
INFORMATIE- EN CONTACTTIJDSCHRIFT

ISSN 0771-8748
P605175

Afgifte Brussel X

Nr. 137 | 5de bimester 2014

magazine

Zijn rechten op
SWT vrijwaren?

bpost

PB-PP | B-714
BELGIE(N)-BELGIQUE

Aanvullende pensioenen

‘Class Action’ op zijn Belgisch!

De hervorming van de pensioenen:
het Zweedse programma



Inhoud
| Hoofdartikel 3

| De hervorming van de pensioenen:
het Zweedse programma 4-5

| Groepsverzekering
Uitbetaling in kapitaal of rente? 6

| Sociaal en fiscaal nieuws 7-8

| Kapitalisatie in de eerste pijler?
Nieuw voorstel van Daniel Bacquelaine! 9-10

| Zijn rechten op SWT vrijwaren? 11

| ‘Class Action’ op zijn Belgisch! 12

| Laat van u horen! 13

| Veilig kopen op het internet 14

| Kort nieuws 15-16

| Agenda 17

| Een overzicht van onze activiteiten
voor 2015 18-19

2

INFORMATIE- EN CONTACTTIJDSCHRIFT

Nr 137 | 5de bimester 2014

Maatschappelijke zetel van Fediplus v.z.w.

Belliardstraat 20 - 1040 Brussel
Tel.: 02 514 14 44 - Fax: 02 502 73 42
e-mail: info@fediplus.be
www.fediplus.be
Rekeningnummer: BE19 0012-2049-4012

Fediplus is een vereniging die de be-
scherming en de verdediging van de
belangen van (brug)gepensioneerden
verzekert; leden betalen een jaarlijkse
bijdrage om deze werking te verzeke-
ren. Fediplus informeert de leden en
geeft ze raad in verband met de ein-
deloopbaan, pensioenen en andere
aspecten van hun leven als gepensio-
neerde. De vereniging organiseert ook
seminars over deze problematiek in
ondernemingen en voor openbare
instellingen.

De redactie van de teksten werd afgesloten
op 13 oktober 2014.

Verantwoordelijke uitgever:Michel WUYTS
Belliardstraat 20 - 1040 BRUSSEL.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor in
de advertenties opgenomen merken, tek-
sten of foto’s.

magazine

eertijds



Nr 137 | 5de bimester 2014

3

Zopas werd de ‘Zweedse coalitie’
geïnstalleerd. Wat heeft zij voor ons in
petto? Op vrijdag 10 oktober hebben
wij kennis kunnen nemen van het re-
geerakkoord. Op de pagina’s 4 en 5
van dit magazine vindt u een over-
zicht van die maatregelen van de
nieuwe regering, die ons het meest
aanbelangen.

Hierbij verwelkomen wij de komst van
de heer Daniel Bacquelaine (MR), pas
benoemd als Minister van Pensioe-
nen. Zijn taak zal niet makkelijk zijn:
de voorgestelde hervorming is ingrij-
pend en zal zonder twijfel heel wat
weerstand ondervinden.

Zoals u weet hebben wij aan de for-
mateurs, charles Michel (MR) & Kris
Peeters (cD&V), onze eisen overhan-
digd. charles Michel heeft ons geant-
woord met de woorden dat onze
eisen en hun rechtvaardiging hem
perfect bekend zijn en dat hij alle aan-
dacht zal besteden aan de mogelijk-
heden om ze in het regeerakkoord op
te nemen.

Hoe is de situatie? Voldoet zij aan
onze wensen?
Pensioen op 67 jaar!

De belangrijkste maatregelen van het
akkoord hebben betrekking op de
verlenging van de loopbaan, met als
doel om het voortbestaan van ons
stelsel van wettelijk pensioen te ver-
zekeren. Wij zijn ons wel degelijk be-
wust van de noodzaak van het
verlengen van de loopbaan. Op dit
moment beëindigen de Belgen, niet
altijd vrijwillig, hun loopbaan op iets

meer dan 59 jaar, ondanks de wette-
lijke pensioenleeftijd van 65 jaar. in
2025 zal de wettelijke pensioenleef-
tijd naar 66 jaar gaan en in 2030 naar
67. Tegelijkertijd zal het moeilijker
worden om vervroegd met pensioen
te gaan of te kunnen genieten van
brugpensioen (regime van werkloze
met bijpassing door het bedrijf). Deze
maatregelen lijken ons onontkoom-
baar en logisch. Toch zullen zij niet
voldoende zijn om de financiering van
de pensioenen in de toekomst veilig
te stellen. Zij kunnen pas succes heb-
ben indien enerzijds een efficiënte po-
litiek van begeleiding van oudere
werknemers in de bedrijven wordt
opgezet, en anderzijds de economi-
sche groei ons in staat stelt om bijko-
mende werkgelegenheid te
scheppen. Zonder de realisatie van
deze elementen bestaat het risico dat
het aantal werklozen en/of zieken al-
leen maar toeneemt. Een overgangs-
periode vóór elke hervorming lijkt ons
bovendien noodzakelijk.

Deze hervormingen hebben slechts
kans op slagen als er voldoende
overleg tot stand komt tussen de
overheid, de sociale partners en ver-
tegenwoordigers van de huidige en
toekomstige gepensioneerden, wat
op dit moment niet het geval lijkt.

Solidariteitsbijdrage
Er blijkt niets opgenomen te zijn in het
regeerakkoord met betrekking tot het
afschaffen van de inhouding van de
solidariteitsbijdrage. Nochtans heeft
Daniel Bacquelaine op 2 oktober een
wetsvoorstel ingediend om de solida-
riteitsbijdrage geleidelijk aan vanaf

2015 af te schaffen, met volledige af-
schaffing in 2017. Anderzijds heeft
cD&V een ander voorstel ingediend
met als doel om het rekening houden
met een fictieve rente na 15 jaar bij de
berekening van de solidariteitsbij-
drage, af te schaffen. Hopelijk zal de
regering, waarvan MR en cd&V deel
uitmaken, deze voorstellen steunen,
waarbij onze voorkeur uitgaat naar
het voorstel van de heer Bacquelaine,
ondertussen minister van pensioe-
nen.

Aanpassing aan de welvaart
Spijtig genoeg is er geen structurele
aanpassing aan de welvaart voorzien.
De overheid zal verder gaan met het
systeem van de “welvaartsenveloppe”
om de twee jaar. Maar er zal in 2015-
2016 en 2017-2018 100% van deze
enveloppe worden toegepast, waar
deze voor de periode 2013-2014 tot
40% werd gereduceerd. Er zou dus
meer geld moeten beschikbaar zijn
voor de aanpassing aan de welvaart,
maar niets structureels.

Indexsprong
Voor 2015 is een indexsprong voor-
zien. Deze zal heel wat werknemers
treffen en zal spijtig genoeg een im-
pact hebben op het toekomstige
pensioeninkomen.

Cumul van pensioen en werk
Wij eindigen met een positieve noot:
het zou mogelijk zijn om pensioen en
werk ongelimiteerd te cumuleren
vanaf de pensioenleeftijd. Het gaat
hier om één van onze oudste eisen,
waarvoor wij eindelijk genoegdoening
krijgen.

MicHEL WUYTS
Directeur

In memoriam

Fediplus verliest met Noël Mawet één van haar eminente leden van de Raad van Bestuur.
Meer dan 20 jaar vertegenwoordigde Mawet de kaderleden van de staalnijverheid uit het Luikse
bekken. Hij heeft steeds erg positief meegewerkt aan de uitstraling van Fediplus. Wij danken hem
daarvoor en bieden zijn familie onze oprechte deelneming aan.

Hoofdartikel
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De regering zal de voorwaarden om
het pensioen op te nemen
aanpassen

De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd
naar 66 jaar en zal in 2030 67 jaar bedragen.

Het recht op economische werkloosheid evenals arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen kan worden geopend voor
mensen die blijven werken na 65 jaar. De voorwaarden
voor toekenning zullen worden bepaald door de regering.

De maxima inzake toegestane beroepsinkomsten zullen
in cumulatie met een na de wettelijke pensioenleeftijd of
45 jaar loopbaan ontvangen rustpensioen worden afge-
schaft.

conform de regeling voor het vervroegd pensioen, in
2015 en 2016, blijven de leeftijdsvoorwaarden en de
loopbaanvoorwaarden behouden. Daarna zal de loop-
baanvoorwaarden naar 41 jaren gaan in 2014 en naar
42 jaren in 2019. De leeftijd waarop men vervroegd pen-
sioen kan nemen is verlengt naar 62,5 jaar in 2017 en 63
jaar in 2018.

