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De laatste tijd worden wij overrom-
peld door berichten over de toe-
komst van onze pensioenen. De 
regering heeft onder meer beslist de 
beperkingen voor toegelaten arbeid 
door gepensioneerden verder te ver-
soepelen: wie 65 is of 45 jaar loop-
baan heeft mag onbeperkt verder 
werken (zoals dat reeds in bijna alle 
Europese landen het geval is). Wij zijn 
minder verheugd over de afschaffing 
van de pensioenbonus, over het be-
houd van de solidariteitsbijdrage en 
over de mogelijke indexsprong die 
ook de huidige en toekomstige ge-
pensioneerden zal treffen. 

De noodzakelijke hervorming van de 
pensioenen (en de eindeloopbaan) 
mag echter niet voor gevolg hebben 
dat de reeds verworven rechten en 
deze die men opbouwt afgebouwd 
worden. Er dient dus een lange over-
gangsperiode voorzien te worden. 
Alle mensen die zich in de buurt van 
de pensioenleeftijd bevinden moeten 
de kans krijgen hun pensioen te krij-
gen zonder sancties. 

De pensioenen mogen niet uitslui-
tend om budgettaire redenen wor-
den aangepast. Het wettelijk pensi-
oen moet het voor iedereen mogelijk 
maken verder op een fatsoenlijke 
manier te leven en een bepaalde 
levensstijl te behouden. De eerste 
pijler moet belangrijk blijven maar de 
ontwikkeling van de 2e mag niet te-
gengehouden worden. 

De Commissie voor de Hervorming 
van de Pensioenen 2020-2040 heeft 
een pensioensysteem met punten 
voorgesteld, dat op alle systemen 
zou toepasselijk zijn. Wij zijn niet 
tegen een dergelijk systeem maar 
stellen ons heel wat vragen, onder 
meer over de waarde van zo’n punt 

en dus van het bedrag van het pen-
sioen. Wij willen een betere 1e pijler 
en willen vermijden dat men langer 
moet werken om hetzelfde pensioen 
te krijgen. Voor het lanceren van der-
gelijk pensioen op punten is dus een 
dialoog nodig met de vertegenwoor-
digers van de huidige en toekomsti-
ge gepensioneerden. 

De huidige en toekomstige gepen-
sioneerden moeten op een perma-
nente wijze vertegenwoordigd zijn in 
de toekomstige Nationale Pensioen-
raad.

Een noodzakelijke verlenging van 
de loopbaan

De huidige regering zet de hervor-
ming van het vervoegd pensioen 
verder zoals dat op de rails werd 
gezet door de vorige regeringsploeg. 
Het systeem van SWT (het vroegere 
brugpensioen) wordt moeilijker toe-
passelijk. Hetzelfde gebeurt met het 
tijdskrediet. De pensioenleeftijd zal 
stijgen naar 66 jaar in 2020 en naar 
67 in 2030. 

Het is nodig een mogelijkheid tot ver-
vroegd en brugpensioen te behouden 
voor mensen die een lange of zware 
loopbaan hebben doorlopen. 

De regering zal moeten nadenken 
over een politiek die de werknemers 
aanzet hun loopbaan verder te zet-
ten tot de wettelijke pensioenleeftijd. 
Een voortgezette opleiding, de aan-
passing van de arbeidsregeling en /
of de functie bij eindeloopbaan, de 
vermindering van de sociale lasten 
op de lonen zijn evenveel pistes die 
kunnen gevolgd worden. Er dienen 
ook maatregelen te komen om het 
werk draaglijker te maken en om de 

kwaliteit van de arbeid te verbeteren. 
Natuurlijk dienen ook de best moge-
lijke economische voorwaarden ge-
zocht te worden om de tewerkstel-
ling te bevorderen.

Indien men dit niet doet, zal de werk-
loosheid verder stijgen, het aantal 
zieken toenemen en zal de loop-
baanverlenging niet het beoogde 
doel bereiken en geen invloed heb-
ben op de financiering van de sociale 
zekerheid op lange termijn.

De pensioenen moeten aangepast 
worden aan de welvaart

Wij verdedigen de aanpassing van 
alle pensioenen aan de welvaart. De 
vroegst gepensioneerden zijn het 
ergst getroffen door dit probleem. 

Wij hebben vernomen dat de wel-
vaartsenveloppe in zijn geheel zal 
worden verdeeld tijdens de jaren 
2015-2016, in plaats van 60% zoals 
vroeger voorzien. Het gaat nochtans 
nog steeds niet over een structure-
le aanpassing, bovendien zal zij op 
fiscaal vlak worden doorgevoerd. Wij 
willen een aanpassing aan de wel-
vaart van alle brutopensioenen zodat 
de gepensioneerden onmiddellijk en 
onbeperkt in de tijd kunnen genieten 
van deze verhoging.

De jaren die komen zullen cruciaal 
zijn op het vlak van de pensioenen. 
Een nieuw systeem zal het licht zien. 
Fediplus zal met uw steun verder 
vechten voor het behoud van uw 
rechten en deze van uw kinderen op 
pensioenvlak. 

Ik wens u in naam van de hele ploeg 
en in naam van de Raad van Bestuur 
en op zoveel mogelijk vlakken een 
aangenaam 2015.

Hoofdartikel

Michel WUYTS 
Directeur



Bijdrage te betalen via  
nr. BE19 0012 2049 4012  
met vermelding “bijdrage 15”:

INDIVIDUELE LEDEN (EN EX-GROEPERINGEN)

|  Minimumbijdrage 37 euro
|  Minimumbijdrage koppel 44 euro 
|  Bijdrage beschermend lid 54 euro
|  Bijdrage beschermend lid koppel 61 euro

LEDEN VAN GROEPERINGEN

De leden van volgende groeperingen:
AG Liège, Vriendenkring AXA bank (voorheen ANHYP),  
Bekaert, Fiberglas, Franki, Ex- Generale Bank, GDSOM,  
Arbeidsinvaliden, KDL, Michelin, Monsanto, PRGC-CFE,  
Total, Tractebel, Royale Belge, Astrazeneca, BBL-ING, RTBF, 
Politie, Nestlé, Otraco, Sabena Failliet (niet BPPS), CIBE, 
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schrijven over op de rekening van Fediplus 
001-2204940-12.
    
|  Minimumbijdrage 32 euro
|  Minimumbijdrage koppel 37 euro
|  Beschermend lid 48 euro
|  Beschermend lid koppel 54 euro
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Veel info en steun voor €37.   
Gelieve uw bijdrage 2015 te betalen aub!

Rond deze tijd zijn of worden belangrijke beslissingen 
genomen in verband met eindeloopbaan en pensioen. 
Fediplus volgt de evolutie van deze dossiers op de voet 
en houdt u op de hoogte van de manier waarop deze 
wijzigingen in de wetgeving kunnen toegepast worden 
in ieder individueel geval. Wij informeren u ook over de 
evolutie van de pensioenwetgeving zelf, nu en in de toe-
komst. Onze ambitie is u verder de beste dienstverlening 
te waarborgen maar u ook te begeleiden in deze com-
plexe en steeds veranderende wereld. Meer nog dan 
raad, geeft Fediplus u hulp bij het nemen van beslissin-
gen en is uw partner bij het maken van keuzes. 

Fediplus kan echter niets doen zonder uw steun. Daar-
om verzoeken wij u om uw jaarlijkse bijdrage te willen 
betalen: zij is ongewijzigd tegenover 2014. 

Fediplus verdedigt, informeert, begeleidt u voor 
slechts €37.

