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Sociaal overleg - nieuws

Met de oprichting van het Nationaal Comité voor Pen-
sioenen, is een nieuwe vorm van tripartite sociaal over-
leg ontstaan tussen werkgever, vakbonden en de over-
heid met de bedoeling om ons huidig pensioenstelsel te 
hervormen.
Op hetzelfde moment, lanceerde de minister van arbeid 
een ronde tafel over de hervorming van de loopbaan.
De vakbonden weigeren hieraan deel te nemen omdat ze 
geloven dat het de groep van 10 (een bilaterale dialoog 
tussen patronaat en vakbond) is die zich hierover moet 
buigen omdat ze de controle willen behouden over de 
sociaal economische hervormingen. Uiteindelijk heeft de 
overheid aan de groep van 10 gevraagd om voorstellen 
in deze materie te maken tegen november.

Deze ontwikkeling is niet erg gunstig voor de werking 
van het Nationaal Pensioencomité. Zullen de vakbonden 
er in slagen om tot een werkbaar vergelijk te komen met 
3 partijen?
Fediplus is al lang vragende partij om deel te nemen als 
vertegenwoordiger van gepensioneerden aan ieder over-
leg m.b.t. de hervorming van de pensioenen. Tot op he-
den is ons dit steeds geweigerd. Men heeft de deur wel 
op een kier gelaten door ons toe te laten in de werkgroep 
van de commissies die zetelen in het Nationaal pensi-
oencomité.

Op zich verheugen wij er ons op dat de overheid be-
slist heeft om werk te maken van de hervorming van 
de loopbaan.
Tot nu toe lag de focus van de pensioenhervormingen 
op het uitstellen van de pensioenleeftijd (67 jaar in 2030), 
door het vervroegd pensioen op te schuiven (62 jaar en 
42 jaar loopbaan vanaf 2019), het brugpensioen vanaf 
62 jaar en 40 jaar dienst mogelijk te maken en door het 
tijdskrediet einde loopbaan (vanaf 60 jaar in 2019) minder 
toegankelijk te maken. Kortom, de doelstelling is om de 
duur van de loopbaan te verlengen. Het idee is van lan-
ger te werken om de financiering van het pensioen van 
de toekomstige gepensioneerden haalbaar te houden 
en om de gemiddelde leeftijd waarop men met pensi-
oen gaat, op te trekken (momenteel 60 jaar). Sommigen 

onder ons zullen nooit tot hun 67 jaar werken, maar ve-
len zullen gedwongen worden om wel verder te blijven 
werken.

De vraag die zich uiteindelijk stelt, onder welke omstan-
digheden zullen we moeten werken. We leven beter 
en langer, maar het is uitermate noodzakelijk om de  
werkomstandigheden te verbeteren, meer bepaald voor 
de mensen boven de 45 jaar.

De arbeidsmarkt moet gemoderniseerd worden. Een 
werknemer van meer dan 45 jaar kan geen speelbal zijn.
Om de situatie in de ondernemingen te veranderen, 
waar de grijze haren schaars worden, moet men inno-
vatieve oplossingen vinden. In dit opzicht is een brede 
maatschappelijke dialoog tussen patronaat en syndicaat 
noodzakelijk. 
De arbeidsmarkt is dusdanig veranderd, vrouwen zijn 
duidelijker aanwezig, de gezinssamenstelling  is anders, 
onze levensstijl is gewijzigd,…
Een evenwichtige oplossing moet gevonden worden tus-
sen een kwaliteitsvolle job en de noodzakelijke flexibiliteit 
die een moderne onderneming van ons eist.

In de praktijk heeft Kris Peeters 4 thema’s gelanceerd 
om bij stil te staan:
|  Het creëren van een loopbaanrekening waarin men niet 
opgenomen verlofdagen kan integreren. Dit kan dan 
dienen om de loopbaanduur te verminderen op het ein-
de of zijn pensioen vroeger op te nemen.

|  De verrekening van de werktijd op jaarbasis. Er zou geen 
week werktijd meer zijn maar een volume aan werkuren 
op jaarbasis die de flexibiliteit ten goede zouden komen

|  Het opstellen van een actieplan voor mensen van 45 
jaar en ouder in de ondernemingen

|  Het in kaart brengen en beheren van Stress en Burn-
out die momenteel exploderen in de ondernemingen.

Deze sociale dialoog zou tot voorstellen moeten leiden 
tegen het einde van dit jaar. Volgens ons is de tijd geko-
men om snel te handelen, zo niet zal het effect van de 
pensioenhervorming verwaarloosbaar zijn en zal de te-
werkstellingsgraad van personen ouder dan 50 jaar niet 
toenemen.

Hoofdartikel

Michel WUYTS 
Directeur
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Een Nationaal Pensioencomité... zonder gepensioneerden !

Het Nationaal Pensioencomité werd boven de doopvont gehouden. De eerste vergadering 
en installatie vond plaats in juni.  De oprichting was voorzien en opgenomen in de 

regeringsverklaring van 10 oktober 2014. 

Welke rol zal ze vervullen?  

Het betreft een adviesorgaan dat aan de ministers die 
betrokken zijn rond de problematiek van pensioenen, 
adviezen moet verstrekken op hun verzoek.
Het comité reageert dus enkel op verzoeken vanuit de 
overheid.

Waarom dergelijk comité oprichten?  

De overheid wil een nieuwe vorm van sociale dialoog op-
starten in het kader van de pensioenhervorming. Het co-
mité zal overgaan tot een sociale arbitrage van sommige 
maatregelen opgelegd door de regering. Meestal vind 
dergelijk sociaal overleg plaats tussen de sociale part-
ners (werknemers/werkgevers), maar dit is verschillend. 
Het gaat om een overleg in een sociale tripartite. Men 
heeft de regering toegevoegd aan de sociale partners, 
alzo bestaat het comité uit 24 leden waaronder: 

|  8 vertegenwoordigers van de belangen van de werk-
nemers,

|  8 vertegenwoordigers van de werkgevers,
|  8 vertegenwoordigers van de federale overheid.

Geen gepensioneerden!

Zoals we kunnen vaststellen, is er geen vertegenwoordiger 
van de gepensioneerden. Men wil de pensioenen hervor-
men zonder het advies van deze laatsten te vragen.
We willen aan de syndicale vertegenwoordigers en de 
werknemers het recht niet ontnemen om deel te nemen 
aan de hervorming van het pensioenstelsel. Het is volstrekt 
logisch in die mate dat de gepresteerde loopbaan bepa-
lend is voor de vaststelling van de pensioenrechten en de 
berekening van het pensioen. De vraag die zich stelt, waar-
om doelbewust de gepensioneerden uitsluiten? Wij voelen 
heel goed aan dat de regering niet enkel het comité wenst 
te domineren maar eveneens zijn wil wenst op te leggen 
en zelf de beslissingen zal nemen. Even ter herinnering, het 
comité heeft slechts een “adviserende” rol.

Dit nieuwe comité doet geen afbreuk aan de beheerscomi-
tés van de RVP (loontrekkenden), de RSVZ (zelfstandigen) 
en de openbare sector. Niet enkel worden zij in stand ge-
houden, bovendien hebben ze hun vertegenwoordigers in 
de commissie.

Hoe zit het met de Federale 
Adviesraad voor Ouderen (Favo)?

Bedenk wel dat Fediplus de pensioencommissie van de 
Favo voorzit. In tegenstelling tot het nieuwe Nationale 
Pensioencomité, kunnen wij op eigen initiatief adviezen 
formuleren en moet de Minister van Pensioenen zijn 
standpunt verduidelijken indien hij ons niet wenst te vol-
gen. We begrijpen niet dat in een context van diepgaan-
de hervorming van het pensioenstelsel, de belangrijkste 
actoren niet bevraagd worden.  Wanneer U morgen uw 
pensioen opneemt zal U getroffen worden door deze 
pensioenhervorming. Onze vereniging evenals de Favo 
hebben de plicht hun stem te laten gelden.