De loopbaanvoorwaarden voor uitzonderingen zullen voor
zeer lange loopbanen opgetrokken worden om in 2019
nog op 60 of 61 jaar met pensioen te kunnen gaan. De
loopbaanvoorwaarde zal vanaf 2019 44 jaar bedragen
om op 60 jaar met pensioen te gaan en 43 jaar om op 61
jaar met pensioen te gaan.

Wie vóór eind 2016 aan de voorwaarden voldoet om op
vervroegd pensioen te vertrekken, behoudt deze voor-
waarden ongeacht de latere werkelijke ingangsdatum van
zijn pensioen.

De overgangsmaatregelen van de pensioenhervorming
van 2011 blijven gelden. Voor de nieuwe hervormingen
zal gelden : wie in 2016 net niet aan de loopbaan- en leef-
tijdsvoorwaarden voldoet, 58 jaar is en onder de oude re-
geling op één, twee of drie jaar van zijn vervroegd
pensioen stond, zou onder de nieuwe regeling in een aan-
tal gevallen drie, vier of vijf jaar langer moeten werken dan
voorzien. Daarom is bij wijze van overgangsregeling voor-

zien dat het aantal bijkomend te werken jaren beperkt is
tot twee. Voor personen die in 2016 59 jaar of ouder zijn
en zich in dezelfde situatie bevinden, zal het aantal bijko-
mend te werken jaren beperkt zijn tot één.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor
alle nieuwe algemene cAO’s SWT en cAO 17 verhoogd
van 60 naar 62 jaar voor de nieuwe instromers. Werkne-
mers die reeds in opzeg geplaatst zijn uiterlijk op datum
van 31/10/2014 kunnen nog een beroep doen op de hui-
dige voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2017, wordt de leeftijdsvoorwaarde voor
SWT in geval van ondernemingen in moeilijkheden/her-
structurering verhoogd naar 60 jaar voor de nieuwe in-
stromers. Werknemers van bedrijven die op basis van hun
erkenning als onderneming in moeilijkheden/herstructu-
rering afgeleverd op uiterlijk 31/12/2016 kunnen nog een
beroep doen op de huidige voorwaarden.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de leeftijdsvoorwaarde voor
SWT van de stelsels 33 jaar beroepsverleden (zware be-
roepen) en 40 jaar beroepsverleden (lange loopbaan) ver-
hoogd naar 58 jaar voor de nieuwe instroom. Op 1 januari
2017 wordt de leeftijdsvoorwaarde verder verhoogd naar
60 jaar. Werknemers die reeds in opzeg geplaatst zijn ui-
terlijk op 30/10/2014 kunnen nog een beroep doen op
de huidige voorwaarden.

Overlevingspensioenen

Vanaf 2025 zal de optrekking van de leeftijd vanaf de-
welke het overlevingspensioen wordt toegekend, verder
opgetrokken worden naar 55 jaar met één jaar per ka-
lenderjaar.

Pensioenbonus

De pensioenbonus zal afgeschaft worden vanaf 1 januari
2015 voor zij die niet aan de voorwaarden voldoen om
hem op te bouwen. De huidige regels zullen behouden
blijven voor zij die op dezelfde datum bezig zijn rechten op
te bouwen voor de pensioenbonus.

De hervorming van de pensioenen:

Tijdens de tweede week van oktober raakte het akkoord dat tussen de partners van de
toekomstige regering werd gesloten, bekend. Wij hebben beslist om onze agenda een

beetje om te gooien opdat u zou kunnen kennis nemen van de voorgestelde maatregelen
op vlak van einde loopbaan en pensioenen. Hieronder geven wij u een overzicht van de

belangrijkste maatregelen, zoals zij in het regeerakkoord werden opgenomen.



Nr 137 | 5de bimester 2014

5

Gelijkgestelde periodes
De regering zal bovendien de gelijkstellingen tussen de
verschillende pensioenstelsels harmoniseren. Ze zal deze
wegen in functie van twee criteria : het al dan niet vrijwil-
lig karakter, enerzijds, en, de maatschappelijke meer-
waarde van de periodes die gedekt worden door een
gelijkstelling, anderzijds.

Gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking en
thematische verloven worden volledig en aan het laatst
verdiende loon gelijkgesteld. De gelijkstelling voor niet-
gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbrekingen
wordt afgeschaft. De uitzonderlijke landingsbanen tussen
50 en 54 jaar doven uit en de grens van 55 jaar wordt
voor eerste aanvragen vanaf 1 januari 2015 op 60 jaar
gebracht.

Deelname op de arbeidsmarkt

Er is sprake van het invoeren van, enerzijds, een nieuw
model zodat de werknemers een loon ontvangen dat
meer overeenstemt met hun competenties en productivi-
teit, in plaats van een loutere lineaire toename in functie
van leeftijd en anciënniteit en, anderzijds, het invoeren van
een ‘loopbaanrekening’ die de werknemers in staat stelt
om tijd en/of een loon te accumuleren. Zij kunnen deze
tijd en/of dit loon vervolgens gebruiken om hun loopbaan
tijdelijk te onderbreken, om de overgang tussen twee
banen te overbruggen (als aanvulling bij hun werkloos-
heidsuitkering) of om hun wettelijk pensioen aan te vul-
len; in deze spaarrekening kunnen het tijdskrediet, de
loopbaanonderbreking en alle soortgelijke stelsels wor-
den geïntegreerd.

Pensioenberekening
De regering zal een wettelijke basis, met inwerkingtreding
ten laatste in het jaar 2030, opstellen voor een punten-
systeem voor de pensioenberekening, dat een correcte
weerspiegeling van opgebouwde rechten is.

Het pensioen van de ambtenaren

De regering zal een pensioenhervormingen tot stand
brengen die een harmonisering met de wetgeving van
stelsels van de privé-sector beogen. Bepaalde maatre-
gelen zullen bestudeerd worden. Waaronder de volgende:

| De mate waarin een uitfasering met 6 maanden per ka-
lenderjaar van de diplomabonificatie vanaf 2015 moge-
lijk is voor de loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd
pensioen; een uitfasering van de diplomabonifactie voor
de berekening van het pensioenbedrag door een regu-
larisatie van de studieperiodes via een persoonlijke bij-
drage;
| Een maatregel zal genomen worden zodat alle pensi-
oenrechten opgebouwd worden, zowel voor de bereke-
ning als voor de toegang tot het vervroegd pensioen,
aan tantième 1/60 (behalve zware beroepen);
| Het uitvoeren van het arrest van het Grondwettelijk Hof,
zodat verschillen in behandeling tussen de pensioenre-
glementering van het personeel van de geïntegreerde
politie en de pensioenwetgeving van het algemeen stel-
sel die niet objectief te verantwoorden zijn, opgeheven
worden. Personeelsleden bij de politie die voor de datum
van het arrest (10 juli 2014) hun pensioen hadden kun-
nen aanvragen, zullen onder de bestaande voorwaar-
den voor het pensioen blijven vallen. Er zal voor
politiepersoneel dat 53 jaar is op 10 juli 2014 in een niet
verplicht overgangsregeling voorzien worden via de in-
voering van een eindeloopbaanregime (het aanvragen
van een aangepaste functie) en, bij gebrek hieraan, een
tijdelijke en uitdovende bezoldigde afwezigheid in non
activiteit in het statuut van de politie op 58 jaar en ten
vroegste vanaf het moment dat ze minder dan 4 jaar van
hun mogelijke opname van het vervroegd pensioen ver-
wijderd zijn.

in alle gevallen blijven de verworven pensioenrechten in
het overheidssysteem behouden.

Alle maatregelen zullen het voorwerp moeten uitma-
ken van sociaal overleg en zullen, misschien, niet als
dusdanig worden toegepast, in zoverre de pas geïn-
stalleerde regering de op- en aanmerkingen van de
sociale partners in overweging zal nemen.

het Zweedse programma



Betaling in rente?