Naast informatie over het organiseren van uw einde-
loopbaan en uw pensioen, begeleidt het Fediplusteam 
u ook bij een hele serie administratieve beslommeringen. 
Dit kan gaan over het invullen van uw belastingaangif-
te, het beantwoorden van een rappel over een factuur, 
de opmaak van een brief in een administratief dossier 
bij de overheid, het controleren van de juistheid van uw 
pensioendossier, enz. U kan ons ook raadplegen om-
trent successie, patrimonium, uw onroerend goed, wet-
ten allerhande; in al deze dossiers staan wij u met raad 
en daad bij, op een discrete wijze, na afspraak in onze 
lokalen te Brussel, telefonisch, per mail. Komt u terecht 
in een complexe situatie, contacteer ons, we trachten te 
helpen en te adviseren, of brengen u in contact met een 
specialist terzake. 

Wij vergeten intussen niet waarom deze federatie is op-
gericht, namelijk de verdediging van de belangen van de 
huidige en toekomstige gepensioneerden, het aanklagen 
van discriminaties, enz. Daartoe interpelleren wij, doen 
wij voorstellen. 

U kan ons ook raadplegen via de webstek en u ontvangt 
om de twee maanden een informatief tijdschrift. Wat kost 
u deze volledige gepersonaliseerde diensverlening? 37 
euro per jaar! Naast het tijdschrift ontvangt u ook uitno-
digingen op activiteiten zoals museumbezoek, uiteenzet-
tingen, uitstappen, … Spreek erover met uw kennissen, 
ook zij zijn uiteraard welkom. Hoe talrijker wij zijn, hoe 
meer we te zeggen hebben! 
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Sociaal en fiscaal nieuws

1) Werkloosheidsuitkering met 
Bedrijfstoeslag (SWT = het vroegere 
brugpensioen) 

Vanaf 1 januari 2015 worden de leeftijdsvoorwaarden 
voor SWT in nieuwe CAO’s verstrengd: ook voor de ba-
sis cao nr. 17 wordt de leeftijdsgrens opgetrokken van 
60 naar 62 jaar. 

SWT op 58 met 38 jaar loopbaan wordt gewoonweg op-
geheven. 

SWT op 56 met 40 jaar loopbaan op basis van CAO 96 
van de Nationale Arbeidsraad, gaat naar 58 jaar. 

SWT op 56 met 33 jaar loopbaan bij zware loopbaan en 
nachtarbeid gaat naar 58 jaar. 

De definitie van wat men verstaat onder zware beroepen 
zal gebeuren volgens objectieve criteria. Voordeliger cri-
teria zullen kunnen worden toegepast. 

De sociale partners zullen, op vraag van de regering, een 
lijst opmaken van beroepen die als zwaar kunnen wor-
den aangezien. 

Overgangsperiodes zullen worden voorzien voor perso-
nen die momenteel in hun ontslagperiode zijn of van wie 
de opzeg is ingegaan voor 31 december 2014. Dit zal 
gebeuren in overleg met de sociale partners. Een aantal 
koninklijke besluiten en wetteksten zal voor al wat voor-
afgaat nog worden gepubliceerd. 

2) Pensioenjaar telt voortaan mee

Vanaf 1 januari 2015 zal het jaar tijdens hetwelk men op 
pensioen gaat in de privésector mee in rekening worden 
gebracht voor de berekening van het pensioen, volgens 
het aantal maanden loopbaan of gelijkgesteld. Tot nog 
toe werd het laatste onvolledige jaar niet in rekening ge-
bracht. 

|  Voorbeeld: u bent 65 op 10 april 2014 en u beslist pen-
sioen te nemen. Dit gaat dan in de eerste dag van de 
maand volgend op uw verjaardag, in dit geval dus op 1 
mei 2014. Voor de berekening van uw pensioen zal de 
gewerkte periode in 2014 niet meetellen. Vanaf 2015 
zal, als u in ons voorbeeld op 1 mei 2015 op pensioen 
gaat, rekening worden gehouden met de vier maanden 
tewerkstelling van 2015. Gelijkgestelde periodes tellen 
ook mee. 

Iedereen weet dat er heel wat sociale veranderingen reeds zijn doorgevoerd en nog 
zullen doorgevoerd worden. Een aantal ervan zijn gebaseerd op de studie van de 

Commissie over de Pensioenhervorming 2020-2040. Ze komen geleidelijk in voege en 
Fediplus hoopt dat er voldoende overgangsperiode wordt voorzien. 
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3) Ook de eenheid van loopbaan 
valt weg

Vanaf 1 januari 2015 gebeurt de berekening van het pen-
sioen op basis van dagen en niet meer van jaren. Men 
zal hierbij rekening houden met 14.040 dagen loopbaan 
(45 jaar x 312 dagen). De werknemer zal een pensioen 
kunnen krijgen voor meer dan 45 jaren ingeval van onvol-
ledige jaren (minder dan 312 dagen/jaar). 

|  Voorbeeld: U heeft 47 jaren gewerkt en beslist om op 
pensioen te gaan op 1 december 2014. U heeft ge-
durende een aantal jaren 156 dagen gewerkt, andere 
jaren 260 dagen en andere jaren 312 dagen. In totaal 
komt het aantal dagen op 13.875: het u toe te kennen 
pensioen mag niet meer dan 45 kalenderjaren omvat-
ten en wordt berekend op de 45 beste jaren. Er zullen 
dus twee jaren worden geschrapt. 

Indien u na 1 januari 2015 op pensioen gaat en u heeft 
47 jaren gewerkt, zal men nagaan of al die jaren 312 da-
gen tellen. Indien dit aantal niet is bereikt zal men andere 
jaren toevoegen tot het totaal van 14.040 dagen is be-
reikt voor de hele loopbaan. De 47 jaren zullen mee in de 
berekening worden opgenomen want het totaal aantal 
dagen loopbaan blijft beneden de 14.040. 

4) Geen bonus meer 

De pensioenbonus wordt toegekend sinds 2007 voor 
hen die nog aan het werk zijn op 62-jarige leeftijd of met 
44 jaren loopbaan, voor periodes gaande van 1 januari 
2006. 

Vanaf 2014 werd een nieuw systeem ingevoerd, gelijk 
voor alle systemen. Die bonus wordt vanaf 1 januari 2015 
afgeschaft: we wijden er een afzonderlijk artikel aan. 

5) Het overlevingspensioen 
wordt hervormd in de drie 
pensioensystemen 

Vanaf 1 januari 2015 wordt een overgangsuitkering toe-
gekend aan de overlevende echtgenoot die nog geen 45 
jaar oud is. 

Die leeftijd zal geleidelijk worden opgetrokken met zes 
maanden per jaar, en wordt dus 45,5 jaar vanaf 1 januari 
2016 en 50 jaar vanaf 1 januari 2025. 

De uitkering wordt toegekend gedurende 12 of 24 maan-
den als er gezinslast is met minstens 1 kind dat kinderbij-
slag krijgt, en als men niet hertrouwt. 

Die uitkering kan zonder beperking worden gecumuleerd 
met beroepsinkomsten of vervangingsinkomens (ziekte, 
invaliditeit, onvrijwillige werkloosheid, tijdskrediet, overle-
vingspensioen in een ander stelsel, …)

Op het einde van de periode gedekt door de overgangs-
vergoeding zal de overlevende echtgenoot, die nog geen 
werk heeft gevonden, onmiddellijk recht hebben op 
werkloosheidsuitkeringen en begeleiding bij het zoeken 
naar werk. 