Autonome werking

Het comité zal een zekere operationele autonomie heb-
ben en kan commissies oprichten met gevestigde vaar-
digheden met het oog op de behandeling van specifieke 
onderwerpen. Het is vooral in de werkzaamheden als 
commissie dat we ons kunnen laten gelden.  Maar bij de 
oprichting van een dergelijke commissie zal het Comité 
zich moeten uitspreken met een meerderheid van 2/3 
stemmen. Het zal dus niet evident zijn om een geldig 
quota te vinden om dergelijke commissie op te richten.
Er werd reeds beslist een commissie op te richten voor 
de analyse van de vragen die naar voren komen uit de 
openbare sector. Dit geeft aan dat de hervorming vooral 
op de pensioenen in de openbare sector een invloed zal 
hebben, waardoor we ons mogen verwachten aan een 
bijstelling naar beneden, tot op een niveau van het pen-
sioen van de werknemer.

Prioritaire onderwerpen

Naast het pensioen van de openbare sector, zal men en-
kel dossiers overmaken aan de overheid op basis van 
het akkoord van 10 oktober 2015. 
De eerstvolgende behandelde onderwerpen zullen het 
deeltijds pensioen en de problematiek rond de zware be-
roepen zijn, en dit vooral met het oog op de invoering van 
een pensioen op basis van punten. 

De Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 heeft trou-
wens zonet een advies gepubliceerd rond deze 2 thema’s.
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Een Nationaal Pensioencomité... zonder gepensioneerden !

Het deeltijds pensioen

Waarover gaat het? 

Principe
We vertrekken vóór de wettelijke leeftijd terwijl we verder 
werken. Deze nieuwigheid werd ingevoerd bij het uitstel-
len van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Echter, indien 
men kiest voor een deeltijds pensioen, zal men een ma-
lus toepassen. Het pensioen dat opgenomen wordt vóór 
de wettelijke leeftijd zal aldus verminderd worden. We 
spreken over “actuariële aanpassingen”. De Commissie 
Pensioenhervorming 2020-2040 stelt een aanpassing 
voor van 100%. Hierdoor zal het bedrag van het deel-
tijds pensioen verminderd worden zodat men nooit méér 
pensioen kan bekomen dan bij een vroegtijdige pensio-
nering. In ruil zal dit pensioen volledig cumuleerbaar zijn 
met inkomsten uit arbeid.

Bijkomende pensioenrechten?  
Zal ik nog rechten opbouwen voor mijn pensioen voor 
het gedeelte dat ik presteer? Men zal het volgende prin-
cipe toepassen: hoe groter het deel van het opgenomen 
pensioen is, des te beperkter zal het deel van het bijko-
mende pensioen worden dat ik kan opbouwen. Indien ik 
een vervroegd pensioen neem aan 100% zal ik geen en-
kel recht meer opbouwen voor een bijkomend pensioen.

Vanaf wanneer kan men zijn deeltijds pensioen laten 
ingaan?  
De commissie stelt voor om het deeltijds pensioen te la-
ten ingaan vanaf de leeftijd van het vervroegd pensioen 
of 2 jaren voor die datum.

Geen tijdskrediet en brugpensioen (SWT) meer
Opgelet, de invoering van deze nieuwe regelgeving zet 
de werking van de huidige systemen van tijdskrediet 
einde loopbaan en het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag (Swt) op de helling.
Deze zullen op termijn verdwijnen. Maar deze systemen 
zijn merkelijk voordeliger bij de berekening van het pen-
sioen. In sommige gevallen heeft het tijdskrediet geen 
invloed op de berekening van het pensioen. Dit zal niet 
het geval zijn met het deeltijds pensioen, waar een malus 
direct zal verrekend worden.

Hoe zit het met het vervroegd pensioen?
We kennen het systeem van vervroegd pensioen, die ons 
toelaat om het pensioen op te nemen vóór de leeftijd van 
65 jaar, in zoverre men aan de voorwaarden van leeftijd 
en loopbaan voldoet. Deze voorwaarden evolueren in de 
tijd. In dit systeem is er geen malus. Het pensioen wordt 
berekend in functie van de gepresteerde loopbaan. De 
loopbaan is gewoonweg korter en per definitie zal het 
pensioen dan ook lager uitvallen.

Met de introductie van een deeltijds pensioenstelsel, zal 
men altijd een vervroegd pensioen kunnen opvragen, 
maar er zal een malus ingevoerd worden. Uw pensioen 
vervroegd opnemen zal dus bestraft worden.

De problematiek rond de zware beroepen

De Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 geeft 
geen definitie bij de notie van zware beroepen. Het zullen 
de sociale partners zijn die dit zullen moeten definiëren. 
De twee voornaamste beginselen van de hervorming zul-
len zijn: 
|  U oefent een zwaar beroep uit en U beslist een deeltijds 
pensioen op te nemen,  U zal minder bestraft worden 
op niveau van de malus.

|  In het kader van een pensioenstelsel met punten, ieder 
jaar van zwaar beroep zal meer punten opleveren voor 
het pensioen, U zal dus een hoger pensioen bekomen.

Een zwaar beroep uitoefenen staat dus niet meteen ga-
rant om vroeger met pensioen te kunnen vertrekken maar 
zal gecompenseerd worden door een hoger pensioen.
Maar men moet nog de criteria bepalen die een zwaar 
beroep ondubbelzinnig kunnen omschrijven. Dit zal niet 
makkelijk zijn.

Tot slot, of het nu over een deeltijds pensioen of een 
zwaar beroep gaat, veel vragen blijven bestaan. We 
moeten ons verdiepen in deze nieuwe stelsels zodat we 
goed de positieve en negatieve gevolgen hiervan kun-
nen meten voor de burgers alvorens deze in te voeren.

Behoudens de oprichting van een Nationaal Pensioen-
comité, heeft de regering een kenniscentrum en een 
academische raad opgericht.

Het Kenniscentrum groepeert alle kennis in pensioenma-
terie die beschikbaar is bij de verschillende administra-
ties. Zij zal technische bijstand verlenen bij de evaluatie 
en in de concrete uitwerking van de pensioenhervor-
ming. Een begeleidend comité zal gelast zijn om de ken-
nis m.b.t. pensioenen te centraliseren

De academische raad heeft tot doel om de bevoegde 
minister in de pensioenmaterie een wetenschappelijk ad-
vies te verstrekken op alle voorstellen in deze materie op 
eigen initiatief of op verzoek van deze laatste.

De raad is samengesteld uit maximaal 12 leden en 
neemt de taak van de Commissie Pensioenhervorming 
2020-2040 over. De leden werden gekozen op basis van 
hun wetenschappelijke expertise in de pensioenmaterie 
en werden aangesteld per koninklijk besluit na overleg 
met de ministers.

Michel WUYTS
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Sociaal en fiscaal nieuws 

Statutaire ambtenaren

Bonificatie van studietijd voor sommige 
gediplomeerden

In de openbare sector worden de studiejaren in aanmer-
king genomen voor de berekening van de loopbaan bij 
vervroegd pensioen en voor de berekening van het pen-
sioen indien het diploma noodzakelijk is voor de functie, 
de bevordering of de aanwerving.

Vanaf 1 januari 2016 zal een progressieve vermindering 
toegepast worden op de studiejaren in de loopbaanbe-
rekening in geval van vervroegd pensioen.

Indien de looptijd van de studies meer is dan 2 jaar maar 
minder dan 4 jaar, zal de vermindering 5 maanden be-
dragen per kalenderjaar tot 31 december 2023.  Indien 
de studietijd 2 jaar of minder bedraagt zal de verminde-
ring 4 maanden per kalenderjaar bedragen tot 31 de-
cember 2021.
De vermindering zal 6 maanden belopen per kalender-
jaar indien de studietijd 4 jaar of meer bedraagt.
Voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2030 
wordt dit volledig afgeschaft.

Deze maatregel, gepubliceerd in de wet van 28 april 
2015, B.S. van 13 mei 2015, heeft geen impact op de 
berekening van het pensioen.

Er werd wel een overgangsregeling uitgewerkt:

|  Deze laat toe aan personen die de leeftijd van 55 jaar 
of meer bereikt hebben in 2016, niet meer dan 2 of 3 
bijkomende jaren te werken, in functie van de datum 
waarop men met vervroegd pensioen kon vertrekken 
op basis van de wetgeving in voege op 31 december 
2015.

|  Dit is van toepassing op de personen die in de loop van 
een bepaald kalenderjaar 
- voldoen aan de voorwaarden om met vervroegd 

pensioen te gaan maar beslist hebben om verder 
te werken. De looptijd van de vermindering is van 
toepassing op de pensioenen die aanvangen in het-
zelfde jaar, wat ook de vroegere datum van pensi-
oenstelling was.