Als u opteert voor een rente, zal deze laatste toegevoegd
worden aan uw maandelijks pensioeninkomen. Het ge-
heel van deze inkomsten zal onderworpen zijn aan soci-
ale bijdragen (RiZiV-bijdragen) tegen 3,55% en aan een
solidariteitsbijdrage van maximum 2% en aan belasting
op vervangingsinkomens. Anders gezegd, uw rente zal
belast worden aan de marginale belastingvoet.

Voorbeeld:

Wettelijk pensioen 1500 € bruto/maand
alleenstaandentarief

Extralegale rente 1000 € bruto/maand
Totaal 2.500 € bruto/maand

- 50 € (2% solidariteit)
- 88,75 € (3,55% RiZiV)

2.361,25 € belastbaar bedrag
607,53 € belasting

1.753,72 € netto

Bij overlijden zal indien er geen rechthebbende is voor-
zien, er geen erfenis van het resterende kapitaal zijn.

Betaling in kapitaal?

Als u opteert voor betaling in kapitaal zal u dezelfde soci-
ale bijdragen betalen als op de rente (RiZiV en solidari-
teitsbijdrage). Daarnaast wordt er belasting geheven en
gemeentebelasting. Het verschil zit hem in de tarieven.

Sinds de hervorming van juli 2013, moet u op zestigja-
rige leeftijd 20% betalen. Op 61 daalt het tarief naar 18%.
Tussen 62 en 64 betaalt u zoals voor de hervorming
16,5%. Op 65 tenslotte zal u 10% betalen op voorwaarde
dat u tot die leeftijd heeft gewerkt.

Zoals men vaststelt kan de belasting onder bepaalde
voorwaarden relatief laag liggen. Dit is een voordeel te-
genover een betaling in rente.

Anderzijds wordt het kapitaal bij uw overlijden doorgege-
ven aan uw erfgenamen. Ook kan u met dit kapitaal doen
wat u wil. Het beheer ervan komt u toe!

U kan bijvoorbeeld het kapitaal aan een bank toevertrou-
wen in ruil voor een maandelijkse rente.

in dat geval wordt deze lijfrente als volgt belast: het be-
lastbaar bedrag wordt beperkt tot 3% van het saldo van
het over te laten kapitaal. Dit bedrag moet elk jaar worden
aangegeven als roerend inkomen. U zal een roerende
voorheffing van 25% betalen op dit bedrag.

Een goede raad: vooraleer te beslissen kan u best wat
simulaties maken: weeg de voors en tegens af en neem
de beslissing die u best lijkt.

MicHEL WUYTS

Groepsverzekering
Uitbetaling in kapitaal of rente?

Hoe laat u uw groepsverzekering uitbetalen, als kapitaal of als rente?
Dikwijls leest of hoort men in teksten of uiteenzettingen over de hervorming van de

pensioenen dat men aanvullende pensioenen verplicht als rente zou moeten uitbetalen.
Fediplus is hier geen voorstander van. Wij zijn van mening dat de begunstigde de vrije keuze

moet hebben van de twee opties. Laat ons even de voor- en nadelen van elk systeem bekijken.
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Fediplus wil een regelmatige aanpassing
van de pensioenen aan de welvaart
De pensioenen volgen de evolutie van de index van de consumptieprijzen, in die zin dat

van zodra de spilindex wordt overschreden, het pensioen, zoals ook de lonen, wordt
aangepast met 2% bruto. Deze aanpassing is nochtans op verre na niet voldoende om de
koopkracht van de gepensioneerden op peil te houden. Naast de indexaanpassing is ook
een aanpassing aan de welvaart nodig. Deze is voorzien in het Generatiepact overigens.

Selectieve maatregelen werden in 2007 nog genomen
maar worden sinds 2009 vervangen door een structurele
maatregel opgenomen in het Generatiepact. Die maatre-
gel voorziet dat op 1 september van elk jaar de pensioe-
nen van de werknemers en van de zelfstandigen met 2%
worden verhoogd, voor zover ze 5 of 15 jaar geleden zijn
ingegaan.
Tussen 2010 en 2013 had de ministerraad, in afspraak
met de sociale partners, bepaald dat de verhoging enkel
zou worden toegepast op de pensioenen die 5 jaar tevo-
ren waren ingegaan.

De ministerraad had eveneens twee ontwerpen van ko-
ninklijk besluit goedgekeurd die de pensioenen van de
werknemers aan de welvaart aanpassen. Die ontwerpen
voorzagen dat:

| het bedrag van het eerste loonplafond voor de bereke-
ning van de pensioenen van de werknemers en be-
paalde loonplafonds voor de berekening van de
pensioenen van de zelfstandigen zouden verhoogd wor-
den met 2% vanaf 1 januari 2013;

| het minimumrecht per loopbaanjaar voor de werkne-
mers (het loon dat de basis vormt voor de berekeningen
van bepaalde pensioenjaren) zou worden verhoogd met
1,25% vanaf 1 september 2013;

| alle gewaarborgde minimumpensioenen voor een volle-
dige loopbaan (werknemers en zelfstandigen) zouden
verhoogd worden met 1,25% vanaf 1 september 2013.
Het zelfstandig minimumpensioen als alleenstaande
stijgt van maandelijks 1.047,84 € naar 1.060,94 € in april
2013 en tegen gezinstarief van 1.386,40 € naar
1.403,73 € op 1 september 2013 (dit gezinstarief is ge-
lijk aan dat van de werknemers). Het minimum als werk-
nemer alleenstaande stijgt van 1.109,47 € naar
1.123,34 € Op 1 september 2013.
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Sociaal en fiscaal nieuws

Dit pact voorziet dat om de twee jaar de regering een be-
slissing neemt omtrent de verdeling van een financiële en-
veloppe toegekend voor de aanpassing aan de welvaart
van alle of bepaalde vervangingsinkomens in de sociale
zekerheid van de werknemers.

Een pensioen aanpassen aan de welvaart betekent dat
dit pensioen verhoogd wordt in functie van de evolutie
van de lonen buiten index. Tot nog toe vond een derge-
lijke aanpassing bijna nooit plaats. in de meeste gevallen
hebben de gepensioneerden in het verleden immers
slechts 1 keer een verhoging gekregen met 2% bruto, of
een verhoging van het minimumpensioen. De wettekst
preciseert dat deze aanpassing een verhoging kan zijn
van het berekeningsplafond, een prestatie en/of een mi-
nimale prestatie. Deze modaliteiten kunnen verschillend
zijn.

Die wijzigingen kunnen erg uiteenlopende gevolgen heb-
ben want het bedrag van een prestatie veranderen houdt
in dat een ingegaan pensioen wordt verhoogd. Terwijl de
wijziging van het berekeningsplafond een wijziging mee-
brengt van het pensioenbedrag dat nog niet is toege-
kend. indien dit plafond niet meer wordt aangepast,
kunnen we met z’n allen hetzelfde pensioen krijgen want
iedereen zou het plafond overstijgen. Op die manier zou
het wettelijk pensioen van de werknemers niet meer pro-
portioneel zijn aan de inspanningen die men gedurende
de hele loopbaan heeft gedaan.

De beslissing om de pensioenen aan de welvaart aan te
passen, na advies van de sociale partners, is voor het
eerst genomen in de loop van het jaar 2006. Op 1 sep-
tember werden de pensioenen van de werknemers, die
ingang hebben gevonden in de loop van de jaren 1998 en
1999, verhoogd met 2%. Deze die ingegaan waren voor
1998 waren reeds opgetrokken met 2%.



| het kleine gewaarborgde minimumpensioen wordt met
2,51% (gezinstarief) verhoogd, en met 0,80% als
alleenstaande en als overlevingspensioen en dit vanaf
1 januari 2014. Het evolueert naar 954,36 € als alleen-
staande en naar 1.262,74 € als gezinstarief (bij volledige
loopbaan als werknemer/zelfstandige).

| het vakantiegeld en het dubbel vakantiegeld worden
verhoogd met 5% op 1 mei 2013 en met 3,43% op 1
mei 2014.

| de begunstigden van een uitkering aan een werknemer
waarvan het bedrag lager ligt dan het bedrag van het
vakantiegeld en het aanvullend vakantiegeld genieten
van een globale verhoging van 8,6% in mei 2014.

| de pensioenen van de werknemers maar ook van de
zelfstandigen die reeds vijf jaar worden uitbetaald wor-
den verhoogd met 2% in september 2013 (pensioenen
in voege in 2008) en in september 2014 (pensioenen in
voege sinds 2009).