LEEFTIJD Overlijden in

45 jaar 2015

45,5 jaar 2016

46 jaar 2017

46,5 jaar 2018

47 jaar 2019

47,5 jaar 2020

48 jaar 2021

48,5 jaar 2022

49 jaar 2023

49,5 jaar 2024

50 jaar 2025
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6) Tijdskrediet 

De werknemer kan gebruik maken: 
|  Van voltijds tijdskrediet zonder of met motief
|  Van halftijds tijdskrediet met of zonder motief
|  Van 1/5e tijdskrediet met of zonder motief
|  Van landingsbaan halftijds of 1/5e vanaf 55 jaar 

Tijdskrediet zonder motief kan worden opgenomen 
door een werknemer die minstens 5 jaar werknemer is 
geweest, waarvan minstens 2 jaar bij de huidige werk-
gever.

Dit recht bedraagt:
|  maximum 12 maanden volledige onderbreking van het 

werk;  
|  maximum 24 maanden halftijds (op voorwaarde min-

stens 3/4e tijd te hebben gewerkt gedurende de 12 
maanden voor de schriftelijke verwittiging aan de werk-
gever; 

|  maximum 60 maanden onderbreking met 1/5e (op  
voorwaarde voltijds te hebben gewerkt gedurende de 
12 maanden voor de schriftelijke info aan de werkgever). 

Vanaf 1 januari 2015 zal tijdskrediet zonder motief, geno-
men vanaf die datum, niet meer weerhouden worden bij 
de berekening van het pensioen. 

Landingsbanen vanaf 55 (half- of 1/5e tijd) zal vanaf  
1 januari 2015 nog slechts mogelijk zijn vanaf 60 jaar. 
Een overgangsperiode zal voorzien worden na gesprek 
met de sociale partners. 

Even eraan herinneren dat tijdskrediet of landingsbaan 
voor werknemers vanaf 55 kan gebeuren op basis van 
halftijds (minimum 3 maanden) of 1/5e tijd (minimum  
6 maanden) zonder tijdslimiet.

De werknemer dient een loopbaan van 25 jaar te heb-
ben en een arbeidscontract te hebben gehad gedurende  
24 maanden voor de aanvraag. 

|  Voor landingsbaan 1/5e is er een loopbaan nodig gedu-
rende de laatste 24 maanden van voltijdse activiteit of 
4/5e in het kader van het gewoon tijdskrediet. 

|  Voor het halftijds landingsbaansysteem moet men ge-
durende de laatste 24 maanden minstens 3/4e van een 
voltijdse baan hebben gehad. 

7) Minder diplomabonificatie

Het regeerakkoord voorziet vanaf 2015 een vermindering 
met 6 maanden per jaar van de diplomabonificatie bij de 
berekening van de loopbaan voor vervroegd pensioen 
en een afschaffing voor de berekening van het pensioen 
met mogelijkheid tot regularisatie van de studiejaren door 
een eigen inbreng. 

8) Werken na pensioen

Gepensioneerden die 65 zijn of die minder dan 65 zijn 
maar 45 jaren loopbaan tellen, kunnen vanaf 1 januari 
2015 onbeperkt hun pensioen cumuleren met een be-
roepsactiviteit (zie ons apart artikel). 

9) Opzeg-, vertrek- of 
ontslagvergoeding

Deze maatregel gaat over toegelaten activiteit van  
gepensioneerden en de notie van beroepsinkomsten.  
De maatregel werd reeds door de vorige regering geno-
men maar treedt slechts in voege op 1 januari 2015. 

Voor pensioenen die in voege treden vanaf 2015 zal de 
opzeg-, vertrek- of ontslagvergoeding of elk gelijkaardig 
soort uitkering aanzien worden als een inkomst te verde-
len over de periode waarop ze slaat. 

Voor de pensioenen die ingang hebben gevonden voor 
1 januari 2015 zal men eveneens vanaf 2015 rekening 
houden met elke vergoeding die uitbetaald is ten vroeg-
ste vanaf 1 januari 2015. 

Godelieve PaTa
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De pensioenbonus of de kroniek van een aangekondigde dood

Gedaan met de pensioenbonus! Vanaf 1 januari 2015 wordt hij afgeschaft, behalve voor 
personen die voor 1 januari rechten opgebouwd hebben in het systeem. Zij zullen dan 

rechten kunnen opbouwen voor de vanaf 2015 gepresteerde dagen. 

Waarom afschaffen? 

Laat ons de geschiedenis van de bonus overlopen.  
Er zijn sinds haar ontstaan reeds twee versies.  

Versie 1

We schrijven 2006, het befaamde Generatiepact is on-
derschreven. Een van de erin opgenomen maatregelen 
is het instellen van een bonus die gelijk is voor de  drie 
pensioensystemen (werknemer, zelfstandige, ambte-
naar). De gepensioneerden uit de openbare sector ken-
den reeds langer een systeem van leeftijdssupplement. 
Dat laatste wordt vervangen door de bonus. 

Vanaf 1 januari 2007 kent men een bonus toe die ge-
lijk is voor de drie pensioenstelsels. Maar het gaat om 
een voorlopige maatregel. Het systeem neemt een ein-
de op 31 december 2013. Dit is een probleem, vermits 
het systeem beperkt is in de tijd. Men wil een en ander 
eerst evalueren alvorens verder te gaan of iets anders te 
voorzien. 

Hoe wordt de bonus berekend? 

Men kent voor elke voltijds gepresteerde dag een bedrag 
toe van 2,2974 € bruto (index 136.09). Deze bonus is 
dus forfaitair. De bonus wordt toegekend aan alle per-
sonen die een pensioen krijgen als alleenstaande of als 
gezin. Als iemand een overlevingspensioen ontvangt kan 
ook een bonusrecht bestaan zoals dat zou toegekend 
zijn aan de overleden echtgenoot. 

De bonus wordt toegekend ofwel vanaf 1 januari van 
het jaar tijdens hetwelk de begunstigde 62 wordt of op  
1 januari van het jaar tijdens hetwelk de begunstigde zijn 
44e jaar tewerkstelling aanvat. Alleen de dagen tussen  
1 januari 2006 en 31 december 2013 worden in overwe-
ging genomen voor de berekening van de bonus in het 
oude systeem. 

Voor de berekening van de pensioenbonus houdt men 
rekening met de loopbaan gedurende het jaar waarin de 
bonus wordt toegekend. Voor dat jaar is de bonus ge-
lijk aan het bedrag van het jaar tevoren, proportioneel 
aangepast aan het aantal maanden dat voorafgaat aan 
de datum van het pensioen. Er wordt geen bonus toe-
gekend voor gepresteerde dagen na de 65e verjaardag. 

Uitzondering: indien de begunstigde geen 45 jaren loop-
baan heeft op de limietdatum, kan een bonus worden 
toegekend tot 31 december van het jaar tijdens hetwelk 
men 45 jaar loopbaan bewijst. 

Een bedrag van 2,2974 € per dag is niet zoveel maar 
op het einde van de rit wordt het bedrag toch enigszins 
significatief. Een voorbeeld: Bernard is een werknemer, 
geboren op 1 november 1945: hij vangt zijn 62e jaar aan 
op 1 januari 2007 en gaat op pensioen op 1 december 
2010. Hij heeft dus recht op een bonus voor de periode 
van 1 januari 2007 tot 31 oktober 2010. Elk jaar heeft hij 
voltijds 312 dagen gewerkt tot en met 2009. Hij zal recht 
hebben op 312 (dagen) x 3 (jaren) x 2,2974 euro of 2.150 
euro. Voor het jaar 2010 heeft hij recht op 11/12 X 312  
x 2,2974 of 657,05 €. 
De totale bonus bedraagt dus 2.150 + 657,05 of 
2.807,05 € bruto per jaar of 233,92 € bruto per maand.

Dit bedrag wordt forfaitair opgeteld bij het wettelijk pen-
sioen, ongeacht het bedrag ervan. De bonus wordt dus 
helemaal niet berekend in functie van het bedrag van het 
pensioen of van het loon maar is een vast bedrag toege-
kend per dag prestatie. 

