen die het zwaarst lijden onder het ri-
sico van verarming.

Is het eenheidsstatuut wel OK?

het eenheidsstatuut, dat is onder meer het einde van de
proefperiode, maar daardoor stijgen de contracten van
bepaalde duur. Eén kMo op twee opteert voor dit sta-
tuut. Daaruit volgt een ontevredenheid van zowel werk-
gever als werknemer. In 2012 verheugden 65% van de
werknemers zich over het komende eenheidsstatuut,
60% dacht dat er geen negatieve gevolgen van zouden
zijn. Vandaag oordelen nog slechts 40% hetzelfde. het-
zelfde doet zich voor nu de carensdag is opgeheven (de
eerste ziektedag die onbetaald blijft), want nu zijn de con-
troles bij ziekte verscherpt.

Europese ziekteverzekeringskaart

De Europese ziekteverzekeringskaart, die gratis door de
ziekteverzekeringsorganisatie van het land van herkomst
wordt uitgegeven, bevestigt dat een persoon die tijdelijk
in het buitenland verblijft, in geval van nood, ten laste
kan worden genomen door het gezondheidssysteem
van het land waar hij/zij verblijft, onder dezelfde voor-
waarden en tegen dezelfde tarieven dan de bewoners
van dat land zelf. Deze kaart geeft toegang tot gezond-
heidszorgen in alle landen van de Europese Unie, als-
ook in Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland.
In 2013 bezaten 200 miljoen Europeanen dergelijke
kaart, dat is 4% meer dan in 2012. In België bezitten
60% van de verzekerden dergelijke kaart terwijl dit in Ita-
lië 100 % is en in Frankrijk 7.
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De Rekening moet kloppen.
Welke toekomst voor ons pensioen?

Auteur: Ivan Van de Cloot
Uitgever: Borgerhoff & Lamberigts

De komende decennia zullen steeds minder wer-
kende mensen steeds meer niet-werkende mensen
moeten onderhouden. Als we niets doen, is dit niet
houdbaar.

De auteur roept in dit boek België op om het probleem
kordaat aan te pakken. het is nog niet te laat, maar het
wel heel dringend. Wat hij zegt is: de rekening moet klop-
pen. als we de toekomst van ons pensioen willen verze-
keren, moeten we ten eerste de loopbaanduur verlengen
en ten tweede de werkgelegenheid optrekken, ook bij de
zestigplussers.

Politici moeten de kiezer recht in de ogen kijken en dui-
delijk maken dat alleen een grondige hervorming de pen-
sioenen betaalbaar zal houden.

Kou uit het Oosten

Auteur: Ken Follett

Velen kennen de beroemde
Engelse schrijver ken Fol-
lett van zijn spannende
boeken Door het oog van
de Naald, Code Rebecca,
op vleugels van de ade-
laar, en, recenter, De ka-
thedraal. Een aantal van
zijn boeken zijn verfilmd.
Maar de boeken zijn
beter, vind ik toch.

Recent is het derde deel
in het Nederlands ver-
taald van de Century Tri-
logie, waarin Follett de
twintigste eeuw overschouwt: drie kanjers
van boeken (elk rond de 1000 bladzijden) waarin jonge
mensen hun weg zoeken in een onrustige wereld : fami-
lies uit amerika, Rusland, Duitsland, oostenrijk, Engeland
en Wales, die onderling met elkaar op een of andere ma-
nier verbonden zijn.

In het eerste deel, Val der Titanen, beschrijft Follett hoe de
wereld vanaf 1910 verandert: de industrie, de maat-
schappij. Een en ander culmineert uiteraard in de Eerste
Wereldoorlog (en de Russische Revolutie) die de lezer
vanop de eerste rij meemaakt van verschillende kanten:
Duitsers en Britten langs de Somme, Russen in het oos-
ten.

het tweede deel, Nacht van het kwaad, brengt ons naar
de dertiger en veertiger jaren, opnieuw met opkomende
onrust, ook bij de verschillende verhaallijnen van de fami-
lies uit de verschillende landen. ook hier weer verstren-
geling van geschiedenis en familieperikelen. Ik onthoud je
de inhoud, die moet je zelf ontdekken. Maar de Follett-
kenner weet dat hij opnieuw ademloos verder zal willen
lezen.

En nu is er het derde deel, kou uit het oosten: Wereld-
oorlog II is voorbij, maar daarom de intriges niet in ver-
schillende landen en de uitdagingen die ermee gepaard
gaan. De verschillende families pogen ook in deze wereld
hun weg te vinden, op te komen voor rechtvaardigheid
en moedig uitdagingen aan te gaan, geheel in de onna-
volgbare stijl van ken Follett.