Die aanpassingen hebben inderdaad in 2014 plaatsge-
vonden.

Fediplus heeft steeds de aanpassing van alle pensi-
oenen aan de welvaart verdedigd. Wanneer de lonen
boven de index uit stijgen, dient dit een aanpassing
van de pensioenen met zich te brengen. Daardoor
kan doorheen de tijd de koopkracht van de gepensi-
oneerden worden behouden. De pensioenen in de
openbare sector worden bijvoorbeeld aangepast aan
de welvaart via een perequatiemechanisme.

De vorige regeringen hebben zich nooit ingelaten met
het oplossen van dit probleem op een gestructu-
reerde wijze voor de werknemers en de zelfstandi-
gen. Momenteel wordt om de twee jaar een
welzijnsenveloppe bepaald door de regering op basis
van een advies van de sociale partners. De indexatie
aan de welvaart hangt dus af van de goede wil van
de regering. Het huidig systeem is volkomen onvol-
doende om de koopkracht te behouden. Het verlies
aan koopkracht kan worden geschat op meer dan 1%
per jaar. De oudste gepensioneerden zijn nog meer
het kind van de rekening.

Bovendien zijn de pensioenen die meer dan 20 jaar
terug zijn toegekend per definitie een heel stuk zwak-
ker dan de pensioenen die momenteel worden bere-
kend. Zij werden immers berekend op oude
loopbaanjaren (voornamelijk voor 1980) die weinig
pensioen opbrengen. Bijgevolg vragen wij naast een
structurele aanpassing van alle pensioenen aan de
welvaart ook een inhaalbeweging voor de oudste
pensioenen.

Tenslotte vragen wij ook een inhaalbeweging voor de
gepensioneerden van de Dienst Overzeese Sociale
Zekerheid die slechts eenmaal een aanpassing van
hun pensioenen hebben gekend.

GODELiEVE PATA
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Waarover gaat dit voorstel?

Via het voorstel stelt Bacquelaine voor ons pensioensys-
teem volledig te hervormen. Hij voorziet hiervoor drie pen-
sioenonderdelen:

1. Het solidaire pensioen, gebaseerd op de tijdens de
loopbaan betaalde socialezekerheidsbijdragen;

2. De pensioenspaarrekening, met de vrijwillig betaalde
bijdragen;

3. Een minimumpensioen, ingeval de som van 1 en 2
een bepaald bedrag niet overschrijdt.

Dit nieuwe systeem is gebaseerd op enkele fundamen-
tele principes:

1. Men behoudt een sterke en evenwichtige eerste pijler.
in geen geval mag deze eerste pijler een minimum-
pensioen zijn dat gelijkaardig is voor iedereen. De
tweede pijler is aanvullend en geen vervanging van de
eerste pijler.

2. Er moet een duidelijk verband zijn tussen bijdragen en
pensioenprestaties.

3. Repartitie en kapitalisatie vomen de financieringsba-
sis van het wettelijk pensioen.

4. Er komt een toenadering tussen de drie pensioensys-
temen (privé, openbaar en zelfstandige) zonder dat de
statuten daardoor identiek worden.

5. Uitstel van pensioen wordt financieel aangemoedigd
zonder daarom een verhoging van de pensioenleeftijd
op te leggen. in deze context moet ook rekening wor-
den gehouden met de moeilijke invulling van bepaalde
functies.

6. De doorzichtigheid van het pensioensysteem dient be-
vorderd door een geregelde communicatie over het
bedrag van het reeds bijeengespaarde pensioen.

De vorm van dit nieuwe systeem is verdeeld over drie ver-
diepingen.

Eerste verdieping

De eerste verdieping, solidaire pensioenrekening gehe-
ten, is bedoeld om het grootste deel van de prestaties te
voorzien en wordt bijeengespaard via repartitie.

Er komt een individuele rekening, gevoed door de per-
soonlijke en patronale bijdragen. Om de pensioenpresta-
ties te bepalen wordt de bijeengespaarde waarde van de
rekening gebruikt op de pensioenleeftijd. De betaalde bij-
dragen van de begunstigde komen op deze rekening ge-
opend op naam van het individu en worden elk jaar en tot
de pensioenleeftijd aangepast aan de index.

Op de pensioenleeftijd wordt het pensioen berekend door
het bijeengespaarde fictief kapitaal om te zetten in een
rente. Deze rente wordt dan elk jaar gestort aan de be-
gunstigde en geïndexeerd in functie van de evolutie van
de welvaart.

Tweede verdieping

De tweede verdieping, pensioenspaarrekening geheten,
moet de verscheidenheid verzekeren via een kapitalisa-
tierekening, waardoor het verwerven van een aanvullend
pensioen voor iedereen wordt gedemocratiseerd.

Er wordt dan een systeem van verplichte individuele re-
keningen met het oog op kapitalisatie opgebouwd bin-
nen de eerste pijler. Het zal worden gefinancierd door
bijdragen vastgesteld op basis van het loon. Het gaat dus
om een echt spaarsysteem via individuele kapitalisatie.

Het systeem zou beantwoorden aan volgende regels:

| Het beheer zou worden verzekerd door de privésector
met een belangrijk prudentieel kader om te vermijden
dat onverantwoorde risico’s worden genomen bij het be-
heer van de activa van de pensioenen;
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Kapitalisatie in de eerste pijler? Nieuw
voorstel van Daniel Bacquelaine!

Wie is Daniel Bacquelaine?

Daniel Bacquelaine is woordvoerder in de Kamer van MR sinds meerdere regeringen.
Een van zijn voorstellen, jaren geleden, is dat tot afschaffing van de solidariteitsbijdrage.
Hij heeft nu op 16 juli 2014 een nieuw voorstel neergelegd, tot fundamentele hervorming

van het wettelijk pensioen.



| De toekomstig begunstigde zou een strategische inves-
teringskeuze kunnen maken : een aanvullend fonds zou
worden opgericht voor hen die geen keuze maken;

| Een minimale waarborg in functie van de betaalde bij-
dragen;
| Een solidariteitssysteem bij arbeidsonderbrekingen;
| Verplichte uitbetaling in lijfrente.

Derde verdieping

De derde verdieping betekent een minimale bescherming
indien de som van de andere verdiepingen niet groot ge-
noeg is. Het is een basisniveau dat voortkomt uit de so-
lidariteit en gelijk is voor alle categorieën werknemers.

Overgangssysteem

Vermits de hervorming toepasselijk is op de gehele be-
volking, is een overgangsperiode nodig. De leidraad voor
deze periode kan als volgt samengevat worden:

| Personen die reeds gepensioneerd zijn op het ogenblik
waarop het nieuwe systeem wordt ingevoerd, blijven in
het oud systeem en zullen hun rechten behouden zien.

| Personen die na de invoegetreding in dienst komen als
werknemer worden uitsluitend in het nieuwe systeem
opgenomen.

| Personen die actief zijn bij de invoegetreding van het
nieuwe systeem zullen genieten van een gemengd sys-
teem. Maar eenieder zal binnen een bepaalde termijn vrij
kunnen kiezen om zijn/haar oude rechten op te laten
nemen in het nieuwe systeem om op die manier te kun-
nen genieten van een globale doorzichtigheid voor de
hele loopbaan.

Commentaar

Deze veranderingen aan ons pensioensysteem zijn inte-
ressant maar nog niet volledig duidelijk.

De eerste pijler blijft de voornaamste maar met invoering
van kapitalisatie. Zullen de noodzakelijke bijdragen nodig
voor de financiering van het pensioen door repartitie en
kapitalisatie niet te zwaar zijn?

Het is goed dat de band tussen bijdragen en prestaties
voor het pensioen versterkt wordt. Maar men kan onmo-
gelijk zeggen of de lijfrente die het gevolg is van de soli-
daire pensioenrekening en de pensioenspaarrekening
gelijkaardig, hoger of lager zal liggen dan in het huidige
systeem.

Wat natuurlijk wel positief is en toe te juichen is de binding
van de renten aan de welvaart.

Er is een overgangsperiode voorzien maar hoe te weten
komen of de omrekening van de verworven rechten in het
oude systeem beter is? Zullen de belangstellenden dit
kunnen nagaan?

Zoals voor het systeem met punten voorgesteld door de
expertencommissie in juni jongstleden is het absoluut
noodzakelijk een debat te openen met de vertegenwoor-
digers van de toekomstig gepensioneerden.