- voldoen aan de voorwaarden qua leeftijd en loop-
baan in december. De duur van de vermindering is 
diegene die van toepassing is op de pensioenen die 
aanvangen in hetzelfde jaar daar waar het pensioen 
pas in voege treedt vanaf de 1ste januari van het vol-
gende jaar.

Voorbeeld: Dhr. X, geboren 15 mei 1957, heeft 59 jaar 
in 2016.  Op 1 juni 2016 zal hij 33 jaren effectieve dienst 
hebben.  Hij heeft de mogelijkheid om 4 studiejaren gelijk 
te stellen.  Totaal 33 + 4 = 37 jaren loopbaan.
Maar in 2016, is de vereiste om 62 jaar en 40 jaar loop-
baan te hebben om met vervroegd pensioen te kunnen 
gaan.
Hij zal 62 jaar en 40 jaar dienst hebben in 2019, diploma-
bonificatie inbegrepen.
Maar vanaf 1 januari 2016 wordt de bonificatie vermin-
derd, in zijn geval met 6 maanden per jaar. (48 – 24 = 
24 maand) Hij voldoet dus niet meer om met vervroegd 
pensioen te gaan (40 jaar – 2 bonificatie = 38 jaar)

De uitgewerkte overgangsregeling laat hem desalniette-
min toe, om toch al na 1 jaar later met pensioen te gaan. 
(op 1 juni 2020)

Deze overgangsregeling is bedoeld om de verminde-
ring van diplomabonificatie te beperken aan personen 
die: 

|  Op 1 januari 2015 zich in een positie bevonden van 
mogelijk vervroegd pensioen, of een vergelijkende si-
tuatie

|  Een goedgekeurde aanvraag hebben ingediend bij de 
werkgever voor 1 januari 2015 om voor 2 september 
2015 in Ter Beschikkingstelling geplaatst te worden of 
een vergelijkbare situatie

|  Geplaatst hadden kunnen worden in Ter Beschik-
kingstelling of een vergelijkbare situatie, ten laatste op  
1 januari 2015, indien ze wel degelijk de aanvraag had-
den geformuleerd maar wel verder zijn blijven werken.

Een koninklijk besluit met de toegelaten situaties moet 
nog gepubliceerd worden.
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De Wettelijke pensioenleeftijd

De Ministerraad keurde onlangs enkele wetsontwerpen 
goed, in navolging van het regeringsakkoord.
Deze hebben betrekking op :

De verhoging van de wettelijke leeftijd 
rustpensioen

De wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar, zal opgetrok-
ken worden naar 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030, 
teneinde het voortbestaan van de pensioenen op middel 
en lange termijn te waarborgen.

Het vervolg van de hervorming van het 
vervroegd pensioen

De wettelijke leeftijd waarop men met vervroegd pensi-
oen kan, wordt opgetrokken van 62 jaar in 2016 naar 
62,5 jaar in 2017 en naar 63 jaar in 2018.
De loopbaan voorwaarde neemt ook toe. Deze gaat naar 
41 jaar in 2017/2018 en naar 42 jaar in 2019 of voor de 
lange carrières wordt dit 44 jaar waarbij men met pensi-
oen kan op 60 jaar of indien men 43 jaar loopbaan heeft 
kan het vanaf 61 jaar.

Verdere hervormingen van het 
overlevingspensioen

Er is een geleidelijke verhoging van de leeftijd waarop 
de langstlevende echtgenoot recht heeft op een overle-
vingspensioen.
Sind 1 januari 2015 wordt deze geleidelijk aan verhoogd 
naar 45,5 jaar in 2016, om 50 jaar te bereiken in 2030.
De begunstigden die niet voldoen aan de minimum leef-
tijd bij overlijden van hun partner, zullen wel recht hebben 
op een overbruggingstoelage, reeds in voege vanaf 1 
januari 2015 in de 3 wettelijke stelsels (loontrekkenden, 
zelfstandigen en ambtenaren)

Minimum pensioen na een 
gemengde loopbaan 

Vanaf 17/06/2015 zien gepensioneerden met een ge-
mengde loopbaan (werknemer en zelfstandige) hun pen-
sioen verhogen tot het niveau van een volledige loop-
baan. Zo’n 250.000 mensen krijgen door de maatregel 
een hoger pensioen.

Voor het deel dat ze werkten als werknemer wordt het 
minimumpensioen van een alleenstaande verhoogd van 
954,36 euro naar 1.123,34 euro bruto, of 169 euro meer. 
Voor gezinnen stijgt het minimumpensioen tot 1.403,73 
euro bruto, 141 euro meer dan vandaag. 

In september komt er voor beide regimes respectievelijk 
nog eens 28 en 22 euro bij.

Godelieve PaTa



IN
FO

R
M

AT
IE

- 
EN

 C
O

N
TA

C
TT

IJ
D

S
C

H
R

IF
T

8

Motiveringsplicht van ontslag 
door de werkgever  

Er werd een akkoord gesloten onder de sociale partners over de verplichting om een ontslag 
voortaan te motiveren. Op 12 februari 2014 werd CAO nr. 109 betreffende de motivering van 

het ontslag afgesloten op de Nationale Arbeidsraad, met ingang van 1 april 2014. 

De CAO nr. 109 voorziet een procedure waarbij de werk-
nemer aan zijn werkgever kan vragen om hem de reden 
voor het ontslag mede te delen. Indien de werkgever niet 
reageert op de aanvraag is er een sanctie voorzien.

Deze conventie introduceert voor het eerst de term “on-
redelijk ontslag” voor de arbeidsovereenkomsten van on-
bepaalde duur.

Ze vervangt de vorige terminologie van “willekeurig ont-
slag”

De werkgever kan de concrete ontslagredenen uit eigen 
beweging schriftelijk meedelen. 
Zoniet, kan de werknemer om een motivatie vragen per 
aangetekend schrijven binnen de 2 maanden na het ein-
de van de arbeidsovereenkomst. 
Bij beëindiging met een opzegtermijn moet dit verzoek 
gebeuren binnen de 6 maanden na betekening van de 
opzegging, zonder dat deze termijn de 2 maanden na 
het einde van de arbeidsovereenkomst kan overschrij-
den. 

Een mondelinge mededeling van de werkgever is onvol-
doende om de hem van deze verplichting tot motivatie 
te ontslaan.

Vraagt de werknemer hier niet om, dit ontslaat de werk-
gever niet van de verplichting om dit te vermelden op het 
C4 werkloosheidsbewijs.

De werkgever moet vervolgens binnen de 2 maanden na 
het verzoek de ontslagredenen aangetekend meedelen. 
Zoniet moet hij de werknemer een boete betalen gelijk 
aan 2 weken loon. 

Er is een uitzondering indien de werkgever, op eigen ini-
tiatief, het ontslag reeds gemotiveerd heeft, dan is deze 
niet gehouden om nog te antwoorden op het verzoek 
van de werknemer, in zoverre de verstrekte informatie de 
nodige elementen bevat zodat de werknemer de ware 
toedracht van zijn ontslag kent.

Deze nieuwe regels gelden niet bij ontslag met het oog 
op SWT of pensioen, beëindiging van uitzend- of stu-
dentencontracten, collectief ontslag, sluiting of stopzet-
ting van de activiteit en een bijzondere ontslag procedure 
voorzien bij wet of CAO.

De RVA heeft het recht om de beweegredenen van het 
ontslag te kennen.

Indien de werkgever reeds buiten de opgelegde ver-
plichting van CAO n° 109 het motief van ontslag heeft 
gecommuniceerd, mag de RVA dit niet opnieuw vragen.

Godelieve PaTa
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Wat kost een rusthuis?

Er komt een dag dat je wellicht zorg nodig hebt en niet meer in staat bent 
je huis te onderhouden. Onvermijdelijk zal je moeten uitkijken  

naar een rusthuis.

