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Stuur de Minister een brief!

Je hoort en leest het : onze regering wil heel wat maatre-
gelen nemen, ook op het vlak van pensioenen. Fediplus 
wil graag samen met haar leden druk uitoefenen op die 
regering, niet door te gaan betogen maar door haar le-
den aan te zetten de brief die je in dit tijdschrift vindt toe 
te sturen aan de minister van pensioenen Daniel Bac-
quelaine. 

Met de brief willen wij onderstrepen dat de gepensio-
neerden opkomen voor hun rechten. De minister dient te 
weten dat wij er zijn, dit is belangrijk. 

Lees ons memorandum, beschikbaar op onze webstek 
fediplus.be of vraag ons secretariaat om u deze eisen-
bundel toe te sturen. Wij sturen hem ook aan de parle-
mentsleden in dit land en aan de leden van de regering. 

Wij vragen onder meer de aandacht van de minister voor 
volgende punten: 

|  De vertegenwoordiging van de gepensioneerden bin-
nen het toekomstig nationaal pensioencomité. Dit co-
mité wordt in principe samengesteld in de loop van de 
maand juni maar er is geen vertegenwoordiging van de 
gepensioneerden voorzien. Het argument van de minis-
ter is dat de hervorming van de pensioenen niet de zaak 
is van diegenen die reeds gepensioneerd zijn ! Hij ver-
geet dat de gepensioneerden kinderen en kleinkinderen 
hebben, dat zij met kennis van zaken over het pensioen 

kunnen spreken en dat het de taak is van Fediplus om 
de belangen van de gepensioneerden op een perma-
nente wijze te verdedigen. Wij richten ons dus zowel 
tot de gepensioneerden als tot de toekomstig gepen-
sioneerden. 

|  De indexsprong. Het niet-indexeren van de pensioenen 
is onaanvaardbaar. Men wil een besparing doen op de 
rug van een onderdeel van de bevolking dat het reeds 
moeilijk heeft. De indexsprong wordt bovendien niet 
gecompenseerd, zoals bij de actieven, door een verho-
ging van de fiscaal aftrekbare beroepskosten. 

|  Daling van de koopkracht van de gepensioneerden.  
De koopkracht van de gepensioneerden gaat stelsel-
matig in dalende lijn omdat de pensioenen slechts 
beperkt aan de welvaart worden aangepast. De oud-
ste pensioenen behoren tot de laagste en minst aan-
gepaste. De voorgestelde aanpassingen (zie elders in 
dit tijdschrift) zijn onvoldoende om deze koopkracht 
te behouden. Overigens wordt op een aantal pensi-
oenen nog steeds een solidariteitsbijdrage geïnd: wij 
vragen de opheffing van deze belasting of voorlopig 
zeker de afschaffing van de bijdrage op de fictieve 
rente na 15 jaar. 

Tal van andere onderwerpen worden nog vermeld in ons 
memorandum 2015 en zullen in de loop van de volgende 
weken bij de autoriteiten worden aangekaart. Intussen 
danken wij je voor het sturen van de brief waarover spra-
ken en die je in dit nummer aantreft. 

Michel WUYTS 
Directeur

Hoofdartikel
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Sociaal en fiscaal nieuws 

Een aantal pensioenen gaan  
erop vooruit

Na lang wikken en wegen keurde de regering onlangs 
een aantal ontwerpen van koninklijk besluit goed tot wel-
vaartsaanpassing van bepaalde pensioenen, in de rege-
ling voor werknemers en zelfstandigen.

Deze ontwerpen voeren het advies uit van de sociale 
partners over de verdeling van de welvaartsenveloppe 
2015-2016.