MicHEL WUYTS
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Sinds 1 januari 2014 zijn de voorwaarden van leeftijd en loopbaan toepasselijk op de systemen van werkloosheid met
bedrijfstoeslag zwaarder geworden. Zwaarder wordt het vooral voor vrouwen die SWT willen op 60 (cAO17) en voor
hen die een lange loopbaan achter de rug hebben.

werkgever, zijn rechten kunnen laten gelden op SWT
omdat hij tijdens de geldigheid van de cAO beant-
woordde aan de voorwaarden qua leeftijd en loopbaan.
Het ontslag moet wel gebeuren bij de werkgever bij wie
hij werkte op het klikmoment. Deze mogelijkheid bestaat
sinds 14 oktober 2012.

Zoals men zal opmerken zullen de voorwaarden voor
SWT op 60 of bij lange loopbaan op 58 drastischer wor-
den vanaf begin 2015. Een verwittigd werknemer kan bij
de RVA de nodige stappen zetten om zijn rechten te laten
berekenen en deze vastklikken volgens de hiervoor be-
schreven voorwaarden.

Andere wijzigingen aan het systeem zullen ingang vinden
vanaf 1 januari 2015 want de nieuwe regering voorziet
nog verdere beperkingen. Blijf oplettend ! Wij spreken er
later verder over.

GODELiEVE PATA
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Zijn rechten op SWT vrijwaren?
Systeem van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag

(SWT –het vroegere brugpensioen)

Het systeem van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT –het vroegere brugpensioen) bij
lange loopbaan vanaf 58 jaar mits 38 jaren loopbaan verdwijnt vanaf 2015. Val je onder

dit systeem? Wat moet je doen of hoe reageren naar de werkgever?
Hierna volgen een aantal nuttige raadgevingen.

Het Generatiepact heeft de leeftijds- en loopbaanvoor-
waarden verstrengd bij SWT ondanks bepaalde toege-
vingen doorgeduwd bij de onderhandelingen met de
sociale partners. Deze steeds maar striktere voorwaar-
den werden ingevoerd met als doel het systeem van SWT
minder aantrekkelijk te maken en op termijn te begraven
om op die manier de tewerkstellingsgraad van de oudere
werknemers te verhogen.

Om te vermijden dat de werknemers die verder willen
werken zouden benadeeld worden door de verzwaring
van de SWT-voorwaarden, heeft de Nationale Arbeids-
raad (NAR) cAO 107 afgesloten waardoor betrokken
werknemers hun rechten kunnen vastklikken (geldt alleen
bij SWT in het kader van cAO17 op 60 of cAO lange
loopbaan op 58). Dit betekent dat als een werknemer aan
de voorwaarden van leeftijd en loopbaan beantwoordt op
een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan, hij niet meer
aan de (eventueel zwaardere) voorwaarden van SWT vol-
doet als hij toch SWT krijgt of neemt. Hij kan hiertoe aan
de RVA van zijn woonplaats vragen zijn rechten op SWT
te bepalen. Op die manier zal hij, eens ontslagen door zijn

Gewoon systeem Leeftijd Loopbaan

cAO 17 of cAO op sectoraal of
ondernemingsvlak afgesloten voor 01/10/2012
of daarna maar via verlenging van een voor
10/10/2012 bestaande overeenkomst

60 jaar 2014: man 35 jaar, vrouw 28 jaar
2015: man 40 jaar, vrouw 31 jaar

cAO op sectoraal of ondernemingsvlak voor het
eerst afgesloten na 31/12/2011

60 jaar 2014: man 40 jaar vrouw 38 jaar
2015: man 40 jaar vrouw 40 jaar

Lange loopbaan: cAO op sectoraal of
ondernemingsvlak afgesloten en neergelegd
voor 01/01/2012 of daarna maar als verlenging
van een voor 01/01/2012 afgesloten cAO

58 jaar
60 jaar in 2015

2014: man 38 jaar vrouw 38 jaar
2015: man 40 jaar vrouw 38 jaar



Het Belgisch model

Vanuit zijn Franse benaming past de wet op de rechts-
vordering tot collectief herstel een Europese richtlijn in
het Belgisch recht toe. Vanaf nu kunnen benadeelde
klanten collectief een zaak aanspannen, maar wel op
voorwaarde dat zij vertegenwoordigd worden door een
organisatie die erkend is door het Ministerie van
Economische Zaken of die deel uitmaakt van de con-
sumentenraad en die beschikt over een rechtsper-
soonlijkheid. Tot de meest bekende behoren zonder
twijfel Testaankoop, de Gezinsbond en de ziekenfond-
sen. Mogelijke toekomstige wetswijzigingen zouden
ook aan anderen de mogelijkheid bieden om een col-
lectieve actie te starten. Alvorens te kunnen tussenko-
men moet elke groepering tenminste drie jaar bestaan
en erkend zijn door het ter zake bevoegde ministerie,
en er moet rechtspersoonlijkheid zijn. Het mag dus
geen feitelijke vereniging zijn.

Kunnen het voorwerp uitmaken van vervolging: tariefver-
hogingen die als onwettig beschouwd worden, onder-
linge afspraken tussen bedrijven om prijzen op een
bepaald niveau te houden, weigering om een wettelijke
garantietermijn toe te passen of elke andere overtreding
van de Europese of Belgische regels op vlak van consu-
mentenrechten.

Een evident voordeel van deze nieuwe wetgeving: men
beperkt de procedure- en gerechtskosten. De verzame-
ling van consumenten die zich benadeeld achten zullen
voortaan vertegenwoordigd worden door één enkele ‘kla-
ger’, terwijl tot nu toe ieder individueel een klacht moest
indienen uit eigen naam, wat het aantal partijen verveel-
voudigde.

In of out?

De wetgever voorziet twee mogelijkheden. Enerzijds de
opt-in, waarbij de consumenten zich bekend moeten
maken en aangesloten zijn bij een groep bij de aanvang
van de procedure. Anderzijds de ‘opt-out’, waarbij con-
sumenten die een nadeel ondervonden hebben veron-
dersteld worden partij te zijn in de zaak, behalve indien zij

dit niet wensen. De “klagende” partij is in deze context
niet verplicht om alle slachtoffers te zoeken en te groe-
peren.

in geval van lichamelijke schade is alleen de ‘opt-in’ mo-
gelijk.

Minnelijke schikking

De Belgische wetgever heeft eveneens een verplichte
voorafgaande fase voorzien waarin de partijen moeten
trachten om tot een minnelijke schikking te komen. De
eerste zitting zal slechts plaatsvinden indien er geen ak-
koord tussen de partijen kon bereikt worden. De verzoe-
ningsperiode kan tussen 3 en 6 maanden duren. Zij kan
slechts één keer verlengd worden. in geval van een ak-
koord, zal dit door de rechtbank bekrachtigd worden. in
het tegenovergestelde geval zal de rechter een oordeel
ten gronde vellen. Deze maatregel heeft tot doel om een
toevloed aan processen, zoals dit in de Verenigde Staten
het geval is, te voorkomen, waar men een verontrustende
toename van de rechtszaken als gevolg van geschillen
vaststelt.

Vanuit de bekommernis om tot een zo uniform mogelijke
jurisprudentie te komen, is het belangrijk om weten dat
enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn in deze
materie.

NATHALiE WiLBEAUx

‘Class Action’ op zijn Belgisch!
Op 1 september was het niet alleen het begin van een nieuw schooljaar voor onze geliefde kindertjes, maar
eveneens de dag dat een lang verwachte wet van kracht werd. Oorspronkelijk afkomstig uit de Verenigde
Staten verspreidt de procedure van collectieve klacht zich in de Europese landen naar Belgisch model. In
de Verenigde Staten vond de eerste collectieve klacht plaats in de jaren vijftig na de ontploffing van een

vrachtschip, waarbij 581 personen omkwamen. Het is een zeer lucratieve markt voor advocaten aangezien
deze collectieve acties aanleiding geven tot een stroom van processen, vooral tegen de tabakindustrie.
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De installatie van Ouderenadviesraden (OAR) in de ge-
meenten beantwoordt deels aan deze verwachting.
Onder adviesraden dient verstaan te worden “elke ver-
eniging van personen (…) door de gemeenteraad belast
met het geven van adviezen over een of meerdere be-
paalde kwesties of vragen”. Er kunnen heel wat diverse
kwesties of vragen zijn, zoals jeugd, cultuur, familie, duur-
zame ontwikkeling, gezondheid, mobiliteit, derde leeftijd
enz.