Men kan hierbij het « aanmoedigend » karakter van de 
bonus ontkennen, die nochtans dikwijls voordeliger is 
dan de opbrengst van een dag pensioen. 

Een beetje uitleg hierbij: om het pensioen van een 
werknemer te berekenen houdt men rekening met de 
jaarlijkse bruto-inkomsten gedurende 45 jaren. Elk jaar 
brengt iets op op het vlak van pensioen, ook al heeft men 
slechts een dag gewerkt. Het pensioen is immers gelijk 
aan het gemiddelde van de lonen gedurende 45 jaren. 
De lonen worden geherwaardeerd en geplafonneerd. 
Men neemt 60% van de lonen als alleenstaande of 75% 
als gezinspensioen. 

Een voorbeeld: het jaarloon van Judith is 35.000 euro 
bruto voor 312 dagen prestaties in 2013. Het jaar 2013 
brengt voor Judith een pensioen van 35.000 x 0,6 x 1/45 
of 466,66 €. Voor een dag brengt dit dus  466,66/312 of 
1,49 €. Dit bedrag ligt een stuk lager dan de toegekende 
bonus die 2,2974 € bedraagt! 

Indien het jaarloon 52 000 euro bereikt (het maximaal 
jaarloon voor de berekening van het pensioen bedraagt 
52 760 € in 2013), dan brengt dit op pensioenvlak 
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De pensioenbonus of de kroniek van een aangekondigde dood

52.000/312 x 0,6 x 1/45 of 2, 22 € op. Dit bedrag ligt 
nog iets ander de bonus.  

Besluit: het forfaitaire bedrag van de bonus ligt bijna op 
hetzelfde niveau van het maximumdagbedrag van het 
pensioen. 

Desondanks heeft de bonus de mensen niet aangezet 
langer te blijven werken.

Op 1 januari 2012 besloot de regering Di Rupo het ver-
vroegd pensioen moeilijker toegankelijk te maken. Men 
was dus verplicht langer te blijven werken. Van haar kant 
wilde de regering geen bonus toekennen aan personen 
die ertoe verplicht werden langer aan het werk te blijven 
omwille van de nieuwe regels over de toegang tot het 
vervroegd pensioen. Vandaar de wijziging vanaf 1 januari 
2014. De bonus werd behouden maar in veel gevallen 
krijgt men hem slechts later en het bedrag ervan is dik-
wijls lager.  

Het werd duidelijk dat de regering op zoek was naar be-
sparingen.

Versie 2

De hervorming van de regering brengt een nieuw soort 
bonus met zich voor de pensioenen die in voege traden 
vanaf 1 januari 2014. 

Hij wordt toegekend voor de periodes gepresteerd één 
jaar nadat de voorwaarden vervuld zijn om op vervroegd 
pesioen te gaan, tot de laatste dag van de maand die 

het pensioen voorafgaat. Hij wordt ook toegekend boven 
de leeftijd van 65 indien men na die datum nog aan het 
werk is. 

Het bedrag ervan evolueert als volgt:

Referteperiode      Bedrag per dag tewerkstelling
De eerste 12 maanden 0 euro
13e – 24e 1,50 euro 
25e – 36e 1,70 euro 
37e – 48e 1,90 euro 
49e – 60e 2,10 euro 
61e – 72e 2,30 euro 
Na de 72e maand 2,50 euro

Wij hebben steeds betreurd dat de bonus slechts wordt 
toegekend 1 jaar na de mogelijkheid om op vervroegd 
pensioen te gaan. De mogelijkheid tot vervroegd pen-
sioen bestaat immers, met mogelijkheid om te blijven 
werken, met als logisch gevolg de toekenning van een 
bonus. Bovendien liet dit toe het bedrag van het pensi-
oen te verhogen. 

Vervolgens de opheffing…

De opheffing van de bonus is een (slechte) verrassing 
voor de toekomstige gepensioneerden. Eens te meer 
prevaleert uitsluitend het budgettair aspect. De kosten 
van de bonus worden als te hoog ervaren en dus besluit 
de overheid af te schaffen. Er is dus voortaan geen spe-
cifieke aanmoediging om langer te werken, tenzij door 
te benadrukken dat elk jaar meer, ook meer pensioen 
betekent. Is dit als stimulans voldoende? 

Michel WUYTS  



IN
FO

R
M

AT
IE

- 
EN

 C
O

N
TA

C
TT

IJ
D

S
C

H
R

IF
T

10

Minder beperkingen voor nog actieve gepensioneerden

Fediplus vraagt reeds lang dat de beperkingen voor gepensioneerden die verder  
willen werken zouden worden opgeheven. Volgens ons is het logisch dat, als  

iemand de voorwaarden vervult om te werken als gepensioneerde, dit ook zonder 
beperkingen gebeurt. 

Onze eis werd uiteindelijk aanvaard door de regering! De 
ministerraad van 7 november heeft immers gesteld dat:

|  Vanaf 2015 de gepensioneerden van 65 jaar oud on-
beperkte beroepsinkomsten mogen hebben naast hun 
pensioen. Deze onbeperkte inkomens mogen ook ver-
gaard worden door gepensioneerden die nog geen 65 
zijn maar wel 45 jaar loopbaan hebben. 

|  De huidige beperkingen bij vervroegd pensioen en bij 
overlevingspensioen blijven behouden maar bij over-
schrijding zal de sanctie op een proportionele wijze 
worden berekend. 

Deze maatregelen zouden toepasselijk zijn voor inkom-
sten van 2015. De wetteksten zijn echter nog niet aange-
past, alles moet nog via het parlement in het Staatsblad 
verschijnen. 

Men zal zich herinneren dat sinds 1 januari 2013 men 
mocht onbeperkt cumuleren als men 65 was en min-
stens 42 jaar loopbaan had op het ogenblik waarop men 
met pensioen ging. 

Het nieuw systeem bepaalt dat de toegelaten beperkin-
gen geldig blijven bij vervroegd pensioen. 

Deze beperkingen zijn thans de volgende: 

Algemene beperkingen 
voor de wettelijke pens. 
leeftijd

Beperkingen voor de 
overlevende echtgenoot 
voor de wettelijke pens. 
leeftijd

Rust- en 
overlevingspensioen 
na de wettelijke pens. 
leeftijd

Werknemer, ambtenaar

Zonder kind ten laste 7 718 € bruto 17 971 € bruto 22 293 € bruto

Met kind ten laste 11 577 € bruto 22 463 € bruto 22 117 € bruto

Zelfstandige

Zonder kind ten laste 6 175 € bruto 14 377 € bruto 17 835 € bruto

Met kind ten laste 9 262 € bruto 17 971 € bruto 21 694 € bruto
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Minder beperkingen voor nog actieve gepensioneerden

Vermelde bedragen zijn geldig sinds begin 2014. The-
oretisch zouden ze moeten geïndexeerd worden op  
1 januari 2015. Maar indien er een indexsprong komt 
zouden de bedragen niet verhoogd worden. 

U kan een activiteit als werknemer of ambtenaar uitoefe-
nen. In dat geval zal men rekening houden met de bru-
tolonen. Als men daarentegen als zelfstandige werkt zal 
men rekening houden met de nettolonen (dus de bru-
to-inkomsten verminderd met kosten en sociale zeker-
heid). 

De bedragen in de eerste kolom zijn toepasselijk op ge-
pensioneerden voor de de wettelijke pensioenleeftijd. De 
bedragen liggen vrij laag en maken het niet mogelijk een 
belangrijke activiteit te cumuleren met een pensioen (ten-
zij via een vennootschap!). 