Het ontwerp voorziet bij het statuut van loontrekkende 
werknemers een verhoging van:
|  2% met ingang van 1 september 2015 voor alle ge-

waarborgde minimumpensioenen voor loontrekkenden 
(werknemers hebben recht op een minimumpensioen 
van zowat 1100 euro voor een loopbaan van 45 jaren)

|  2% met ingang van 1 september 2015  van het mini-
mumrecht per loopbaanjaar (een beetje technisch: in-
dien uit de berekening van een pensioen blijkt dat het 
beneden een bepaald jaarbedrag ligt – rond de 14500 
euro – wordt een nieuwe berekening gemaakt en wor-
den jaarlonen opgetrokken);

|  2% met ingang van 1 januari 2015 op het plafond dat 
van toepassing is wanneer het minimumrecht per loop-
baanjaar wordt toegepast;

|  15% tegenover het bedrag van 2012 met ingang van 
1 mei 2015, op het vakantiegeld en het aanvullend 
vakantiegeld. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat 
de begunstigden van een pensioen als loontrekkende 
waarvan het bedrag lager is dan het bedrag van het 
vakantiegeld en het aanvullend vakantiegeld, verzekerd 
zijn van dezelfde verhoging in mei 2015 en 2016. Vanaf 
dan zal het bedrag van het vakantiegeld niet begrensd 
zijn tot het bedrag van het wettelijk pensioen dat men 
in mei ontvangt;

|  1% met ingang van 1 september 2015, op pensioe-
nen die aanvingen voor de 1 januari 1995. Deze stijging  
is niet van toepassing op de minimumpensioenen die 
reeds aangepast werden met 2% door dezelfde in-
greep (zie hierboven);

|  2% met ingang van 1 september 2015, op het basis-
bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 
en op het gewaarborgd inkomen van oudere personen;

|  de verhoging van het kleine gewaarborgd minimum-
pensioen tot aan het niveau van het minimumpensioen 
voor werkende loontrekkenden met  ingang van 1 juni 
2015;

Behoudens deze maatregelen worden de pensioenen 
van de vijf komende jaren verhoogd met 2%. In 2015 zal 
de verhoging toegepast worden vanaf 1  september en 
voor 2016 op 1 januari;

Deze toename met 2% geldt niet op de minimumpensi-
oenen, die reeds met 2% aangepast werden door bo-
venvermelde ingreep.

In de regeling voor zelfstandigen, stelt het project een 
verhoging voor van:
|  2% vanaf 1 september 2015, bij een minimumpensioen
|  2% vanaf 1 september 2015, bij een minimum overle-
vingspensioen

|  1% vanaf de 1e september 2015, op de pensioenen 
van de zelfstandigen die in voege zijn getreden voor 1 
januari 1995, met uitzondering van de minimumpensi-
oenen.

De ontwerpen worden ter goedkeuring voorgelegd aan 
de Raad van State.

Verhoging van het minimumpensioen 
voor een zelfstandige

Via het regeerakkoord is men van plan om de resterende 
verschillen tussen de minimumpensioenen voor zelfstan-
digen en die van de werknemers weg te werken.

Daarom besliste de federale regering om het pensioen  
van de alleenstaande zelfstandige gelijk te schakelen met 
deze van loontrekkenden vanaf 1 april 2015.

De eerste verhoging bedraagt 10 euro voor een alleen-
staande en 7,17 bij een overlevingsrente. Daardoor stij-
gen deze pensioenen van € 1,060.94 per maand tot  
€ 1,070.94 per maand voor een alleenstaande en van 
€ 1.060.94 per maand tot € 1,068.17 per maand voor 
een overlevingsrente.  Het gezinspensioen wordt niet 
verhoogd.

De volledige aanpassing van pensioenregelingen is voor-
zien voor 1 augustus 2016.

Cumul van een overgangsuitkering 
in de privé sector met een 
tijdskrediet uitkering

Het koninklijk besluit van 24 januari 2015 - BS van 6 fe-
bruari 2015 – laat de cumul toe vanaf 1  januari 2015 met 
een overgangsuitkering.

Ter herinnering: de sinds 1januari  2015 langstlevende 
echtgenoot jonger dan  45 jaar (leeftijd wordt verhoogd in 
schijven van 6 maanden per jaar naar 50 in 2025), heeft 
geen recht meer op een overlevingspensioen maar wel 
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op een overgangsuitkering (onder bepaalde huwelijks-
voorwaarden en duur) voor 12 maanden indien er geen 
kinderen ten laste zijn, of voor 24 maanden indien er wel 
kinderen ten laste zijn.