Waarom lid worden ?

De Ouderenadviesraad is een organisme dat samenkomt
en beraadslaagt, en wordt samengesteld uit personen
van minstens 60 jaar oud, en die hun verwachtingen, vra-
gen, visies kunnen tot uitdrukking brengen over het leven
in de gemeente. Zij formuleren aan de gemeentelijke over-
heid voorstellen over problemen die hen in het bijzonder
aanbelangen.

ik ben zelf lid van de OAR van Temse waar ik woon. Elke
maand komt het zg. Dagelijks bestuur in een zaaltje van
het administratief centrum bijeen, in aanwezigheid van de
bevoegde schepen. Wij zijn met z’n zessen, 2 onafhan-
kelijken en 4 afgevaardigden van verenigingen van oude-
ren. Elk jaar wordt er op een plaats waar ouderen samen
verblijven (dagverblijf, rusthuis,…) een Algemene Verga-
dering gehouden waarop iemand wordt uitgenodigd over
een bepaald onderwerp te komen praten: dit jaar gaat het
over mobiliteit.

Die mobiliteit is een probleem: ouderen dienen zelf regel-
matig naar het ziekenhuis te trekken of gaan er iemand
bezoeken; er is thans geen ziekenhuis meer te Temse,
dus moet men naar Bornem, Sint-Niklaas of Willebroek.
Niet iedereen beschikt over een auto of kan terugvallen
op familieleden om dergelijke verplaatsing te doen. Met
het openbaar vervoer zijn de ziekenhuizen van Willebroek
en Bornem moeilijk te bereiken, dus vraagt de OAR een
regelmatige busverbinding naar deze ziekenhuizen. Mo-
menteel ligt naar men zegt Bornem dwars … Besprekin-
gen helpen maar alles duurt lang … (waar hebben we dat
nog gehoord). Nog op het vlak van mobiliteit beschikt de
gemeente over drie voertuigen die door ouderen kunnen
worden gehuurd of door vrijwilligers worden gestuurd
voor boodschappen en bezoeken door minder mobiele
mensen. Daartoe worden afspraken gemaakt over pro-
cedure, prijs enz. Klein detail: soms worden de auto’s in

erbarmelijke staat terugbezorgd, wat de gemeente ver-
plicht strenger te controleren … Er is in onze gemeente
ook een zaaltje, uitgebaat door het OcMW, waar medio-
ren zich kunnen ontspannen en tegen redelijke prijs kun-
nen lunchen. Er wordt in de OAR ook advies gegeven aan
de gemeente over ontspanningsactiviteten zoals uitstap-
pen en optredens. Met de ouderenverenigingen wordt
een overzicht gemaakt van eenieders activiteiten zodat
niet alles op één en dezelfde dag plaatsvindt. Er worden
ook namiddagen georganiseerd rond bewegen, eerste
hulp, valpreventie enz.

Meer in het bijzonder zijn de voornaamste objectieven van
de oudernadviesraden dus de volgende:

| De noden van de ouderen integreren in de politieke be-
sluitvorming van de lokale besturen;

| Ervoor zorgen dat de ouderen echte burgers blijven, ac-
tief op tal van domeinen van het sociale leven, met an-
deren maar op hun manier, volgens hun verwachtingen
en middelen;

| Regelmatige samenkomst- en dialoogmechanismen in-
stellen of versterken waardoor de ouderen via hun re-
presentatieve organisaties, bijdragen aan de planning,
inwerkingtreding, opvolging, evaluatie van elke actie van
politieke en sociale aard die de wettigheid en de inte-
gratie van de ouderen nastreeft.

indien u zich wenst te engageren in het plaatselijke leven,
kan een engagement bij de plaatselijke OAR een goede
idee zijn!

THEO BAEKE
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Laat van u horen!
In een samenleving waarin de 60+ers gemiddeld 20 à 25% van de bevolking uitmaken in

de gemeenten is het van het grootste belang dat zij zouden erkend worden
als echte aanspreekpunten.



Zelfs al loopt België wat achterop, toch heeft meer dan
50% van de Belgen het laatste jaar een aankoop via in-
ternet gedaan, en, volgens de FOD Economie, wordt
13,5% van het omzetcijfer van de Belgische onderne-
mingen via online commerce gerealiseerd. Het gaat hier
om kleding, woninginrichting, speelgoed, reizen, schoon-
heidsproducten, boeken enz. Bijna alles kan je via inter-
net kopen.

Deze cijfers tonen langs de ene kant een onbetwistbare
stijging, maar langs de andere kant ook een zekere te-
rughoudendheid van de Belgische consumenten om over
te gaan tot een “virtuele aankoop”. Een vaak aangehaald
bezwaar is het ‘immateriële’ aspect van het elektronische
handelsverkeer. Sommigen aarzelen inderdaad om te
kopen zonder te zien of te voelen. Zij gebruiken het inter-
net dan ook vaak om prijzen en artikels te vergelijken al-
vorens zich naar een winkel te begeven.

Wat verstaat men onder
elektronische handel?

Men noemt elektronische handel of e-commerce ‘het ge-
bruik van een elektronisch medium om commerciële
transacties te doen. Meestal gaat het om de verkoop van
producten via het internetkanaal. (…). Kortom: e-com-
merce is een nieuwe manier van verkoop en aankoop van
goederen en diensten online op het internet’.

Zijn er redenen om aankopen via
internet te wantrouwen?

Het antwoord is niet eensluidend. Er werd inderdaad
vooruitgang geboekt op vlak van bescherming van de
consumenten die via dit kanaal hun aankopen verrichten.
Sinds mei 2014 is het Boek Vi van het Belgische Han-
delsrecht van toepassing, dat nieuwe regels bevat be-
treffende contracten voor kopen ‘op afstand’, die door de
Belgische e-commerce-handelaar moeten gerespecteerd
worden. Eén van de maatregelen bestaat erin dat de han-
delaar, vooraleer de bestelling bindend wordt, op duide-
lijke en heldere manier, de belangrijkste kenmerken van
het product of dienst, de totale prijs, de duur van het con-

tract en de opzegtermijn evenals de minimale duur van
het engagement moet opgeven. Voortaan moet ook elke
website waarop men aankoopverrichtingen kan doen aan
zijn klanten een formulier voor herroeping ter beschikking
stellen, gebaseerd op een wettelijk model. indien dit niet
het geval is dan wordt de termijn voor herroeping ver-
lengd van 14 dagen tot 12 maanden. De commerciële
websites moeten eveneens een contacttelefoonnummer
vermelden, het bedrijfsnummer of het adres van de maat-
schappelijke zetel en van de operationele zetel. Dit om
het wantrouwen van de e-consumenten toch enigszins
tot zwijgen te brengen. Toch zijn de voordelen legio: zon-
der zijn woning te moeten verlaten heeft de consument
toegang tot producten die zich niet altijd in de Belgische
winkelrekken bevinden, en vaak tegen een zeer attrac-
tieve prijs. in een periode van crisis is het kunnen verge-
lijken van prijzen en te kunnen kopen aan het meest
gunstige tarief een niet te onderschatten voordeel. Dit is
niet het enige argument: de consument kan zijn aanko-
pen ook doen 24u op 24 en 7 dagen op 7.

Is alles bij e-commerce dan
perfect?

Ook al is kopen via internet, omwille van de eerder ver-
melde redenen, erg aanlokkelijk, toch moet men de no-
dige voorzorgen nemen. Eén van de dingen die vaak op
de korrel worden genomen zijn de betaalwijzen. De be-
veiliging van de mogelijkheden tot betaling wordt steeds
beter, door methodes van encryptie van de gegevens, die
een bijna 100% geheimhouding tijdens de transactie ga-
randeert.

Het is duidelijk dat alles in het werk wordt gesteld om de
online aankopen optimaal te beveiligen en dat er steeds
minder en minder redenen tot wantrouwen zijn. Toch een
goede raad: doe geen verrichtingen op internet zonder er
bij na te denken. Waakzaamheid blijft geboden.