Er komt een dag dat je wellicht zorg nodig hebt en niet 
meer in staat bent je huis te onderhouden. Onvermijdelijk 
zal je moeten uitkijken naar een rusthuis. Maar wat kost 
dat nu? Zal ik met mijn (ons) pensioen voldoende hebben 
om dit te betalen? Vele senioren stellen zich die vraag. 

Maar wat kost dat nu? 

Een doorsnee wettelijk pensioen zal meestal niet vol-
staan om je rusthuisverblijf te kunnen betalen, hopelijk 
heb je toch wat gespaard.

Stel dat je voorziet om 10 jaar in een rusthuis door te 
brengen, dan had je minstens vooraf bijna 100€/per 
maand hiervoor opzij moeten zetten de voorbije 27jaar!

Een maandverblijf in een rusthuis of woonzorgcentrum 
kost je in Vlaanderen ± 1.457€, in Brussel 1.291€ (voor 
een OCMW rusthuis) tot 1.657€ in de privé. In Wallonië 
1.160,7€ (OCMW) tot 1.245 € voor een privé rusthuis. 
Verschillen die vooral te wijten zijn aan regionale wetge-
ving. Deze bedragen zijn gemiddelden, maandprijzen 
van 1.800€ zijn geen uitzondering.

Als dit met het wettelijk pensioen moet betaald worden 
geeft dit volgende rekensom.
Het gros van de pensioenen ligt rond de 1.000 en 1500€. 
Het gemiddelde voor de Vlaamse gepensioneerde op 
1.107€, in Wallonië 1.073€ en in Brussel 1.053€. Dit vol-
staat dus niet of amper om uw verblijf te financieren.

De dagprijs…

Er zijn grote verschillen in dagprijs, maar men mag niet 
zomaar alles aanrekenen. Elke tariefverhoging moet 
door de Minister van Economie goedgekeurd worden, 
dit omvat dan de kosten zoals woonruimte, maaltijden, 
schoonmaak en beddengoed die met de opdracht van 
het rusthuis te maken hebben.

Soms zijn in de dagprijs diensten inbegrepen waar je 
in een ander rusthuis hiervoor een aparte factuur krijgt, 
bvb. het televisieabonnement. Kosten voor huur van een 
koelkast, telefoon, internet, verzorgingsproducten, voe-
dingsmiddelen buiten de maaltijden, of deze nu wel of 
niet in de prijs zitten hangt vaak af van het Gewest.

Komt er nu nog bij dat het Europees Gerechtshof zich 
momenteel buigt over de afschaffing van de Btw vrijstel-
ling die de rusthuizen nu genieten, dit n.a.v. een klacht 
van een rusthuis in Wallonië.  Op het verblijf en gefac-
tureerde supplementen betaal je nu geen Btw, dit kan 
veranderen en mogelijks naar 6% op het verblijf (zoals bij 
hotels) en zelf naar 12% gaan op de supplementen. 
Nu zal het wel zo geen vaart lopen, maar we moeten 
aandachtig blijven.

Buffer

Een gemiddeld verblijf in een rusthuis bedraagt ongeveer 
3 jaar. Reken op een maandelijks supplement om zelf bij 
te passen van rond de 350€ in Vlaanderen, 180€ voor 
Brussel en in Wallonië zou je huidig pensioen wellicht 
volstaan.

Voor een kort verblijf van gemiddeld 3 jaar zal je tussen 
de 3 à 5 jaar moeten sparen in Brussel, in Vlaanderen 
wordt dit 5 en 10 jaar.

Lichtpunt in deze materie is wel dat rusthuizen onder 
mekaar samenwerkingsverbanden zullen moeten opzet-
ten om de kosten te drukken. Ook wordt de commerci-
ele uitbating met de dag belangrijker door de oprichting 
van grote centra die efficiënter werken en dus beter de 
concurrentie met de rusthuizen in Vzw statuut of afhan-
gend van een OCMW aankunnen.
Let maar op de sterke groei van Armonea en andere 
groepen in deze sector.

PeTer vernierS
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Vrouwen en de  
Regering Michel I

Ondanks het feit dat men niet speciaal vrouwen viseert, heeft de regering Michel besloten 
enkele maatregelen door te voeren die wel een specifieke impact zullen hebben.  
Dit o.a. voor de vermindering van de uitkeringen van het gewaarborgd inkomen.

De uitkering gegarandeerd inkomen

Deze uitkering gegarandeerd inkomen, is een bedrag uit-
gekeerd door de Rva, ten gunste van personen die een 
deeltijdse job uitoefenen.  De oorspronkelijke bedoeling 
was om het inkomen aantrekkelijker te maken dan de 
werkloosheidsuitkering en de keuze om in een job aan te 
nemen, zelfs deeltijds, aantrekkelijker te maken.   Want 
als een werkloze opnieuw werk vindt, mogelijks deeltijds, 
kan zijn loon lager zijn dan de werkloosheidsuitkering.  
Om dit te compenseren, wordt in bepaalde gevallen een 
toelage toegekend zodat men een inkomen bekomt dat 
minstens gelijkwaardig is aan een werkloosheidsuitke-
ring.

Dit voordeel werd niet geschrapt, maar men heeft wel 
uitvoerig in de voorwaarden geknipt, door het plafond 
te verlagen van het loon dat recht geeft op deze uitke-
ring, door het bedrag voor samenwonenden te verlagen 
en om uiteindelijk de toelage vanaf 2017 gewoon met 
de helft te verminderen. Een loontrekkende die halftijds 
werkt met een bruto loon van 800€ per maand zou hier-
door 284,64 per maand verliezen na 2 jaar1.

Op 38.838 rechthebbende werknemers die in aanmer-
king komen voor deze uitkering zijn er 29.413 vrouwen.
Andere maatregelen staan eveneens op stapel. Deze be-
treffen voornamelijk de verhoging van de wettelijke pen-
sioenleeftijd of de hervorming van het tijdskrediet.

De wettelijke pensioensleeftijd

In 2025 wordt deze opgetrokken naar 67 jaar. De wette-
lijke pensioensleeftijd is bijzonder nadelig voor vrouwen 
daar deze meestal een kortere loopbaan hebben en zel-
den van een vervroegd pensioen zullen kunnen genieten.

Dit is nu toegankelijk vanaf de leeftijd van 63 jaar na 42 
jaren loopbaan.  In België bedraagt de gemiddelde loop-
baan van een vrouw 34 jaar. Het is dus meer dan waar-
schijnlijk dat vrouwen massaal op de arbeidsmarkt zullen 
moeten blijven tot hun 67 jaar.

De hervorming van het tijdskrediet

De federale overheid heeft beslist komaf te maken met de 
toelages voor tijdskrediet zonder motief, deze zullen niet 
meer in aanmerking genomen worden voor de berekening 
van uw pensioen. Gedaan met de gelijkstelling.  Eveneens 
heeft de overheid de beslissing genomen om het tijdskre-
diet einde loopbaan pas 5 jaar later toegankelijk te maken. 
Wederom zijn het voornamelijk vrouwen die hiervan het 
slachtoffer worden, daar ze vragende partij waren voor 
dergelijke regeling om hun toe te laten het professionele 
leven beter af te stemmen met hun privé activiteiten.

De federale minister van werk, Kris Peeters, werpt het 
idee op van een loopbaanrekening waarin de werkne-
mers op voorhand hun pensioenrechten kunnen bijstu-
ren, vooral m.b.t. tijdskrediet of loopbaanonderbreking.
Men neemt iets af dat men dan later onder een andere 
vorm terug introduceert.