Tijdens deze periode kan de overgangsuitkering  ge-
combineerd  worden met onbeperkte inkomsten uit een 
beroepsactiviteit of vervangingsactiviteit, en onlangs 
eveneens bij de toewijzing van een tijdskrediet.

Tot het einde van 2014  kon de uitkering bij loopbaanon-
derbreking of tijdskrediet gecombineerd worden met een 
overlevingspensioen voor een periode van 12 opeenvol-

gende maanden of niet. In dat geval werd het bedrag 
van het overlevingspensioen beperkt tot het basisbedrag 
van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) die op dit 
moment € 674,46 bruto per maand bedraagt.

Vanaf 1 januari 2015 wordt die mogelijkheid van cumul  
met de overgangsuitkering, met de uitkeringen voor 
tijdskrediet, deeltijds werk of vermindering van de pres-
taties verlengd, met als bedoeling om de werknemers 
op de arbeidsmarkt te houden zodat dit hen in staat stelt 
om individuele pensioenrechten op te bouwen.

Godelieve PaTa

Het Stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag (SWT) 

voorheen conventioneel brugpensioen

Historiek

De oorsprong van het conventionele brugpensioen da-
teert uit de periode 1970-1980 als gevolg van de eco-
nomische crisis.

De overgang van 1973 naar 1974 valt samen met de 
aankondiging van een diepe en plotse verandering van 
de Belgische economie.
Dit is de voedingsbodem waardoor de sociale relaties 
beginnen te verschuiven.

De economische crisis volgt op de eerste oliecrisis en 
begint in West-Europa zijn tol te eisen. België blijft niet 
gespaard en meerdere bedrijven (textiel, glas, kolen 
enz. ) worden zwaar getroffen. De situatie waarbij er 
veel jeugdwerkloosheid was neemt uitbreiding. Oudere 
werknemers zijn het mikpunt van collectieve ontslagen 
ten voordele van nieuwkomers. Vroeger was het de ge-
woonte dat werknemers hun activiteit bleven uitoefen tot 
aan de wettelijke pensioenleeftijd, 60 jaar voor de vrou-
wen en 65 jaar voor de mannen, of het nu in de privé- of 
de openbare sector was. Zelden werden oudere werkne-
mers ontslagen, tenzij voor zware fout.

Strijd tegen de jeugdwerkloosheid

In deze periode van moeilijke conjunctuur zocht men naar 
oplossingen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken.
De sociale partners, werkgevers en vakbonden konden 
vrij snel akkoord gaan met een “Collectieve Arbeidsover-
eenkomst” de Cao n°17 van de nationale arbeidsraad. 
(NAR) die een toekenning goedkeurde voor een bijko-
mende vergoeding (ten laste van de laatste werkgever) 
bij de werkloosheidsuitkeringen (ten laste van de RVA) 
als ondersteuning voor ontslagen oudere werknemers.

Deze Cao werd ondertekend in december 1974 en ging 
in voege vanaf de 1° januari 1975. Dit is de basis van het 
Belgische systeem van brugpensioen, met als objectief 
om de jongeren aan het werk te helpen.

Deze Cao richtte zich vnl. tot de werknemers van 60 jaar 
en ouder, maar  sectoren en ondernemingen konden 
deze leeftijdsgrens reduceren door middel van een Cao 
(zoals voorzien in de Cao n°17). Ze werden overspoeld 
met aanvragen. In 1978 werden overeenkomsten afge-
sloten in de geest van de Cao 17 die de mogelijkheid 
voorzien om te vertrekken op de leeftijd van 52 jaar voor 
de mannen en 47 jaar voor de vrouwen.
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De oorzaak van deze uitbreiding lag niet zozeer in de 
economische crisis maar eveneens in de versnelde tech-
nologische ontwikkelingen.

Daar waar oudere werknemers voorheen zeer be-
schermd waren, werden ze nu opgejaagd in sommige 
gevallen.

De toenames van het aantal bruggepensioneerden, 
sommigen zeer jong, had negatieve budgettaire con-
sequenties. (93.095 in 1980 en 124.709 in 1985). Deze 
opstoot verplicht de regering om maatregelen te nemen 
teneinde de toestroom van bruggepensioneerden in te 
dijken vanaf de jaren 80, door de aanscherping van de 
voorwaarden voor de werknemers en het opleggen van 
financiële en andere verplichtingen aan de werkgevers.