NATHALiE WiLBEAUx

Veilig kopen op het internet
Waar ook ter wereld neemt de e-commerce – of handel via internet, steeds maar toe. De

op internet aangesloten gezinnen worden steeds talrijker en de snelle verbindingen
vergemakkelijken de virtuele bezoeken, die de internetgebruikers in staat stellen om op
een comfortabele manier langer en langer te surfen. Thuisleveringen vormen een andere

troef voor mensen die het wat moeilijker hebben om zich te verplaatsen.
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Record aantal
loopbaanonderbrekingen

Op het einde van het eerste trimester van 2014 was het
aantal Belgen die geopteerd hebben voor tijdskrediet,
verhoogd met 20% gedurende de laatste 7 jaren. Vooral
de ouderschapsverloven en de regelingen voor medische
begeleiding kenden meer belangstelling.

“Vroeger aan later denken”

Het consumentenmagazine “On n’est pas des pigeons”
van de RTBF doet sinds de maand oktober onderzoek
naar de situatie in de wereld van de pensioenen. Gedu-
rende zes uitzendingen komen thema’s aan bod als kre-
diet, pensioensparen, verzekering, overlijden, testament,
erfenis, giften, successierechten, gezondheid, activiteiten
om de eenzaamheid te breken, …

Zelfstandigen van 65 en meer

Na de pensioenleeftijd te hebben bereikt blijven meer en
meer zelfstandigen nog actief. Niet minder dan 87 000
zijn er geteld op het einde van het 1e semester 2014, en
dit is een stijging met 28% in vergelijking met het 1e se-
mester 2010. Dit betekent ook een grotere stijging dan
het aantal zelfstandigen gedurende dezelfde periode.

Deze stijging heeft vermoedelijk alles te maken met de
toegestane cumul tussen werk en pensioen en met de
versoepeling van het systeem, waardoor 65+ers onbe-
perkt kunnen verderwerken als ze 42 jaren loopbaan be-
wijzen.

DocStop

Uw identiteitskaart is niet te vinden of ze is gestolen?
U wil vermijden dat minder eerlijke mensen ze gebruiken?
Bel dan zo snel mogelijk naar DocStop via nr.
0800212302123 om uw iD-kaart te blokkeren zoals een
bankkaart.

Meer vrouwen aan het werk

De vervrouwelijking van het werk zet zich door. Zij is im-
mers tussen 1985 en 2013 gestegen met 92%. Tijdens
diezelfde periode is het aantal mannelijke werknemers
“slechts” gestegen met 16%. Vrouwen zijn vooral actief in
banken, verzekeringsmaatschappijen, activiteiten met ju-
ridische of boekhoudkundige inhoud, sociale acties, me-
disch-sociale activiteiten, gezondheid en onderhoud.
Veelal werken vrouwen deeltijds. Slechts 1 op 2 vrouwen
werkt voltijds.

Familie- en jeugdrechtbank

Op 1 september 2014 is de wet in werking getreden
waardoor familie- en jeugdrechtbanken worden opge-
richt. Voortaan buigt een enkele rechter zich over ge-
schillen tussen familieleden in eenzelfde dossier, rond
scheiding en alimentatiegeld en successie. Deze recht-
bank kan ook op eenzijdig verzoekschrift zetelen indien
partijen de hoodringendheid inroepen bijvoorbeeld om het
onderbrengen van een kind te kunnen regelen.

Tot nog toe werden geschillen van familiale aard naarge-
lang de aard van het geschil ingeleid bij de vrederechter,
de jeugdrechtbank, de burgerrechtelijke kamer van de
rechtbank van eerste aanleg of bij de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg. Op te merken is dat een
kamer van de familie- en jeugdrechtbank zich toespitst
op een regeling in der minne. Partijen kunnen op eender
welk ogenblik beslissen hun zaak bij deze rechtbank
onder te brengen en hun standpunten te proberen dich-
ter bij elkaar te brengen in een strikt confidentieel kader.

Kort nieuws
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Burnout

De nieuwe regeling omtrent psychosociale risico’s in on-
dernemingen is op 1 september 2014 in voege getreden.
De psychosociale tussenkomst in de onderneming is
voortaan niet meer beperkt tot morele of sexuele aanran-
ding en tot agressie op de werkplek, maar gaat nu ook
over problemen van stress en burnout.

Rechtsplegingsvergoeding

Een wetswijziging brengt verandering in de regeling van
de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding die toe-
gekend wordt aan de belastingplichtige die een juridische
procedure wint tegen de fiscus. Hij dient voortaan zelf alle
advocaatskosten te betalen. Voordien was het mogelijk,
in geval de belastingplichtige gelijk kreeg van de recht-
bank, de staat te laten veroordelen tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding onder vorm van een forfaitaire
som als tussenkomst in de kosten en honoraria van de
advocaat. Daartegenover staat dat de belastingplichtigen
een vergoeding dient te betalen aan de staat als zij de
procedure verliezen.

De regeling dient nog wel in het Staatsblad gepubliceerd
te worden.

Lagere inkomsten voor
zelfstandigen

Gedurende de laatste vijf jaren zouden de inkomsten van
zelfstandigen met 7,5% gedaald zijn. Gemiddeld heeft
een zelfstandige een inkomst uit beroepsactiviteiten van
20 528 euro in 2013 en dus 1710 euro netto per maand
zonder vakantiegeld en 13e maand.

Huispersoneel: strengere regels

Sinds 1 oktober 2014 zal eenieder die beroep doet op de
diensten van een ander om werken in huis te laten doen
van manuele aard, zoals wassen, strijken, poetsen, eten
maken of de tuin onderhouden, aangezien worden als
werkgever en ertoe gehouden zijn zijn/haar huispersoneel
aan te geven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ). Er zullen dan sociale zekerheidsbijdragen dienen
te worden betaald en er zal een verzekering tegen ar-
beidsongevallen dienen te worden aangegaan. Personen
die huishoudelijk werk doen en betaald worden via dien-
stencheques vallen niet onder dit nieuw systeem. Ook het
huispersoneel dat minder dan 8 uren per week presteert
als babysit, gezelschap voor senioren of als hulp voor
boodschappen ten gunste van personen met beperkte
mobiliteit, zijn niet onderworpen aan dit reglement. Daar-
naast blijft er nog steeds het vrijwilligerssysteem binnen
verenigingen, dat toelaat iets meer dan 1000 euro per jaar
fiscaalvrij te verdienen in dit stelsel. Personen die als zelf-
standige werken vallen evenmin onder het nieuw systeem
(opgelet nochtans met schijnzelfstandigheid, waarop blijk-
baar nauwer wordt toegezien).

Door deze nieuwe regeling brengt ons land haar regels in
harmonie met de conventie van de internationale organi-
satie op het thuiswerk en biedt hij de betrokken perso-
nen een sociale bescherming die in lijn ligt met deze van
andere werknemers. Tevoren was dit enkel het geval en
verplicht voor mensen die bleven inslapen bij de werkge-
ver of die minder dan 24 uren per week presteerden.

indien dit nieuw systeem op u toepasselijk is, is het raad-
zaam u in verbinding te stellen met de RSZ. Voor meer
informatie kan u telefoneren naar de FOD Sociale Zeker-
heid op nr 02 511 51 51, elke dag van 7 tot 20 uur,
of een kijkje te nemen op www.socialsecurity.be/
instructions/nl/instructions/intermediate/dmfa/2014-03/
content.htlm

Rijke inwoners

Volgens “Global Wealth Report” van verzekeraar Allianz
staat België, na Zwitserland en de Verenigde Staten, op
de derde plaats van rijkste landen ter wereld op het vlak
van nettopatrimonium per inwoner, met een gemiddeld
patrimonium van 78 300 euro. Met een bedrag van bijna
2130 euro per inwoner behoren de Belgische gezinnen
ook tot de gezinnen die meest gespaard hebben in 2013,
na de Noren en de Zweden.
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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 ontwikkelingen 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 op-
dracht van een groot-
handelaar in textiel,
charles Waucquez. De
oprichting van het ge-
bouw loopt ongeveer
gelijk met het eerste ont-
staan 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.