Op het ogenblik van de publicatie van dit artikel hebben 
we geen verdere info, de onderhandelingen zijn nog aan de 
gang. We verwachten pas een akkoord in het late najaar.

naThalie WilbeaUx

1  In La Libre Belgique, 18-19 oktober 2014, pag.8.
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DOORGEDREVEN EXPERTISE 
EN BEWEZEN SOLIDITEIT
EEN PRIVATE BANK 
IN VOLLE GROEI

A N T W E R P E N  B R U S S E L  H A S S E LT  L U I K  M E I S E  N A M E N  S I N T- M A RT E N S - L AT E M  WA R E G E M



IN
FO

R
M

AT
IE

- 
EN

 C
O

N
TA

C
TT

IJ
D

S
C

H
R

IF
T

12

Presenteïsme is een groter 
probleem dan absenteïsme

Meestal onbekend in de grote ondernemingen, blijkt dat het presenteïsme meer en meer aan 
terrein wint in de arbeidswereld. Waarover gaat het? Sedert enkele jaren neemt de overmatige wil 

om te werken toe: uurroosters worden langer, men gaat zelfs ziek werken met als onderliggende 
gedachte dat men de waarde van je werk waardeert aan de hand van het aantal uren dat je eraan 

besteed. Andere factoren verklaren wellicht dit fenomeen waaronder de angst om zijn werk te 
verliezen, vrees die aangewakkerd wordt door het crisis klimaat. De afwezige zou de pechvogel 

kunnen zijn die men bij de eerste de beste gelegenheid ontslaat.

Een becijferd fenomeen

Eurofund, een studiedienst van de Europese Commissie, 
heeft in 2010 onderzoek verricht waarbij tot uiting kwam 
dat bijna 45% van de Belgen gaat werken, zelfs indien 
ze ziek zijn. Het Europees gemiddelde van 35% ligt ruim 
onder dit cijfer. Een uitgebreide vergelijking tussen lan-
den met gelijke productiviteit en werktijd toont aan dat 
Noorwegen de hoogste productiviteit ratio per werkne-
mer haalt ter wereld voor een effectieve werktijd die bij de 
laagste hoort. In tegenstelling tot wat je zou verwachten 
is het in Japan net het omgekeerde, daar ligt de produc-
tiviteit zeer laag, terwijl ze enorm veel tijd op de werkplek 
doorbrengen.

Gepeperde factuur

In tegenstelling tot wat men zou denken, experts die zich 
over dit fenomeen gebogen hebben, geven aan dat de 
professionele overinvestering ongunstig is zowel voor de 
werknemer als voor de werkgever. Een werknemer die 
over aanwezig is heeft het risico om minder doeltreffend 
te zijn, uitgeput door lange werkuren  en verzwakte con-
centratie met een toenemende demotivatie, dit zal uitein-
delijk wegen op zijn inzet.

Uiteindelijk zal hij hierdoor zijn werkgever belangrijke tijd 
doen verliezen. Fysiek wel aanwezig maar psychisch 
afwezig.  Het is niet verwonderlijk dat men depressief 
wordt of een burn-out doormaakt.  Er komt een moment 
waarbij de werknemer afwezig zal zijn omdat hij zijn gren-
zen overschreden heeft, waardoor de kosten van het 
presenteïsme zwaarder zullen doorwegen dan de directe 
kosten.

Volgens een Amerikaanse studie zou 60% van de kosten 
gelinkt aan stress te wijten zijn aan presenteïsme, terwijl 
absenteïsme 40% scoort.

Welke redenen worden ingeroepen?

Onder de vaakst genoemde redenen door personen die 
lijden aan presenteïsme, is er de overlading met werk, 
het gebrek aan personeel om zijn taken te delegeren.  
Vervolgens komt de verleiding om zijn verlofdagen op te 
sparen en de angst om bestraft te worden voor het ziek-
teverzuim. Uiteindelijk zal de loyauteit naar de onderne-
ming eronder lijden.

Presenteïsme kan men voornamelijk terugvinden bij 
administratieve diensten, banken en verzekeringsmaat-
schappijen, en minder bij Kmo’s.

Verhoogd risico op 
arbeidsongevallen

Voor personen die een beroep uitoefenen waar men zeer 
aandachtig moet zijn neemt het risico op een arbeidson-
geval toe naarmate het presenteïsme groter is.
Een gebrek aan waakzaamheid, concentratie omdat 
men niet over al de mogelijkheden beschikt kan fataal 
zijn in sommige sectoren.

Studies tonen eveneens aan dat personen met pre-
senteïsme meer risico hebben op hartfalen of ande-
re mentale gezondheidsproblemen, in die mate dat de 
werknemer nood heeft aan ziekteverlof om te herstellen.

Lijd ik aan presenteïsme?

Volgende symptomen kunnen een indicatie zijn dat je lijdt 
aan presenteïsme: verlies van concentratie, geheugen en 
aandacht (je vergeet, maakt fouten), vermindering van 
het werkritme, gevoel van intense vermoeidheid, proble-
men met stiptheid, relationele moeilijkheden met je colle-
ga’s, prikkelbaar, nood aan afzondering en verminderde 
kwaliteit in de dienstverlening.

naThalie WilbeaUx
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Kort nieuws

Indexatie lonen: niet voor 2019?

Indexatie van de lonen is niet voor morgen! Volgens de 
laatste voorspellingen van het Federaal Planbureau, zal 
de overschrijding van de spilindex die de indexatie ini-
tieert, voor de sociale bijdragen en de huurgelden, niet 
plaatsvinden in 2015 noch in 2016. De eerstvolgende 
overschrijding van de spilindex zal zich dus niet voor-
doen voor 2017. 

En dit is dan nog zonder rekening te houden met de be-
slissing van de regering Michel om een indexsprong over 
te slaan. De gezondheidsindex zal geblokkeerd blijven 
op het niveau van maart 2015 en zal het blijven tot een 
besparing van 2% op de lonen en toelagen doorgevoerd 
is door de werkgevers en overheid. De gezondheids-
index zal daarna een normale evolutie vertonen c.q.  
indexatie, maar dit zal logischerwijs niet plaatsvinden 
voor 2018, zelfs 2019.

Volgens schattingen van Acerta, zullen de bedienden 
onder het Paritair Comité 200 (voorheen 218) hun loon 
zien verhogen met 0,46% in januari 2016. De verklaring 
hiervoor zit in de afgevlakte gemiddelde gezondheidsin-
dex over 4 maanden. Teneinde een indexsprong van 2% 
door te voeren werd de afgevlakte gezondheidsindex 
tijdelijk geblokkeerd op 100,66% (het niveau van maart 
2015). Op dit ogenblik introduceert men een referentie 
index, identiek met de afgevlakte index min. 2%. De pe-
riode van blokkering zal pas opgeheven worden indien 
deze index de referentie van 100,66 bereikt.

55 Plussers aan de kust

De Provincie West-Vlaanderen voerde een enquête uit 
waaruit blijkt dat bijna de helft van de kustbewoners bo-
ven de 56 jaar oud zullen zijn in 2030. Ze vertegenwoor-
digen nu reeds 43% waarvan een kwart meer dan 65 
is.  Daarentegen zijn 40% van de panden aan de Kust  
tweede verblijfplaatsen.

Deze studie bracht eveneens aan het licht dat het wo-
ning aanbod niet aangepast is aan de verminderde  mo-
biliteit van ouderen die meestal alleen en afgezonderd 
wonen. De Provincie heeft dan ook beslist om een “Mas-
ter Plan” op te zetten specifiek om de uitdaging van het 
ouder worden beter aan te pakken.

Oudere werknemers vaker afwezig

Partena en de Waalse Unie van Ondernemingen heb-
ben een onderzoek gevoerd naar het absenteïsme van 
werknemers van 55 jaar en meer in de Waalse Regio. 
Deze studie toont aan dat deze ouderen tot 6 keer meer 
afwezig zijn wegens ziekte dan hun tegenhangers van 
minder dan 25 jaar. Het gemiddelde aantal dagen afwe-
zigheid schommelt rond de 47 dagen voor de eersten 
en 8 dagen voor de jongeren. Het aantal gepresteerde 
dagen per gewerkt jaar heeft de neiging tot dalen met de 
leeftijd, daar de 25 jarigen er 211 presteren, 191 dagen 
voor de categorie tussen 45 en 54 jaar, tot slechts 161 
dagen voor de +55 jarigen.