Vervroegd pensioen wordt steeds 
meer een sociale verworvendheid…

Het brugpensioen werd in eerste instantie slecht onthaald 
door de werknemers, daar dit aan de werkgevers toeliet 
om in tijden van economische moeilijkheden zich makke-
lijk te ontdoen van oudere werknemers. Maar naarmate 
de mentaliteit veranderde en het sociale aspect duidelijk 
werd, begon men in te zien dat men hierdoor makkelijk in 
een systeem van van “vervroegd pensioen” kon stappen.

De werknemer kon, onder bepaalde voorwaarden, met 
de werkgever overeenkomen om in de werkloosheid te 
stappen zonder groot loonverlies en bijkomend aan de 
werkloosheidsvergoeding kon hij een aanvullende ver-
goeding van de werkgever verkrijgen tot met zijn pen-
sioen.

Met welk resultaat?

40 jaar na de invoering van het systeem van brugpen-
sioen kunnen we stellen dat het niet het gewenste re-
sultaat heeft opgeleverd. Er werden geen nieuwe banen 
gecreëerd, men is er niet in geslaagd de werkloosheid in 
te dijken, nog minder wat de jeugdwerkloosheid betreft. 
Daarnaast is dit systeem een zware last gebleken voor 
de Belgische sociale zekerheid.

In 1990 waren ze met 140.823 en in 2000 met 114.478. 
Deze daling was te wijten aan de beperkingen betreffen-
de de voorwaarden om in het brugpensioen te stappen 
zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Het 
ontradingseffect blijft in voege door de invoering van een 
generatiepact (verstrenging van de voorwaarden voor 

werknemers en verhoging van de patronale bijdragen 
voor de werkgevers) die tot doel hebben een mentali-
teitswijziging op te dringen.

Sinds de jaren 2000, onder invloed van de neoliberalen 
van de Europese Commissie, moet men niet enkel de 
werkloosheid bestrijden, maar eveneens de tewerkstel-
lingsgraad die in lijn moet zijn met de opgelegde doelstel-
lingen. België wordt gekenmerkt door een zeer lage te-
werkstellingsgraad bij jongeren en ouderen, en dit helpt 
uiteraard niet om een verbetering te verkrijgen van de 
structurele tewerkstelling.

Wanneer brugpensioen SWT wordt

Vanaf 2012 wordt de benaming Brugpensioen aange-
past naar Werkloosheid met een bedrijfstoeslag. (Swt) 
De levensverwachting neemt toe en we worden verplicht 
om langer te werken teneinde de financiering van onze 
sociale zekerheid te kunnen blijven dragen.

Momenteel zijn de bruggepensioneerden met ongeveer 
111.000.
De wil om oudere werknemers langer in het arbeidscircuit 
te houden komt eveneens tot uiting door de invoering 
van het recht op outplacement (begeleiding van oudere 
werknemers) en door de toekenning van extra vergoe-
dingen aan SWT-ers die opnieuw werk vinden. (behoud 
van de aanvullende vergoeding) 

De laaste aanpassingen die ter discussie liggen, hebben 
tot doel om een einde te stellen aan bepaalde voordelen 
aan het statuut van Bruggepensioneerde, en verplichten 
deze om onder bepaalde voorwaarden zich ter beschik-
king te houden van de arbeidsmarkt tot met de wettelijke 
pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar).

We kunnen stellen dat het brugpensioen weinig efficiënt 
is gebleken om de jeugdwerkloosheid terug te dringen, 
want het is niet omdat men ouderen laat vertrekken dat 
men jongeren zal aanwerven. 
Het brugpensioen heeft daarentegen toegelaten om de 
oudere werknemers te beschermen tegen ontslag en 
speelt eveneens een belangrijke en noodzakelijke rol bij 
de zware beroepen en bedrijven in moeilijkheden. Het is 
niet ondenkbaar dat op termijn SWT verdwijnt!

Godelieve PaTa
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De sociale bijdragen op de 
pensioenen (Solidariteit en ZIV)

Standpunt van Fediplus t.o.v. de inhouding van de solidariteitsbijdrage

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

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

Laat ons niet vergeten dat wij in 1997 bekomen hebben dat de indexatie van de fictieve rente werd afgeschaft.