Strook terug te sturen naar Fediplus, Belliardstraat 20 – 1040 BRUSSEL of josette.cotteaux@fediplus.be

Naam en voornaam

Adres

Tel

Email @

� ............... x Apero info + stripmuseum .............. x 20 €

= ............................ € over te maken op rekeningnummer BE19 0012 2049 4012

Strook terug te sturen voor 20 november 2014. Minimum 10 deelnemende en maximale 25

Agenda
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Doornik, stad van Kunst en
Geschiedenis op 27 maart

Sinds meer dan 2000 jaar heeft de stad Doornik haar ge-
schiedenis gekenmerkt gezien door bekende en grote
namen, clovis, Karel de Grote, Lodewijk xiV, enz. Van-
daag toont zijn historische stadskern u dit intense tijdspad
via zijn pleinen, straten en monumenten.

Een audiovisueel spektakel “De Gang van de Tijd” in het
Bureau voor Toerisme zal deze ontdekkingstocht, die u
naar de belangrijkste plaatsen in de stad, en in het bij-
zonder zijn uitermate bekende Kathedraal, voorafgaan.

Een driegangenlunch wordt geserveerd in “L’Ecurie d’En-
netières” in de straat met dezelfde naam, tegenover het
Sint Pietersplein. in de 18de eeuw diende dit gebouw als
toevluchtsoord en rustplaats voor de reiziger die in die tijd
verbleef in het nabijgelegen hotel ‘du Grand Noble’.
De chef zal u ontvangen in een eenvoudige, warme en
authentieke omgeving met volgend menu.

Aspergeroommet gerookte zalm als voorgerecht, me-
daillons van Saint-Pierre als hoofdgerecht en een
krokantje met drie chocolades op een crème Anglaise
als nagerecht,.

Het bezoek wordt afgesloten met een bezoek aan het
Museum voor Tapijtkunst (nog te bevestigen) en een
rondrit in een toeristisch treintje doorheen de stad.

Kruidenspecialist voor één dag in
Les Jardins de la Grange op 24 april

in het Hospitaal van Onze Lieve Vrouw met de Roos, cul-
tiveerden de religieuzen planten met duizend en één ge-
neeskrachtige eigenschappen. in ‘Les Jardins de la
Grange’, vind je dertien thematische tuinen.
Vertrek vanuit Brussel (Jubelpark) om 9u00.
Wij zullen de dag beginnen met een klassiek bezoek aan
het Hôpital.

Dit Godshuis bevat, zoals ‘les Hospices de Beaune’, één
van de laatste intacte en autarkische verzamelde gebou-
wen van een Godshuis uit de Middeleeuwen.
Opgericht in 1242 door Alix de Rosoit, is het momenteel
beschermd als Waals Erfgoed en herbergt een rijke col-
lectie kunst en geneeskundige instrumenten.

Uw menu voor deze middag zal bestaan uit: velouté
van erwtjes met spekjes, lam van 7 uren en zijn kook-
jus met seizoensgroenten, en een crème brûlée.

Mons, Europese cultuurhoofdstad
aan de eer …

Een explosie van tentoonstellingen! Wij hebben er voor u
twee uitgekozen voor het begin van het jaar.

Van Gogh in de Borinage, de geboorte
van een kunstenaar op 30 januari

Als zoon van een Nederlandse dominee zet Vincent Van
Gogh (1853-1890) de familietraditie verder in een bedrijf
van handel in internationale kunst. Met als gevolg een
weerzin voor de kunsthandel. Hij vangt dan studies theo-
logie aan die hem uiteindelijk naar de Borinage brengen
als prediker en evangelist bij arbeiders en boeren. Zijn on-
stuimig karakter en zijn politieke en sociale opvattingen
doen hem in botsing komen met de kerkelijke autoriteiten.
Hij geeft zijn roeping op en kiest voor een kunstenaars-
bestaan. Snel ontwikkelt hij een voorkeur voor dagelijkse
taferelen uit het milieu van arbeiders en boeren.

De tentoonstelling groepeert bijna 700 schilderijen en te-
keningen en brieven die Vincent Van Gogh schreef in de
Borinage en in Brussel.

Deze tentoonstelling zal gevolgd worden door

Hollywood aan de voet van de terril
op 27 februari

Vanwaar deze keuze? 60 Jaar geleden draaiden Vicente
Minnelli en Kirk Douglas “Het passionele leven van Vin-
cent Van Gogh“ in Wasmes, Hornu en Saint-Ghislain, op
dezelfde plaatsen waar 75 jaar geleden de schilder leefde.

Via archieven en getuigenissen dompelt de tentoonstel-
ling de bezoeker op emotionele wijze onder in deze 10
verbazingwekkende draaidagen, die Hollywood tot aan
de voet van de terril gebracht hebben!

Deze twee bezoeken worden voorafgegaan door een
wandeling doorheen de stad en een lunch in het restau-
rant “le gusto“ waar u kunt kiezen uit italiaanse gerechten.

Een overzicht van



19

Nr 137 | 5de bimester 2014

Tocht op de Maas:
van steenkool naar kristal op 19 juni

Vertrek vanuit Brussel (Jubelpark) om 9u00, behalve voor
de deelnemers uit Luik, waarvoor een plaats van samen-
komst kan afgesproken worden.

Wat stellen wij u op de vooravond van de zomer voor?
Op ontdekking van steenkool en kristal met een boot-
tocht op de Maas en een gastronomische maaltijd.

Bij aankomst een geleid bezoek aan de authentieke kool-
mijn van Blegny-Mine (sinds 2012 erkend als Werelderf-
goed door de UNEScO). Via de mijnschacht daalt u af in
de ondergrondse galerijen en ontdekt u de installaties
voor het sorteren en het wassen van de steenkool. Een
echte reis door dit door mensen geschapen landschap.

Per bus wordt u naar de aanlegsteiger van Visé gebracht
waar u aan boord gaat van de schitterende « Le Pays de
Liège » voor een gastronomische cruise naar de sluis-
overgang van Monsin.

Aangezien het menu voor 2015 nog niet bekend was,
geven wij u hierbij dat van 2014.

Gegrilde witte beuling van Aubel op toast, gegrati-
neerde Val Dieu, mesclun van salade met cidervinai-
grette met gecompoteerde Trembleur-appelen,
gevogeltefilet op César Frank-wijze (champignons
van Kanne en fine champagne), krielaardappelen met
tuinkruiden en seizoensgroenten. En om af te sluiten
de echte ‘café liégeois’, dikwijls nagebootst, maar
nooit geëvenaard!

Een geleid bezoek aan de cristallerie du Val Saint Lam-
bert toont u het vakmanschap van de ambachtslieden
die, sinds bijna twee eeuwen, de grondstoffen bewerken
om ze om te vormen tot prestigieuze sierstukken. De gids
leidt u door het atelier en legt u de verschillende technie-
ken uit, de geschiedenis, de evolutie en de omvorming
van deze merkwaardige site. Een demonstratie glasbla-
zen sluit deze dag af.

Nadien vertrekt u naar Les Jardins de la Grange, gelegen
op de schitterende heuvels van Ellezelles, waar Véroni-
que, kruidenspecialiste en ontwerpster van de tuinen, u in
haar geheimen zal inwijden.
Tuinieren zonder pesticiden, zonder insecticiden, een tuin
vol leven, kleuren en smaken: het kan. Wat u in Les Jar-
dins de la Grange wacht: in deze prille lente word je in-
gewijd in de geheimen van kruiden voor gezondheid en
welzijn

Maastricht, de wieg van de
Nederlandse geschiedenis op 8 mei

Vertrek vanuit Brussel (Jubelpark) om 9u00, behalve voor
de deelnemers uit Luik, waar een plaats van samenkomst
kan worden afgesproken.

Aankomst in Maastricht rond 11u00, u wordt onthaald
met een korte koffiepauze.

U zal deze stad met z’n vele facetten, ontdekken in twee
stappen.
Een wandeling doorheen de stad zal u tot in het histo-
risch centrum leiden, een gerestaureerde wijk van de
Stokstraat, het O.L. Vrouwplein met zijn basiliek, de
stadsvesten, zijn parken, de Jekerdal-wijk en het Vrijthof
met de kerken van Sint Jan en Sint Servaas.

ideaal gelegen aan de oever van de Maas, zal de Bras-
serie Bonhomme u verwelkomen met,

Als voorgerecht een groentesoep, als hoofdgerecht
zalmfilet met groenten en frietjes en een Maastrichter
toetje als nagerecht.

Daarna voert een bootuitstap op de Maas u naar de grot-
ten van de Sint-Pietersberg voor een geleid bezoek.
En om deze dag af te sluiten de terugvaart naar Maas-
tricht per boot.

onze activiteiten voor 2015
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