Subjectieve gezondheid

De subjectieve gezondheid is de appreciatie door een in-
dividu van zijn eigen gezondheidstoestand.  Volgens een 
onderzoek uitgevoerd door het wetenschappelijk ge-
zondheidsinstituut, beschouwd 78% van de Belgische 
bevolking (15 jaar en meer) dat zijn gezondheid goed is 
tot zeer goed. Dit cijfer daalt met de leeftijd: daar waar bij 
de 15-24 jarigen 93% van zichzelf vinden in goede ge-
zondheid te verkeren, daalt dit naar 57% bij de 75 jarigen 
en meer. Deze subjectieve appreciatie van de gezond-
heidstoestand is verschillend naar geslacht, want ze is 
minder gunstig bij vrouwen dan bij mannen met respec-
tievelijk 23,6 en 20,40%
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Voor U gelezen

Eindelijk met pensioen! 
Krabbelblok, puzzels, raadsels en 
spelletjes om je hersenen fit te 
houden.
Uitgeverij Deltas 2015 

Puzzels, raadsels en 
spelletjes om je herse-
nen fit te houden Met 
pensioen? Geen nood, 
met dit doeblok hebt u 
altijd iets omhanden. 
Raadsels, spelletjes, 
geheugenoe fen in -
gen, sudoku’s, ogen-
tests en ideetjes voor 
nieuwe hobby’s... Dit 
blok staat garant voor 
urenlang gezelligheid 
en plezier en houdt uw 
hersenen in topvorm. 
Nu staat niets u nog in 
de weg voor deze vol-

gende fase van uw leven. Een onmisbaar doeblok voor 
pensionado’s!

Met plezier met pensioen  
Gouden advies om een mooie 
toekomst uit te stippelen.
Uitgeverij Schuyt België 2015 

Op pensioen gaan is een van de 
meest ingrijpende gebeurtenissen 
in je eigen leven en in dat van je di-
recte omgeving. Van de ene dag op 
de andere wordt je routine helemaal 
omgegooid en moet je op zoek gaan 
naar een nieuwe dagindeling. Hoe 
ga je om met die zee van tijd? Hoe 
geef je je leven een nieuwe inhoud? 
En wat met de financiële, relationele, 
maar ook lichamelijke, geestelijke en 
maatschappelijke gevolgen van het 
pensioen? Een grondige voorberei-
ding op of verdieping in dat pensioen 
is noodzakelijk.

Struikelbank 
Sybren Kalkman  
Uitgeverij Ellessy Crime

Rob van Dam is een gepen-
sioneerd accountant en raakt 
toevallig betrokken bij een 
bloedige gijzeling in het kan-
toor van zijn oude werkgever. 
Voor hem de opmaat om on-
derzoek te gaan doen naar 
een fout beleggingsproduct, 
superwinsten en naar een 
fraudezaak in Rusland. Spin in 
het web is een denkbeeldige 
grote Nederlandse bank. Valt 
die om of niet? Wat verklaart 
de dood van de bestuursvoor-
zitter? Hebben de topbestuur-
ders een heel eigen agenda? 
Welke dubieuze rol speelt het 
vrouwelijke Hoofd Beveiliging 
van de bank? En wat is de rol van Tom, een briljante 
econoom, die zeven jaar geleden opeens niet meer mee 
wilde doen? Het verhaal van Struikelbank is dan wel 
fictief, maar tegelijkertijd uiterst geloofwaardig door de 
diepgaande manier waarop de auteur de kredietcrisis als 
basis gebruikt en die op een directe en heldere manier 
weet uit te leggen. Zijn beschrijving van machtsspelletjes 
en belangenverstrengelingen geven een beangstigend 
beeld van hoe ver mensen kunnen gaan. Met Struikel-
bank won Sybren Kalkman de Haarlemse debuutprijs 
2011 van de Bibliotheek Haarlem en kunstenaarssoci-
eteit Nieuw Teisterbant. Sybren Kalkman is registerac-

countant, gespecialiseerd in de financiële 
sector. Hij was partner bij een groot ac-
countantskantoor. Uit het juryrapport van 
de Haarlemse Debuutprijs: ‘Sybren Kalk-
man doet wat hij kan: goed schrijven, een 
spannend verhaal opbouwen en veel feite-
lijke informatie geven. Gegeven de financi-
ele crisis is zijn verhaal een verhaal dat er 
toe doet. De jury heeft zijn roman met ple-
zier gelezen.’ “”Sybren is een zachtaardig 
mens, maar observeert vlijmscherp”” (Felix 
Rottenberg)
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De Reisgidsencatalogus van 
Standaard Boekhandel (gratis)
Haal ‘m gratis bij een Standaard 
Boekhandel in je buurt!

Ook bij Standaard 
Boekhandel voelen we 
de vakantiekriebels al. 
Daarom richten we de 
spots op onze reis-
gidsen. Onze reisgid-
sencatalogus bundelt 
ze netjes: alfabetisch 
geordend per land en 
per regio. Je vindt hem 
gratis bij een Stan-
daard Boekhandel in 
je buurt of online. Zo 
loodsen we je vlot naar 
je droombestemming.

Het meisje in de trein
Paula Hawkins 

Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag hob-
belt ze over het spoor, langs een rij charmante huizen 
in een buitenwijk van Londen, en stopt daar altijd voor 
hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke ochtend naar een 
stel dat op hun terras ontbijt. Ze heeft inmiddels het ge-
voel dat ze hen persoonlijk kent en noemt hen ‘Jess en 
Jason’. Hun leven – in Rachels ogen – is perfect. Een 
beetje zoals haar eigen leven dat ooit was.

Op een dag ziet ze iets 
vreemds in hun tuin. De 
trein rijdt gewoon weer door, 
maar voor Rachel veran-
dert alles. Niet in staat om 
het voor zichzelf te houden, 
stapt ze naar de politie met 
haar verhaal, wanneer blijkt 
dat ‘Jess’ vermist wordt. 
Hiermee raakt ze niet alleen 
verwikkeld in de gebeurte-
nissen die volgen, maar ook 
in de levens van iedereen die 
erbij betrokken is. Maar wie 
is er te vertrouwen? Heeft 
ze meer kwaad dan goed 
gedaan door zich met deze 
zaak te bemoeien?

 

Waterloo
Johan Op de Beeck
Uitgeverij WPG 2014 

In Waterloo versloegen Britse soldaten, het Pruisische 
leger van Blücher en de Nederlandse troepen van de 
Prins van Oranje onder het bevel van de Britse hertog 
van Wellington op 18 juni 1815 definitief het leger van de 
Franse keizer Napoleon. Toch zal Waterloo tot in de eeu-
wigheid geassocieerd worden met de overwonnene, niet 
met de overwinnaar. Het is een paradox die zich slechts 
één keer in de geschiedenis heeft voorgedaan. Gewe-
zen televisiejournalist Johan Op de Beeck specialiseerde 
zich als geschiedkundig auteur in Napoleon. In 2012 pu-
bliceerde hij de bestseller Napoleons nachtmerrie, over 
hoe de keizer en zijn soldaten in 1812 ten onder gingen 
in Rusland. In zijn nieuwe boek maakt hij minutieus een 
politieke en militaire analyse van Waterloo, een van de 
belangrijkste veldslagen uit de geschiedenis. Zijn bena-
dering is uniek omdat ook de rol van de Belgen en de 
Nederlanders wordt belicht. Ooggetuigenverslagen van 
soldaten die meevochten, brengen een spannend relaas 
en verwoorden uit eerste hand het geweld en de gruwel 
op het slagveld in Wa-
terloo, een apocalyp-
tisch tafereel waarbij 
zo’n 50.000 doden en 
gewonden vielen.
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Teken van Leven 

Mensen van alle leeftijden kunnen hier spreken over hun vak, hun stad,  
het “verleden”, hun passies en gewoon, hun leven. 

Serge Craps, 71 jaar
Ebenist, vertelt over zijn passie die zijn beroep werd

Geboren in Oudergem, Serge is de jongste in een gezin 
van 4 kinderen waaronder zijn tweelingbroer. Zijn vader 
was stoffeerder, zijn moeder huisvrouw.