De centrale kolom behelst de overlevingspensioenen 
voor de wettelijke pensioenleeftijd. Ook al zijn de bedra-
gen niet hoog, dan nog is het moeilijk voor een weduwe 
of weduwnaar een tewerkstelling voltijds verder te zetten. 

De laatste kolom is bestemd voor de personen die 65 
zijn en geen 42 jaar loopbaan hebben. Opgelet: het gaat 
om de wettelijke pensioenleeftijd. Die ligt niet noodza-
kelijk op 65 jaar. Voor werknemers en zelfstandigen is 
dit wel het geval. Maar voor sommige ambtenaren kan 
de pensioenleeftijd lager liggen dan 65. De wijziging die 
de regering voorziet spreekt van een onbeperkte cumul 
vanaf 65 jaar (of tevoren als men 45 jaar loopbaan heeft). 
De nuance is belangrijk. Deze laatste kolom zou moeten 
verdwijnen vanaf  januari 2015. 

Wat gebeurt er als iemand de beperkingen 
overschrijdt? 

Als de overschrijding 25% of meer bedraagt, wordt het 
pensioen voor een heel jaar opgeschort (ook als u deze 
activiteit slechts gedurende een deel van het jaar heeft 
uitegeoefend). Indien de overschrijding minder dan 25% 
bedraagt, wordt het pensioen verminderd met hetzelfde 
percentage van de overschrijding en dit voor het hele 
jaar. 

Indien u een gezinspensioen wordt toegekend en indien 
uw echtgenoot de beperkingen overschrijdt wordt het 
gezinspensioen teruggebracht tot een alleenstaanden-
pensioen. 

Zoals men vaststelt zijn de sancties vrij zwaar. De rege-
ring voorziet in haar hervorming nog enkel een proporti-
onele sanctie toe te passen. Voorbeeld: u overschrijdt de 
beperkingen met 50%, dan zal uw pensioen verminderd 
worden met 50% gedurende het hele jaar in plaats van 
een totale opschorting van uw pensioen.

U moet nog weten dat men rekening houdt met alle 
bruto-inkomsten die u heeft met uitzondering van het 
dubbel vakantiegeld. Bovendien zal vanaf 1 januari 2015 
voor de pensioenen die ingang vinden ten vroegste op 
die datum, de opzeg-, vertrek- of ontslagvergoeding of 
andere gelijkaardige uitkeringen aanzien worden als be-
roepsinkomsten die uniform zal verdeeld worden over de 
periode waarop ze betrekking heeft. 

Bij pensioenen die ingang vonden voor 1 januari 2015 
zal men rekening houden met elke uitkering die voor het 
eerst op 1 januari 2015 werd uitgekeerd.

Vergeet tenslotte niet dat al uw inkomsten fiscaal moeten 
aangegeven worden en dat uw belastingen er rekening  
mee houden. Het is dus raadzaam eerst een idee te heb-
ben van de te betalen belasting om niet voor verrassin-
gen te staan bij ontvangst van uw uittreksel. Fediplus kan 
u op dit vlak helpen. Aarzel niet met ons contact op te 
nemen. 

Michel WUYTS
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Wanneer mag ik niet meer autorijden?

De autobestuurders van meer dan 65 jaar zullen tegen 2030 meer dan 25% van alle 
chauffeurs uitmaken. De vraag wordt dikwijls gesteld of de oudere bestuurders een 

gevaar op de weg zijn. En zijn ze zelf veilig? 

Een auto is echter voor vele al wat oudere personen 
nog een vitale factor in hun leven en bepaalt hun au-
tonomie. Weinigen willen dan ook hun auto verlaten. 
Zou dit laatste een wijs besluit zijn? Niet steeds! Wel 
is het zo dat de rijvaardigheid (en de kennis van de 
wegcode) minder goed wordt naarmate men wat ou-
der wordt. Het is misschien goed daarom wat vooruit 
te lopen!

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid voor-
ziet op zijn webstek www.senior-test.be een soort 
evaluatie van de rijvaardigheid via een reeks van 15 
eenvoudige vragen met daaraan gekoppeld 15 info-
capsules. Op die manier wil het instituut de mensen 
waarschuwen en aanzetten om eventueel maatregelen 
te nemen. 

Infocapsules

Autobestuurders doen er goed aan deze test over rij-
vaardigheid te doen: beantwoord de vragen juist (an-
ders draai je jezelf een rad voor de ogen, en het is geen 
wedstrijd) en lees daarna alle aanbevelingen die de tekst 
geeft, soms lijken ze evident maar ze zijn steeds leerrijk: 
bvb wanneer men een autoweg oprijdt, ga dan sneller 
rijden zodat invoegen makkelijker is, en gebruik eventu-
eel de volledige oprijstrook (hoeveel keer zie je niet een 
chauffeur met een slakkengangetje de autoweg oprijden 
en onmiddellijk het eerste rijvak op, en soms direct naar 
het middenvak!) 

Op het einde van de test krijg je een soort score en wordt 
op alle vragen, ook waar je goed op scoort, commen-
taar gegeven, ik kreeg commentaar omdat ik mij soms 
zenuwachtig maak als ik een andere chauffeur dwaze 
dingen zie doen op de weg – geen knipperlicht, hinde-
ren, zeer traag rijden, geen voorrang geven, enz): de 
commentaar kan samengevat worden als: heeft het zin 
je zenuwachtig te maken, wat brengt het op? 

Andere commentaren: bij het veranderen van rijvak, ge-
bruik je knipperlicht vroeg genoeg, en tot het manœuvre 
voorbij is, kijk in je spiegels en even over je schouder 
alvorens te veranderen van rijvak, doe het snel; het lijkt 
allemaal evident maar doet iedereen het en wat is het 
gevolg als je het niet doet? En als je er toch problemen 
mee hebt, laat je vergezellen door iemand die de rol van 
copiloot kan spelen.

Een aspect dat in de test ook aan bod komt: kent u nog 
alle verkeersborden? En wat met de voorrang van fiet-
sers (weet u dat bij voorrang van rechts de fietser die zich 
op een echt fietspad bevindt toch voorrang heeft op het 
verkeer dat van rechts komt? (bij de test worden web-
steks gegeven waarop je een en ander kan controleren!).

Je vindt er ook informatie over soorten cursussen om 
jezelf vertrouwder te maken met het verkeer. 

Rijden en medicatie slikken gaan niet steeds samen. 
Sommige geneesmiddelen of producten hebben een 
zekere sloomheid tot gevolg, die concentratieproblemen 
kan geven of een tragere reflex tot gevolg heeft. Raad-
pleeg je geneesheer om er meer over te weten of vraag 
het hem als het product wordt voorgeschreven. 

Het is tenslotte evident dat met de stijgende leeftijd onze 
reactietijd vermindert: het is dus goed voorzichtig te zijn, 
moeilijke kruispunten eventueel te vermijden, te anticipe-
ren, te vermijden ‘s nachts zelf te rijden. Denk aan uw ei-
gen veiligheid. In vele landen bestaat vanaf een bepaalde 
leeftijd een verplichte opfrissingsproef, bij ons nog niet, 
maar vermoedelijk komt er een Europese richtlijn. 

Geniet intussen van de vrijheid van uw auto, maar denk 
aan het milieu! Ik bedoel daarmee: neem ook eens de 
fiets of ga te voet of met het openbaar vervoer. 

NaThalie WilbeaUx
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Kort nieuws

DocStop: exact nummer

In onze vorige editie stond een artikel over het verlies van 
identiteitskaart: het nummer dat men moet vormen na 
zo’n verlies is 080021232123. 