Ik wens u veel leesgenot, op vakantie, in je luie armstoel,
in bed …

Wij hebben voor
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u gelezen

Brussel tijdens de bezetting
1940 tot 1944

Pierre Bourgeois, Editions du Pré Riant, 2014, 160 bladzijden (het boek bestaat enkel in het Frans)

op 17 mei 1940 stapt het Duitse leger Brussel binnen. Jimmy
Bourgeois, geboren te Londen, is dan 20 jaar. hij woont 5 jaar
in de hoofdstad. als amateurfotograaf zal hij, ondanks de
Duitse censuur, honderden foto’s nemen van gebeurtenissen te
Brussel tijdens de bezetting. hij ziet de troepen defileren in de
koloniënstraat, toont de voornaamste administratieve gebou-
wen van de nazi’s, de filmzalen waar alleen Duitse soldaten
toegang hadden, straten en gebouwen beschadigd door
bombardementen in de buurt van de kazernes, de optochten
van het Waals Legioen van Degrelle, vertrekkensklaar naar het
oosten, de controles door de bezetter op trams en in de
straat, op zoek naar wapens, de rijen mensen voor de win-
kels, de zwarte markt, de concerten van militaire muziek op
de Grote Markt, tot de bevrijding op 3 september 1944.

Jimmy Bourgeois tekent aan de hand van 155 onuitgegeven
foto’s een beeld van de stad in die periode, somber en triest,
met herhaalde identiteitscontroles, rantsoenen allerhande,
oneindige wachttijden aan winkels, arrestaties, moorden,
bombardementen.

het werk kadert in een tentoonstelling van foto’s van Bour-
geois in het Musée de la photographie, 11 avenue Paul
Pastur, 6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne) tot 7 de-
cember 2014.
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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 Poeche-
nellekelder een beroemde Brusselse
bistro voor bierliefhebbers,die zich op
twee stappen van het niet minder be-
roemde Manneken Pis bevindt.

Zin in een mooie herfstwandeling door
de straten 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.

Fediplus organiseert opnieuw een
reeks seminars over eindeloopbaan
en pensioenen.

Welke is de impact van de nieuwe opzegregelingen?
Welke nieuwe regels gelden bij de berekening van het
wettelijk pensioenen en het overlevingspensioen? hoe
wordt de hernieuwde bonus berekend? En er zijn nog
meer nieuwigheden.

Met 30 jaar ervaring binnen de eindeloopbaanmogelijk-
heden is Fediplus best geplaatst om tijdens deze basis-
opleidingen u meer inzicht te geven in de verschillende
pensioenstelsels en u de juridische en fiscale informatie te
geven hieromtrent. Deze opleidingen zijn vooral op de
praktijk gericht.

Programma

Stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag en tijdskrediet

21/10/14 Gent
20/11/14 antwerpen

Het pensioen van de werknemers en de
zelfstandigen

03/11/14 Gent
25/11/14 antwerpen

Het pensioen in de openbare sector

18/11/14 Gent
04/12/14 antwerpen

Gent – het achterhuis Diksmuidestraat 41
antwerpen – het ingenieurshuis kVIV Desguinlei 214

| Meer informatie: www.fediplus.be of 02/514 14 44

Agenda
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4 december : apero/info bij Fediplus
en … Geleid bezoek aan het
Stripmuseum

om onze activiteiten in 2014 in stijl te beëindigen nodi-
gen wij u graag uit op een aperitief met hapjes in de lo-
kalen van Fediplus (Belliardstraat 20 te 1040 Brussel)
op donderdag 4 december. Bij deze gelegenheid zal u
kunnen praten met Michel Wuyts, directeur van Fedi-
plus, en Theo Baeke, Voorzitter van de Raad van Be-
stuur. Zij zullen een kleine uiteenzetting houden over de
nieuwste ontwikkleingen op pensioenvlak.

Daarna volgt een geleid
bezoek aan het Stripmu-
seum, gevestigd in een
prachtig art Nouveauge-
bouw ontworpen door de
bekende Victor horta. het
gebouw werd opgericht in
1906 in opdracht van een
groothandelaar in textiel,
Charles Waucquez. De
oprichting van het ge-
bouw loopt ongeveer ge-
lijk met het eerste
ontstaan van de heden-
daagse strip.

Er lopen momenteel twee tentoon-
stellingen : een toont via foto’s en uit-
zonderlijke documenten een Brussels
avontuur typisch voor de XXe eeuw.
Een tweede deel toont tekeningen uit
strips gebaseerd op het gebouw van
Waucquez.

De tweede tentoonstelling herdenkt
het 25-jarig bestaan van het Stripmu-
seum en ook van het Brussels Ge-
west.

het museum heeft onderzocht hoe Brussel wordt voor-
gesteld in de strip gedurende de laatste 25 jaar. Brus-
sel, zo blijkt, biedt een apetijtelijke mix van culturen aan,
die de strip niet onbekend is.

Wij rekenen op heel wat belangstelling voor dit initiatief,
schrijf dus snel in..

| Wanneer? Donderdag 4 december te 11.00 uur.
| Waar? in onze bureaus, Belliardstraat 20 te 1040
Brussel voor de info met apero, daarna vertrek naar
de Zandstraat dichtbij het Centraal Station.
| Prijs? het aperitief met hapjes wordt aangeboden
door Fediplus, de toegang tot beide tentoonstellingen
kost 20 euro.

Terug te sturen naar Fediplus, Belliardstraat 20 - 1040 BRUSSEL

Naam en voornaam

adres

Tel

� ............... x Brussel en haar scholen .............. x 25 €

� ............... x apero/info + stripmuseum .............. x 20 €

= ............................ € 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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