De wettelijke- en aanvullende pensioenen (groepsverze-
keringen) zijn onder sommige voorwaarden onderwor-
pen aan een dubbele afhouding van sociale bijdragen.  
Te weten: de solidariteitsbijdrage en de ZIV-bijdrage 
(ziekte- en invaliditeitsverzekering)

In dit artikel zullen we de voorwaarden van deze aanslag 
overlopen, de berekening en de eventuele terugvorde-
ring van deze inhoudingen. 

Al deze wettelijke voordelen (rustpensioen, overlevings-
pensioen, pensioen voor gescheiden echtgenoten en 
van tafel en bed gescheiden) evenals de groepsverzeke-
ringen (betaald onder vorm van kapitaal of een rente) zijn 
onderworpen aan deze 2 inhoudingen. Sinds 1 januari 
2013, houdt men eveneens rekening met de buitenland-
se pensioenen et het vrij aanvullend pensioen voor zelf-
standigen. (ZIV).  

Beide brutovoordelen moeten samengevoegd worden 
teneinde vast te stellen of er al of niet bijdragen op ver-
schuldigd zijn. 

Bemerking: de solidariteitsbijdrage wordt gelukkig niet 
geheven op het pensioensparen). 

De Solidariteitsbijdrage

De inhouding schommelt tussen 0,5% en 2% volgens 
onderstaande barema’s (alleenstaande of gezin): 

Pensioen van een alleenstaande 

Totaal maandelijks 
bruto pensioen bedrag 
van een alleenstaande:

Solidariteitsbijdrage

0,01 EUR en  
2.222,18 EUR

0

2.222,19 EUR en 
2.290,90 EUR

(bruto bedrag - 2.222,18) 
x 0,5

2.290,91 EUR en 
2.478,31 EUR

bruto bedrag x 0,015

2.478,32 EUR en 
2.504,09 EUR

(bruto bedrag - 2.478,31) 
x 0,5 + 37,17

vanaf 2.504,10 EUR bruto bedrag x 0,02

Gezinspensioen 

Totaal maandelijks 
bruto pensioen bedrag 

van een gezin:
Solidariteitsbijdrage

0,01 EUR en  
2.569,12 EUR

0

2.569,13 EUR en 
2.648,57 EUR

(bruto bedrag - 2.569,12) 
x 0,5

2.648,58 EUR en 
2.832,36 EUR

bruto bedrag x 0,015

2.832,37 EUR en 
2.861,81 EUR

(bruto bedrag - 2.832,36) 
x 0,5 + 42,49

vanaf 2.861,82 EUR bruto bedrag x 0,02
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Voor een alleenstaande met een pensioen beneden de 
€2.222,18 bruto per maand zal er geen enkele inhouding 
zijn voor de solidariteitsbijdrage.  Aangezien geen enkele 
werknemer een wettelijk pensioen van meer dan €2.209 
bruto per maand zal ontvangen, zal er niemand hierop 
een solidariteitsbijdrage hoeven te betalen. Dit zou inder-
daad zo zijn mocht men geen rekening houden met de 
groepsverzekeringen. De kapitalen van de aanvullende 
pensioenen zullen aangewend worden via een mecha-
nisme van fictieve rente om het tarief van de inhouding te 
berekenen op het pensioen 

Afhoudingen op het kapitaal en het 
mechanisme van fictieve rente. 

Vooreerst wordt er een solidariteitsbijdrage ingehouden 
bij de bron van de groepsverzekering. 
Indien dit kapitaal meer bedraagt dan €24.789,36 zal 
men op dit kapitaal onmiddellijk 2% solidariteitsbijdrage 
inhouden. Is het kapitaal minder dan €24.789,36, dan zal 
er slechts 1% op ingehouden worden.  
Vervolgens zal het kapitaal omgevormd worden naar een 
fictieve rente. Deze fictieve rente zal toegevoegd worden 
bij het wettelijk pensioen teneinde de aanslag te bereke-
nen, in functie van het barema. 