Je kan best oud worden in 
Noorwegen

Volgens de Global Age Watch 2014-index, die 96 landen 
klasseert volgens de economisch-sociale welvaart van 
de ouderen, staat België op de 27e plaats, en Noorwe-
gen op de eerste, gevolgd door Zweden, Zwitserland, 
Canada en Duitsland. De Verenigde Staten prijken op de 
9e plaats, Afghanisten neemt de laatste plaats in. Allen 
naar Noorwegen? Wel een beetje koud en donker in de 
winter!

Ouderen zonder pensioen

De Internationale Arbeidsorganisatie stelt in een nieuw 
rapport dat bijna de helft van de mensen die de pensi-
oenleeftijd hebben bereikt, geen enkel pensioen ontvan-
gen. Voor diegenen die toch iets ontvangen, is voor velen 
de bescherming onvoldoende. 

Wij houden van onze werkgever

Zowat 70% van de Belgische werknemers willen graag 
bij hun huidige werkgever blijven tot hun pensioen. 47% 
zegt emotioneel verbonden te zijn met hun onderneming, 
58 % onder hen zeggen de successen van de onderne-
ming ook persoonlijk te voelen, 67% zeggen zelfs dat 
ze hun onderneming als een soort tweede huis aanzien. 
Volgens een studie van HR Randstad staan 83% van de 
werknemers open voor veranderingen. 

Zijn de gepensioneerden tevreden 
over hun pensioen?

Blijkbaar zijn de gepensioneerden tevreden over wat ze 
ontvangen. Volgens een studie van de gepensioneerden-
beweging van de christelijke mutualiteiten verklaren 92% 
van de 2496 ondervraagden tussen 50 en 92 jaar zich 
tevreden met hun pensioen. Het moet gezegd dat de on-
dervraagden tot een iets hogere sociale klasse behoor-
den. Volgens hen is de ideale leeftijd om op pensioen te 
gaan 60 jaar. Wij staan dus mijlenver van de leeftijd van 
67 die de regering wil instellen, weliswaar vanaf 2030. 
Het verschuiven van de pensioenleeftijd wordt dus ze-
ker niet overal op gejuich onthaald, integendeel. De on-
dervraagden raden de thans nog actieven aan als zij op 
pensioen gaan nog steeds actief te blijven, eenzaamheid 
te vermijden en ook de televisie niet te aanbidden. Zij 
moeten zich financieel zo goed mogelijk indekken, hun 
vrijheid trachten te behouden en aandacht te hebben 
voor het leven met z’n tweeën. 
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Een huis renoveren zal meer gaan 
kosten!

Vanaf 1 januari 2016 zal het BTW-tarief voor werken aan 
gebouwen die 5 tot 10 jaar oud zijn, verhogen. Het ver-
laagd tarief zal voortaan nog slechts gelden voor renova-
tie van gebouwen die minstens 10 jaar oud zijn. Indien 
dergelijke werken worden voorzien in huizen die nog 
geen 10 jaar oud zijn moeten ze om van de lage BTW-
voet te genieten gebeuren in 2015 of uitgesteld worden 
tot het bewuste gebouw meer dan 10 jaar oud is. 

Loongelijkheid man-vrouw

Volgens het jongste rapport van het World Economic  
Forum zal men moeten wachten tot 2095 om de dis-
criminatie op het vlak van lonen tussen man en vrouw 
volledig verdwenen te zien. 

Wetgeving successie verandert

Er zijn wijzigingen op til wat de wetgeving op de succes-
sie betreft. Er wordt onder meer voorzien het beschikba-
re deel, namelijk het deel van het patrimonium waarover 
de toekomstig overledene kan beschikken, uit te brei-
den. Dit deel zou op 50% komen zonder beïnvloeding 
door het aantal kinderen. Op dit ogenblik daalt het be-
schikbaar deel met het aantal kinderen. 

Andere wijzigingen zouden nog gaan over de opheffing 
van de reserve waarover de voorbestaanden beschik-
ken als er geen kinderen zijn, over een wijziging van de 
inbrengregels aan de erfgenamen en over het vrucht-
gebruik van de langstlevende. Voor deze laatste zou er 
sprake zijn van een beperking tot enkel de goederen die 
zijn aangekocht tijdens het huwelijk en niet over de ont-
vangen of geërfde goederen of de goederen die de over-
ledene bezat voor het huwelijk. 

Meer details in onze volgende nummers van zodra de 
wet wijzigt 

Niet-indexering van de fiscale 
barema’s

Slechts maximaal 940 in plaats van 950 euro kunnen in 
aanmerking komen voor fiscale aftrek in het kader van 
het pensioensparen. Dit bedrag wordt traditioneel in de 
maand januari aangepast om rekening te houden met 
de inflatie van het afgelopen jaar. De winstderving wordt 
echter slechts geraamd op 3 euro, maar toch … (de prijs 
van 1 Leffe!). Dezelfde richting gaat het uit met de fiscale 
vrijstelling verbonden met de spaarrekening. Deze wordt 
toegepast op intresten tot 1.880 euro zoals in 2013, in 
plaats van 1.900. Uw rekening moet 470.000 euro be-
vatten om aan dit maximum te komen. 

Aanwezigheid op het werk

Volgens een onderzoek van Securex komen 71% van 
de werknemers toch naar het werk als ze ziek zijn. On-
der hen zijn er 81% die in die toestand één à tien dagen 
blijven werken, 13% tussen elf en twintig dagen, en 6% 
gedurende meer dan twintig dagen. Wie blijft werken, 
ondanks ziekteverschijnselen: vooral jongeren, univer-
sitairen, bedienden en hiërarchische oversten. Securex 
verklaart dit door het feit dat … “hun werk hen meer ple-
zier bezorgt en meer de indruk geeft op een goede ma-
nier behandeld te worden door de werkgever”. 
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Een beetje  
electriciteit sparen kan!

Het zal u niet ontgaan zijn want de media staan er vol van: er is misschien een probleem met de 
electriciteitsbevoorrading in ons land. De overheid heeft dus een plan opgesteld waarbij bepaalde 

gebieden gedurende bepaalde tijd geen electriciteit zullen kunnen krijgen. Burgers zullen daarover 
slechts laat kunnen verwittigd worden, zo blijkt. Vandaar dat iedereen een reeks aanbevelingen krijgt 

die het moeten mogelijk maken het verbruik drastisch te doen verminderen en misschien daardoor 
alle onderbrekingen te vermijden. 

Nu een deel van de nucleaire bevoorrading aan electrici-
teit is uitgevallen is mischien de tijd aangebroken om ons 
verbruik te temperen, in de wetenschap dat de gezinnen 
verantwoordelijk zijn voor een vierde van het totale ver-
bruik. 

Gewoonten veranderen

Naast de reeds bekende maatregelen -nutteloos licht 
uitdoen, thermostaten een graadje lager draaien en een 
trui dragen ook in huis- zijn er nog een aantal suggesties 
mogelijk.

|  Waterverwarmers verbruiken nogal veel: laat dus alleen 
de hoeveelheid water koken die u nodig heeft! Wanneer 
er meer water opgewarmd wordt verbruikt u evenveel 
als bij een uur televisiekijken. Voorzie dus de juiste hoe-
veelheid water. 

|  Wordt specialist in eenpansgerechten door slechts een 
bekken van uw fornuis te gebruiken: lang leven de pae-
lla’s, de omeletten en andere kipwokgerechten. Moet 
u iets in water koken? Zet het vuur lager van zodra het 
water kookt! 

|  Trek de stekkers uit! de oplader van uw tandenborstel 
hoeft niet in de stekkerdoos te zitten, idem voor de 
gsm-oplader en voor uw draagbare computer: een en 
ander verbruikt meer electriciteit dan we vermoeden. 
Laat ze zeker niet in de stopcontacten zitten tijdens de 
piekuren, tussen 17 en 20 uur. 

|  Keep it cool. Uw ijskast en vriezer maken zowat 18% 
uit van uw totale verbruik aan electriciteit. Hoe langer 
de deur openstaat, hoe groter het verbruik. Grijp zoveel 
mogelijk dingen die u nodig heeft in een keer mee. 

|  Surf draadloos. Gebruik uw draagbare computer eerder 
draadloos dan een vaste computer die constant in de 
stekker is verbonden. Laad de computer op buiten de 
piekuren. 