Vroeger, toen eigenlijk iedereen voornamelijk als arbei-
der werkte, hadden we niet veel keuze qua studies. 
Mijn oudste broer evenals mijn zus hadden studies als 
stoffeerder gekozen, daar waar ik en mijn tweelingbroer 
voor schrijnwerkerij gingen. Deze studies werden echt 
mijn passie, en dreven mij naar de creatie van meubelen. 
Schrijnwerkerij omvat de fabricatie en de plaatsing van 
ramen en deuren, vloeren en parket en allerhande tim-
merwerk voor de bouw, terwijl een meubelmaker eerder 
meubels bewerkt, gaande van lambrisering, muren, inge-
maakte kasten. Het is vooral het creatieve aspect dat mij 
aantrok. De meubelmaker is een echte ambachtsman, 
en specialiseert zich in dressoirs, hoekkasten, kleine bu-
reelmeubeltjes, bureel inrichtingen en meubels gedeco-
reerd met schubben, laminaat inlegwerk, het vernissen in 
combinatie met porselein.

Ik heb school gelopen in de Nijver-
heidsschool van het Hout, meubilair 
en binnenhuisdecoratie gelegen E. 
Vandervelde plaats in Brussel. Ze 
had een hele goede reputatie maar 
bestaat spijtig genoeg niet meer. De 
dagen begonnen vroeg, met uurroos-
ters van 8 tot 17h, en dit zonder de 
metro, want die bestond nog niet in 
1960. Na mijn studies en in afwach-
ting van mijn militaire dienst (dat was 

toen nog verplicht) ben ik gestart als leerjongen.  

Bij mijn terugkeer heb ik gepostuleerd bij de firma “Deco-
rateur Jean Guyaux”, in de kuipstraat in Elsene waar ik 
de nodige ervaring opdeed.

Ik was gelast met het beheer van een uitstekende mo-
biele ploeg, de klanten deden beroep op ons om hun 
interieur te verfraaien, zowel in de provincie en Frankrijk, 
zelfs tot in Kameroen.
Prestigieuze klanten deden beroep op onze expertise, 
met name Wittamer op de Zavel voor zijn vitrines en 
toonbanken, het Metropole Hotel voor zijn lift met lambri-
seringen en de decoratie van hun kamers.

Dit is een dankbaar beroep en waar ik kon raadde ik dit 
aan de jongeren aan. Het brengt precisie met zich mee, 
orde en creativiteit. Ik heb alle werktuigen netjes bewaard 
als erfenis voor mijn zoon.

Mijn zwakke gezondheid verplichtte mij om vervroegd 
te stoppen met mijn carrière, maar ik ben nooit opge-
houden om enkele meubels voor mijn familie te maken, 
waarbij ik een nieuwe passie heb ontdekt: de fiets.

Toonbank en vitrine bij Wittamer op de Zavel

Een suite in het Hotel Metropole in Brussel    
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Een beetje woordenschat..

Het woord “Ebenist” komt voort uit “Ebony”. Dit is de 
naam die men in de 13e eeuw aan kostbaar hout gaf, 
hard, zwaar en zeer donker. Afkomstig uit Indië of Mada-
gascar, voor de Fransen exotisch.
Deze houtsoort werd gebruikt vooral voor de fabricatie  
van luxe meubelen. Vervolgens werd de term “Ebenist” 
toegewezen aan schrijnwerkers gespecialiseerd in de fa-
bricatie en restauratie van oude meubelen.

Abattant/Flap: Een mobiel paneel van een meubel, secretaire, bureel of 
tafel die men kan verlagen of verhogen.
Accoudoir/Armleuning:  Gestoffeerd deel, afgewerkt met klinknagels.
Alcôve/Nis: Uitsparing waarin men een bed kan zetten en het afschermen 
aan de hand van gordijnen of een deur.
Apprêt/Prime: Voorbereiding met een pasta voor het schilderen of vernis-
sen.
Ajouré/Opengewerkt: Vormen of motieven die opengewerkt zijn, gevloch-
ten en licht doorlatend zijn. Vindt men vooral terug in sommige kasten en 
commodes uit de Provence. 
Boiserie/Houtwerk: Beschrijft meubelen die geïntegreerd zijn in een pa-
neel en die aansluit met de bestaande plinten
Caisson: Een compartiment waar men één of meerdere lades kan in on-
derbrengen.
Capiton: Gewatteerde bekleding van een zitting, afgewerkt met kleine knop-
pen. Was zeer in de mode ten tijde van Louis-Philippe en het tweede deel 
van de XIXe eeuw.

Chevet/Kopstuk: Vooral bij bedden, een paneel bij het hoofdeinde, hoger 
dan het voeteneinde. 
Chevet/Nachtkast: Klein draagbaar tafeltje, uitgevonden in het midden van 
XVIIe eeuw, bestemd voor de slaapkamer. 
Cheville/Plug/Deuvel: Klein houten staafje dat gebruikt wordt om de ver-
schillende elementen van een meubel te verbinden.  De traditionele schrijn-
werkerij verkoos te werken met dit onderdeel daar het meer de aandacht trok 
op het vakmanschap, i.p.v. met houtlijm te werken.
Crémaillère/Tandheugel: Mechanisch systeem van inkepingen waardoor 
je de hoek van een rugleuning of de hoogte van een tafel kan aanpassen.
Croisillon/Kruisverbinding: Horizontale arm van een kruis, meestal korter 
dan de verticale as, vooral terug te vinden in de Middeleeuwen en de Neo-
gotische stijl. Er bestaat eveneens een versie in de stijl van Louis XVI waarbij 
een bundel van stokken samengehouden wordt door linten in X vorm.
Draperies/Gordijnen: Stoffen met een decoratief motiefje die in plooien 
vallen, vooral gebruikt in de neoklassieke stijl bij Louis XVI vooral.
Encoignure: Klein wigvormig meubel op de hoek van 2 wandpanelen, 
meestal in paar vanaf de XVIIIe eeuw.
Espagnolette: Decoratief verguld motief, stelt meestal een jonge vrouw 
voor in buste, in Rengency stijl.
Joue ou Jouée/Wang: Volledig zijpaneel, opgevuld of in riet, tussen de arm 
en de zitting van een zetel
Lutrin/Lessenaar: Leesstoel, uit de XVIIe eeuw, ondersteund door een sta-
tief dat overgaat naar een centrale as.  Bestemt om imposante gebedenboe-
ken op te leggen
Mortaises: Uitsparing in een houten onderdeel bestemd om een pen van 
een ander onderdeel in te assembleren.

Nu druk ik even op de “uit” knop, Serge komt echt op 
dreef, zoals gezegd, echt gepassioneerd!

inTervieW door JoSeTTe coTTeaUx 

AgendaLa cité Miroir, “een 
uitzonderlijke plek ten 
dienste van de burgers, 
de herinnering en de 
dialoog tussen culturen” 
op donderdag 10 
september 2015

De baden en thermen te Luik, gebouwd op initiatief van 
schepen Georges Truffaut vanaf 1938, openen hun deu-
ren uiteindelijk in 1942. Sinds 2005 is het gebouw ge-
klasseerd als Waals patrimonium. De architect ervan was 
de Luikenaar Georges Dedoyard (1897-1988). Dedoyard 
was een modernistische architect en heeft onder meer 
de Pont des Arches ontworpen, de Bon Marché, bu-
reaus en bedrijfsgebouwen voor koffiemerk Zwarte Kat. 
Een dubbel symbool: de baden van Sauvenière gaven 
toegang tot een gezondheidscentrum, want zwemba-
den waren zeldzaam in die tijd. Naast de architectoni-
sche toets is er dus ook een sociale dimensie, die men 
hier graag wil vereeuwigen door aan eenieder die het wil, 
onder verschillende uitdrukkingsvormen, de mogelijkheid 
te geven naar het verleden te verwijzen om over de toe-

komst na te denken. Restauratiewerkzaamheden starten 
in 2002, via een eerste project  van de vzw les Territoires 
de la Mémoire, en eindigen in 2013 dank zij onder meer 
de vzw MNEMA. Sinds januari 2014 is de cité terug open 
voor het publiek. 
Wij ontdekken deze uitzonderlijke ruimtes, waarin ook de 
tentoonstelling “Plus jamais ça ! (Dit nooit meer !)” zich 
afspeelt. 