Om het kapitaal om te zetten in een maandelijkse fictieve 
rente, gebruikt men onderstaande parameters: 

Leeftijd van de 
begunstigde

Conversie 
Coëfficiënt

Tarief van de 
rente

60 jaar 13,80 7,25%
61 jaar 13,53 7,39%
62 jaar 13,26 7,54%
63 jaar 12,97 7,71%
64 jaar 12,69 7,88%
65 jaar 12,40 8,06%
66 jaar 12,10 8,26%
67 jaar 11,80 8,47%
68 jaar 11,49 8,70%
69 jaar 11,18 8,94%
70 jaar 10,87 9,20%

In functie van de huidige leeftijd waarop men het kapitaal 
ontvangen heeft, zal een conversie coëfficiënt toegepast 
worden. 

Voorbeeld n° 1:
Antoine ontvangt een kapitaal van zijn groepsverzekering 
t.b.v. 200 000 euro aan de leeftijd van 65jaar en is even-
eens begunstigde van een maandelijks wettelijk bruto 
pensioen van €1.200.
We heffen aldus 2% solidariteitsbijdrage op het kapitaal 
aan de bron, zijnde €4.000.

Wat zal men inhouden op het wettelijk pensioen ? We 
moeten hiervoor de fictieve rente berekenen.
€200.000 betaalbaar op 65 jaar, de conversie coëfficiënt 
bedraagt 12,40. (zie bovenstaande tabel)
De fictieve rente bedraagt aldus 200.000/12,40 zijnde 
€16.129,0322. 
Men kan stellen dat men ervan uitgaat dat uw kapitaal 
8,06% per jaar zal opbrengen ! 
De maandelijkse fictieve rente bedraagt dan 
€16.129,0322/12 zijnde €1.344,08.
De aanslagvoet van de solidariteitsbijdrage wordt dan 
berekend door het wettelijk pensioen (€1200) samen 
te voegen met de fictieve rente (€1.344,08), zijnde 
€2.544,086.
Volgens het barema van de solidariteitsbijdrage voor 
alleenstaanden, zal het percentage 2% bedragen op 
€2.544, 
De solidariteitsbijdrage op het wettelijk pensioen alleen 
stijgt daardoor tot 2% op €1.200 zijnde €24per maand. 

Mogelijkheid tot terugbetaling van de solidariteitsbij-
drage op het deel van het kapitaal van de groepsver-
zekering.
Onder bepaalde voorwaarden kan een volledige of ge-
deeltelijke terugbetaling plaatsvinden.
Inderdaad, de aanslagvoet van inhouding op het wettelijk 
pensioen moet identiek zijn als het percentage dat gehe-
ven wordt op het kapitaal. 
In ons voorbeeld heeft  Antoine 2% betaald op het ka-
pitaal en 2% op het wettelijk pensioen. Er zal dus geen 
terugbetaling plaatsvinden. 

Voorbeeld n°2: 
Julie ontvangt bij haar brugpensioen een kapitaal van 
€100.000. Er wordt automatisch 2% solidariteitsbijdra-
ge ingehouden, zijnde €2.000. Julie gaat op 65 jaar met 
pensioen en zal maandelijks een brutopensioen ontvan-
gen van €1.200 bruto. Teneinde de aanslagvoet te bepa-
len van de solidariteitsbijdrage op haar wettelijk pensioen 
moet men het kapitaal opnieuw converteren naar een 
fictieve maandelijkse rente. 
€100.000 ontvangen op 62 jaar, de conversiecoëfficiënt 
bedraagt 13.26 (zie bovenstaande tabel). De fictieve ren-
te zal dan €100.000/13.26 zijnde €7.541,47, dit is een 
jaarlijkse rente van 7,54 %!
De maandelijkse rente wordt dan €7.541,47/12 of  
€628,45. De som van het wettelijk pensioen (€1.200) en 
de Fictieve Rente (€628,45) bedraagt €1.828,45. Vol-
gens het barema van de solidariteitsbijdrage moet er 
geen inhouding gebeuren daar het totaal bedrag min-
der is dan €2.222,18. Bijgevolg zal men Julie de €2.000 
die ingehouden werden op het kapitaal terugstorten.  Dit 
gebeurt automatisch en zal uitgevoerd worden door de 
Rijksdienst voor Pensioenen, binnen de 6 maanden die 
volgen op de eerste betaling van het pensioen. 
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De bijdrage ZIV