Een aantal krachtige apparaten, zoals strijkijzers, was-
drogers, wasmachines, vaatwassers, stofzuigers, brood-
roosters, friteuses, koffiemachines, halogeenlampen op 
voet, … kunnen vermoedelijk ongebruikt blijven tijdens 
de piekuren. Als iedereen natuurlijk opnieuw deze ma-
chines gebruikt een minuutje na achten ‘s avonds is er 
opnieuw een probleem! 

Als er toch een onderbreking zou komen, zal ze vermoe-
delijk beperkt zijn tot 2 à 4 uren, zegt men. De moeilijkste 
momenten worden verwacht in het begin van volgend 
jaar. Lampiris heeft een proefje gedaan en zijn klanten 
aangezet een aantal uren het verbruik te beperken. Dit 
heeft de consumenten vermoedelijk bewust gemaakt 
van het probleem, en van de kansen om een onderbre-
king te vermijden. En als u woont in een gebied dat geen 
onderbreking zal kennen, is dat geen reden om niet zui-
nig te zijn op electriciteit: energie komt ergens vandaan, 
moet vervoerd, geleverd, en kost geld. 

Wees spaarzaam, het milieu en zij die erin leven zal u 
dankbaar zijn!

NaThalie WilbeaUx
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Planten die (helpen) genezen

Natuurlijke methodes gebruiken: het thema komt steeds terug wanneer men het heeft over 
gezondheidsproblemen. Fytotherapie of behandeling op basis van planten, heeft meerdere eeuwen 

ervaring achter de rug. De Sumerieërs, 3000 jaar voor onze jaartelling, kenden mirte, tijm, wilg, in 
gefilterde aftrekstels. De Egyptenaren, meer dan 18 eeuwen terug, waren de auteurs van wat men 
het eerste werk over fytotherapie heet. Daarna komen de Grieken en de Romeinen. Op de dag van 

vandaag komen nog heel wat geneesmiddelen uit planten. 

In alle soorten samenlevingen grijpt men terug naar plan-
ten voor het verlenen van geneeskundige zorgen. Zoals 
professor Frédérich, in een artikel in La Libre Belgique, 
onderstreept, hebben alle soorten beschavingen planten 
gebruikt om zich te verzorgen (…). Zij zijn de voornaam-
ste bron van zorgen gebleven tot het einde van de 19e 
eeuw toen de moderne heelmiddelen zoals aspirine op 
de markt kwamen. Sommige planten waren zeldzaam, 
moeilijk te oogsten, en daardoor heel kostelijk (…). De 
totaalsynthese of de medische wijziging van natuurlijke 
substanties maakte het mogelijk de productie te verbe-
teren, de gebruiksmogelijkheden van bepaalde medica-
menten te verbeteren of de ongewenste effecten ervan 
te elimineren (…).  Momenteel zijn volgens Annales phar-
maceutiques ongeveer de helft van de geneesmidde-
len die we slikken natuurlijke producten of afgeleid van 
planten, micro-organismen en organismen uit het water. 
Planten hebben dus, ondanks de ontwikkelingen van de 
wetenschap, nog hun belang. Thym heeft antisceptische 

eigenschappen, camille helpt tegen spasmen, salicine, 
dat men vindt in wilgen, heeft anti-infectie-eigenschap-
pen enz. De lijst is lang … bovendien kent elk van deze 
stoffen, of bijna, toepassingen die erg uiteenlopend zijn.

Succes! Ja maar…
Meer en meer mensen willen zich momenteel richten 
naar natuurlijke middelen om kleine kwaaltjes zoals ver-
moeidheid, slapeloosheid, constipatie enz te kunnen be-
handelen. 

Planten gebruiken houdt desondanks een risico in: men 
dient dus oplettend te blijven bij gebruik ervan en aan-
dacht te hebben voor de interactie tussen planten en 
medicamenten. De tabel uit Annales pharmaceutiques 
die wij hieronder afdrukken geeft een idee van de inter-
acties tussen de meest beschreven planten en genees-
middelen.

Medicamenten Look Echinacées Gember Ginkgo Ginseng Hertshooi Zoethout Soja Thee 
Hartaandoeningen
Anticoagulanten
Antiagreganten 
Antihyperdrukmiddelen
Digoxine
Antiarythmische middelen 
Centraal zenuwstelsel
Antidepressiva
Anti-epilepsiemiddelen
Antipsychotische middelen
Benzodiazepines
Antimigraineproducten 
Endocrinologie
Corticoïdes 
Antidiabetische middelen 
Infectiologie
Antiretrovirale middelen
Antibiota
Antifongische middelen 
Andere
Immuno-onderdrukkers
Middelen tegen kanker
Hepatotoxische middelen
Hypolipemianten 
Mogelijke interacties   Interacties waarschijnlijk Theoretische interacties 

Als deze tabel iets zegt, is het wel dat automedicatie uit den boze is. Neem steeds informatie bij uw behandelend 
geneesheer. Deze is best geplaatst om de keuzes te maken die zich opdringen. 

NaThalie WilbeaUx
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Agenda

Mons, Culturele Hoofdstad,  
aan de eer …

Een explosie van tentoonstellingen, waarvan we er 
twee hebben geselecteerd voor dit jaarbegin

“Van Gogh in 
de Borinage, de 
geboorte van een 
kunstenaar”

30 januari in Beaux Arts, 
Mons 

Vincent Van Gogh was 
zoon van een Nederlands 
predikant, en zet de fa-
milietraditie verder door 

te gaan werken in een internationale kunsthandel. Door 
dit werk krijgt hij snel een afkeer van kunsthandel. Hij 
vangt studies in de theologie aan en wordt prediker in de 
Borinage en dus in de wereld van de mijnwerker en de 
armoede. Ook de landbouw ontgaat hem niet. Door zijn 
opvliegend karakter en zijn uitgesproken meningen komt 
hij bij de kerkelijke overheid op een slecht blaadje. Hij 

laat het prediken 
voor wat het is en 
begint een leven 
als kunstenaar en 
ontwikkelt snel een 
voorliefde voor het 
dagelijks leven van 
de landbouwers 
en de arbeiders. 

De tentoonstelling omvat meer dan 700 schilderijen en 
tekeningen, brieven van Vincent geschreven in de Bori-
nage en te Brussel.
Na dit bezoek is ons tweede doel.

“Hollywood aan de voet van de terril”

op 27 februari in de Oude 
Slachthuizen, alleen reeds 
omwille van zijn grootte en 
zijn architecturale waarde 
een bezoek waard
     
Waarom deze keuze? Zes-
tig jaar geleden draaiden 
Vicente Minnelli en Kirk 

Douglas “het passi-
oneel leven van Vin-
cent Van Gogh” te 
Wasmes, Hornu en 
Saint-Ghislain, op 
de plaatsen die de 
kunstenaar 75 jaar 
geleden hadden 
zien evolueren.

Via archiefdocumenten en getuigenissen kan de bezoe-
ker de tien dagen draaitijd voor deze film meemaken 
waardoor Hollywood neerstreek aan de voet van de ter-
rils. 

Daarna worden we verwelkomd in Leffe Plaza, een bis-
trot met plaatselijke producten, waar een typisch menu 
wordt aangeboden. Deze bistrot bevindt zich in het cen-
trum van Mons, op de Grote Markt, in een historisch ka-
der, dichtbij de historisch voor Mons belangrijke gebou-
wen: Leffe Plaza is op die manier een goed eindpunt van 
onze dagreis. 