De tentoonstelling toont ons de weg die gedeporteerden 
staande aflegden tot aan de nazikampen. Men realiseert 
zich zeer snel dat men deze weg niet kan onderbreken. 
De bezoeker ontdekt via geluid, beeld, het spel van licht 
en muziek, ruimtes die getuigen van een der zwartste 
bladzijden uit onze geschiedenis; het bezoek eindigt met 
een confrontatie met de huidige wereld en de noodzaak 
om het alledaagse te weerstaan. Dit bezoek is intens 
en ontroerend. Het brengt hulde aan de grote aantallen 
slachtoffers van alle soorten barbarij. 
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Het is ook een vraag … om eraan te herinneren dat onze 
verwezenlijkingen breekbaar zijn en dat waakzaamheid 
vereist is. Bepaalde ideeën zijn werkelijk gevaarlijk voor 
onze vrijheden en bedreigen onze democratie. 
Beide bezoeken worden onderbroken door een lunch in 
restaurant “Oh Miroir” gelegen binnen de Cité. De bras-
serie is levendig en uitnodigend, de chef suggereert een 
lunch afgestemd op het seizoen. Het menu wordt later 
bekendgemaakt. 

Praktische informatie
Vermits het bezoek start te 11 uur wordt afspraak ge-
maakt te 10.30 uur bij de ingang van de cité, 22, Place 
Xavier Neujean 4000 – Liège
Deelnemers die vertrekken vanuit Brussel nemen de trein 
naar Luik (Liège) te 9 uur in het Centraal Station. Wie 
samen wil reizen, neemt best contact op met Fediplus. 
Bijkomende informatie wordt later nog meegedeeld. 

De Zavel, artistiek en aristocratisch,  
op vrijdag 23 oktober 2015

Of je nu Brusselaar bent of niet en de Zavel goed kent of 
niet, deze wandeling zal je doen kennismaken met ver-
borgen stukjes stad binnen dit prestigieus kader. De Za-
vel is bekend bij de toeristen omwille van de markt en de 
antiekhandelaars, cafés, winkels en prestigieuse merk-
namen uit verschillende branches. Hier wordt de jazzma-
rathon gelopen. De Zavel was vroeger een oefenterrein 
voor schutters en is dus voor alles een plaats met ge-
schiedenis. Die geschiedenis zal ons leren waarom men-
sen die het zich konden permitteren graag in de buurt van 
de Coudenberg kwamen wonen, waarom alle gebouwen 
op elkaar gelijken, waarom het beeld van Godfried van 
Bouillon midden op het Koningsplein staat, waarom en 
wanneer het paleis van de hertogen van Arenberg van 
naam veranderd is. In de kerk zal de gids het verhaal 
vertellen van het beeld van Onze Lieve Vrouw van de za-
vel, dat van Antwerpen kwam. Via de kleine Zavel, mooi 

afgezoomd door beelden van vakmensen, 
bereikt men de Regentschapsstraat met 
het koninklijk conservatorium en de syna-
goge, en eindigen doen we op het Poelae-
rtplein, met het imposante Justitiepaleis. 
In de brasserie « Aux Trappistes », in de 
Gulden Vlieslaan, eindigen we deze wan-
deling met een Brussels proeverijtje.  

Praktische informatie
De wandeling vangt aan te 13 uur en duurt 3 uur. Af-
spraak voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. 
Meer informatie volgt bij inschrijving.  

Verlaine cel 252, poëtische 
omwentelingen, in Beaux-Arts te Mons 
(BAM) op donderdag 5 november  

Je doorloopt deze tentoonstelling als in een epische ro-
man die begint met het dispuut tussen Rimbaud (1854-
1891) en Paul Verlaine en het schot dat aan de basis 
ligt van het proces tegen deze laatste. Het verhaal gaat 
dan verder in de gevangenis van Mons, waar Verlaine 

meerdere van zijn kunstwerken heeft 
geschreven tussen 1873 et 1875. 
Hij bekeert er zich ook tot het chris-
tendom. Vanaf deze periode van zijn 
leven komt er een spirituele benade-
ring in zijn teksten. Je volgt verder de 
schrijver na zijn vrijlating : zijn vertrek 
naar Engeland waar hij onderwijst en 
een relatie heeft met een van zijn leer-
lingen. Hij keert later terug naar ons 
land voor een reeks uiteenzettingen. 
De wandeling wordt geïllustreerd via 
bijna 200 documenten, voor het grootste deel onbekend 
of zelfs nooit getoond. Verder zijn er foto’s, brieven, teke-
ningen, schilderijen, beelden maar ook eigen geschreven 
teksten en officiële documenten. 

Deze retrospectieve wordt gevolgd door een andere 
tentoonstelling met als titel, “Parade sauvage” (over de 
sixties) die de hoogtepunten toont van het Europese en 
Amerikaanse gebeuren tijdens de zestiger jaren. 
Het bohemien-zijn is het centrale thema van de rond-
gang in de tentoonstelling, die gewild in bochten verloopt 
en informele kunst paart aan performance, ciné-poëzie 
en documentaire praktijk. Parade sauvage ontleent zijn 
titel aan een gedicht van Rimbaud, en wil een liefdeslied 
zijn over de instellingen heen die ons vastleggen, naar de 
verscheidenheid in aanpak van al diegenen die de ge-
vestigde orde van de weldenkende boergeoisie wilden 
doen wankelen. 
Tussen de twee bezoeken is er een lunch in de “Leffe 
plazza” midden op de Grand Place en op 5 minuten 
stappen van de BAM. De chef van deze brasserie laat 
keuze tussen vlees of vis met tevoren een aperitief met 
bubbels en een huisvoorgerecht, met op het eind nog 
een seizoensdessert. 

Praktische informatie
Vermits het bezoek aanvangt te 10.45 uur wordt afspraak 
gemaakt aan het Office du Tourisme op nr 27 van de  
Grand Place, te 10.30 uur. De vertrektijden van de trein 
vanuit Brussel zullen bij inschrijving worden meegedeeld, 
evenals de parkeermogelijkheden, waaronder sommige 
gratis. Wie met de trein komt kan de reis samen met an-
deren maken : contacteer hieromtrent het secretariaat.  

Spektakel bij Toone, in samenwerking met 
FLPB, datum later te bepalen.

De voorstelling begint rond 16 uur en wordt voorafge-
gaan door een Brue-
gelbuffet met patés, kip 
kap, bloedworst, ham, 
kalfskop, kop, met brood, 
uiensoep of wortelsoep. 
Eindigen doet men met 
taart. 
Voor deze activiteit zijn 
minstens 25 deelnemers 
vereist. 
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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
Wij herinneren eraan dat mensen uit uw entourage even welkom zijn. 

Naam en voornaam

Adres

Tel Email @

❑   La Cité Miroir:  ………… x 35€ =  ……………….. € Graag inschrijven vóór 1 september
 De prijs omvat de twee bezoeken en de lunch (zonder drank)

❑   Zavel:  ………… x 20€ =  ……………….. € Graag inschrijven vóór 16 oktober
 De prijs omvat het geleid bezoek gedurende 3 uren, en een proeverij 

❑   Verlaine, cel 252:  ………… x 35€ =  ……………….. € Graag inschrijven vóór 23 oktober
 De prijs omvat de twee geleide bezoeken en de lunch (zonder drank)

❑   Toone:  ………… x 35€ =  ……………….. € Graag inschrijven vóór 1 december
 De prijs omvat de vertoning en het buffet, zonder drank

Over te maken op rekening BE 19 0012 2049 4012

10 inschrijvingen zijn minimaal nodig om de uitstap te kunnen organiseren. 
Voor de vertoning van Toone zijn 25 mensen nodig om het buffet te kunnen houden.   
Voor de excursies met autocar zijn minstens 20 inschrijvingen nodig.

Nieuwe rubriek
Nieuwe rubriek in ons tijdschrift: “Teken van Leven”, waarin artikels die u schrijft een plaats vinden, over een ge-
beurtenis uit het verleden, een hobby, een beroep, een vrijetijdsbesteding, een passie, een woonwijk, enz. De beste 
teksten worden gepubliceerd. Aan het werk! 

Over generaties heen bij Fediplus en het FLPB
Met 40 waren we op 8 mei, blond, bruin en wit, om de mooie stad Maastricht 
te ontdekken.

Maar dit was niet onze enige ontdekking, er waren deze keer ook 2 kleinkin-
deren van de partij.

En dat het goed was,…zie onze foto’s ?

Dus, …aarzel niet meer, en breng volgende keer gerust de kleintjes mee. ?
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