We vertrekken aan het Zuidstation van Brussel en spre-
ken af te 9 uur om daar de tein naar Mons te nemen te 
9.24 uur. Alle details bij inschrijving. 

“Tournai, stad van kunst en geschiedenis” 

op 27 maart 

De stad Tournai 
heeft heel wat be-
kende persona-
ges zien voorbij-
komen, denk aan 
Clovis, Karel  V, 
Lodewijk XIV. In 
het historisch cen-
trum waart nog de 
geest van deze 
historische tijden door de steegjes, pleintjes en monu-
menten. 

Ons bezoek wordt ingeleid via een audio-visuele presen-
tatie “de kleur van de tijd” in het bureau voor toerisme 
van de stad; daarna stappen we rond in het historisch 
centrum met als hoogtepunt de gotische kathedraal vlak 
aan de Schelde. 

Een driegangenmenu wordt aangeboden in “L’Ecurie 
d’Ennetières” gelegen in de straat met dezelfde naam, 
dichtbij de Place saint-Pierre. In de 18e eeuw werd het 
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gebouw gebruikt als rustpunt voor de carossen die de 
reizigers vervoerden en die verbleven in het nabijgelegen 
hotel Noble. 
De Chef verwelkomt u er in een eenvoudige maar warme 
en authentieke omgeving me een menu als volgt: 

Aspergeroom met gerookte zalm als voorgerecht, me-
daillons van Saint-Pierre als hoofdgerecht en een kro-
kantje met drie chocolades op een crème Anglaise als 
nagerecht

Een bezoek aan het tapijtenmuseum (te bevestigen) en 
een ritje in een toeristisch treintje doorheen de binnen-
stad sluiten de dag af. 

Afspraak te Brussel-Zuid om 9.15 uur om de trein te ne-
men van 9.45 uur. Meer details na inschrijving.

“Lessines, word 
plantenkweker voor 
één dag te Lessines”

op 24 april

In het hospitaal Notre Dame à 
la Rose was er zeer lang een 
kruidentuin waarmee allerlei 
drankjes tegen allerlie kwalen 
werden gemaakt, of wondenhelende zalfjes werden ge-
maakt. In de Jardins de la Grange zijn nu dertien thema-
tische tuinen gemaakt die hieraan herinneren. 

We vertrekken ernaar toe vanuit Brussel (Halfeeuwfeest-
paleizen) in een comfortabele autobus, die vertrekt te 
9.00 uur. 

Eens aangekomen te Lessines volgt een geleid bezoek 
aan het hospitaal. Dit godshuis is, zoals de Hospices de 
Beaune, nog een van de laatst overblijvende originele 
godshuizen uit de Middeleeuwen. 
Het werd gesticht in 1242 door Alix de Rosoit, en staat 
op de lijst van monumenten erkend door de Unesco als 
werelderfgoed. Het bevat een weelde aan kunstwerken 
en medische instrumenten. 

uw menu voor deze middag zal bestaan uit: velouté 
van erwtjes met spekjes, lam van 7 uren en zijn kookjus 
met seizoensgroenten, en een crème brûlée

Daarna gaat het 
richting de tuinen 
van la Grange, 
gesitueerd op de 
aantrekkelijke heu-
vels van Ellezelles, 
waar Véronique, 
kruidenkenster en 
ontwerpster van 
de tuinen, je zal wegwijs maken in de geheimen van haar 
tuinen.  
Er wordt gewerkt zonder insecticides en pesticides, en 
de tuin is vol leven, kleur en geuren allerhande, een feest 
voor het oog. Leer meer over de eigenschappen van 
bloemen en kruiden (en start misschien je eigen kruiden-
tuintje thuis). 

Inschrijvingsstrook voor leden en hun omgeving, terug te sturen of te mailen naar
Fediplus, Belliardstraat 20  – 1040 Brussel – 02 514 14 44 – josette.cotteaux@fediplus.be

Naam en voornaam

Adres

Tel Email @

❑   Van Gogh in de borinage:   ………… x 35€ =  ……………….. € inschrijven voor 20 januari
 Prijs omvat geleid bezoek en maaltijd en 1 drankje

❑   Hollywood aan de voet van de terril:  ………… x 35€ =  ……………….. € inschrijven voor 15 februari
 Prijs omvat geleid bezoek en maaltijd en 1 drankje

❑   Tournai, kunststad: ………… x 40€ =  ……………….. € inschrijven voor 15 maart
 Prijs omvat geleid bezoek en maaltijd en 1 drankje

❑   Lessines, Kruidenkwekerij… ………… x 50€ =  ……………….. € inschrijven voor 10 april
 Prijs omvat de reis per autocar, het geleid bezoek, maaltijd en 1 drankje

………............… € Over te maken op rekening BE 19 0012 2049 4012

10 inschrijvingen zijn minimaal nodig om de uitstap te kunnen organiseren. 

Een blik op onze 
ontspanningsactiviteiten in 2014
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Een blik op onze 
ontspanningsactiviteiten in 2014

Wij zijn niet ontevreden over de activiteiten die in 2014 
werden gehouden. De deelnemers hebben onze initiatie-
ven geapprecieerd.

Het Autriquehuis met zijn mooie trappen heeft de bezoe-
ker betoverd, de wind te Antwerpen heeft ons de adem 
niet afgesneden, een wandeling op de Meir en een be-
zoek aan het museum rond de Red Star Line was erg 
mooi en leerrijk; in de Bois du Casier steenkoolmijn legde 
een opmerkelijke gids ons het ondergrondse leven uit 
van de toenmalige mineur; Kortrijk is een aantrekkelijke 
stad, een wandeling waard en met een aantal specialitei-
ten. En dan was er nog Lille waar we gestapt en bewon-
derd hebben in gezelschap van de leden van de liberale 
mutualiteit van Brabant. 

Tenslotte bekeken we de expo in de Halfeeuwfeestpalei-
zen over de Groote Oorlog, waarna een letterlijk en ook 
figuurlijk warme maaltijd volgde in de Mérode. 

De Brusselse scholen hebben we niet bezocht bij gebrek 
aan belangstelling. 

Het jaar werd afgesloten op 4 december met een apero 
met hapjes gevolgd door een geleid bezoek aan het 
Stripmuseum te Brussel

Wij hopen jullie met velen te zien deelnemen aan onze 
verdere activiteiten, waarover meer in een ander artikel 
in dit tijdschrift. 

Suggesties welkom
Strookje terug te sturen naar Fediplus, Belliardstraat 20, 1040 Brussel, of mail naar josette.cotteaux@fediplus.be

Naam en voornaam

Adres

Tel Email @

HEEFT U REEDS DEELGENOMEN AAN EEN OF MEERDERE VAN ONZE ACTIVITEITEN?  ❑ ja ❑ neen

Welke? 

WAS HET UURROOSTER OK?   ❑ ja ❑ neen

Opmerkingen:

BENT U TEVREDEN OVER HET AANBOD?   ❑ ja ❑ neen

Opmerkingen:

BENT U TEVREDEN OVER DE MAALTIJDEN   ❑ ja ❑ neen

Opmerkingen:

HEBT U SOMS IDEëEN?

De twee winnaars van de wedstrijd op het Salon Zenith zijn Mevrouw Louise Van Droogenbroeck van Liedekerke 
en Mevrouw Martine Lange van Namur. Beiden hebben een Bongo toegestuurd gekregen. Wij wensen hen veel 
plezier met hun kado.
Jullie waren talrijk om onze stand te bezoeken en van onze promotie te genieten. Wij danken u hiervoor en hopen 
u weldra terug te zien!
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