De bijdrage ZIV is een sociale zekerheidsbijdrage, bestemd 
voor de financiering van de ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ringen. Deze vervangt geenszins de ziekenfondsbijdrage en 
geeft geen enkel recht op terugbetalingen bij geneeskundi-
ge verstrekkingen. Deze maandelijkse inhouding bedraagt 
3,55 % op het brutobedrag van de wettelijke en aanvul-
lende pensioenen (groepsverzekeringen). Net zoals voor 
de solidariteitsbijdrage houdt men nu sinds de 1ste januari 
2013 rekening met de buitenlandse pensioenen.
Deze wordt ingehouden op uw pensioen indien het maan-
delijks bruto bedrag van uw pensioen en zijn aanvullende 
voordelen het bedrag van €1.413,84 overstijgt voor een al-
leenstaande of €1.675,59 voor een gezinspensioen.
De bijdrage voor ZIV mag uw maandelijks pensioen en zijn 
aanvullende voordelen niet doen zakken onder de drempel. 
Zoniet zal de ZIV-bijdrage aangepast worden, tenminste tot 
aan het niveau van de drempel hierboven vermeld.
Er zal dus een inhouding gebeuren van 3,55% op de 
groepsverzekering en op het wettelijk pensioen
Net zoals bij de solidariteitsbijdrage, teneinde na te gaan 
of men als of niet een inhouding voor ZIV hoeft te doen op 
het wettelijk pensioen, wordt het kapitaal omgezet in een 
fictieve maandelijkse rente.
Voor alle kapitalen betaalbaar vanaf 1 januari 2014 zal men 
het barema aanwenden zoals bij de berekening bij de soli-
dariteitsbijdrage. Voor de kapitalen ontvangen voor 1 janu-
ari 2014 zullen andere parameters van conversie toegepast 
worden bij de omzetting naar fictieve rente. (let op het be-
richt in het vakje op het einde van dit artikel) 

Voorbeeld n° 3: 
Marc gaat met pensioen op 65 jaar en ontvangt tegelij-
kertijd een kapitaal van €80.000 bruto. Zijn pensioen be-
draagt €1.350 als alleenstaande. Op het brutokapitaal zal 
men 3,55% inhouden als ZIV, zijnde €2.840. Wat zal men 
inhouden op het wettelijk pensioen. We zetten het kapi-
taal om in fictieve rente door gebruik te maken van het 
barema. Aangezien het kapitaal ontvangen wordt op 65 
jaar zal de conversie coëfficiënt 12,40 bedragen. De jaar-
lijkse fictieve rente bedraagt dan €80.000/12,40 zijnde 
€6.451,61, waardoor de maandelijkse fictieve rente uit-
komt op €537,63. Het totale wettelijke pensioen (€1.350) 
+ de fictieve rente(€537,63) bedraagt €1.887,63. Het 
wettelijk pensioen van €1.350 zal dus onderworpen zijn 
aan een inhouding van 3,55% zijnde 47,92.

Eventuele terugstorting van de ZIV inhouding op het 
kapitaal van de groepsverzekering.
Onder bepaalde voorwaarden kan een terugstorting 
plaatsvinden. Indien na de conversie van het kapitaal in 
fictieve rente men geen 3,55% moet inhouden op het 
wettelijk pensioen, wordt de 3,55% dewelke ingehouden 
werd op het kapitaal automatisch door de RVP terugge-
stort

Voorbeeld n° 4:
Martin ontvangt op 62 jaar bij het brugpensioen een ka-
pitaal van € 20.000. Er wordt 3,55% ingehouden op het 
kapitaal van €20.000, zijnde €710. Wanneer Martin offi-
cieel met pensioen gaat, zal men het kapitaal omzetten 
in een fictieve rente. €20.000 betaald op 62jaar, de con-
versie coëfficiënt bedraagt 13,26. Zijn bruto maandelijks 
pensioen bedraagt €1.250 als alleenstaande.
Fictieve jaarlijkse rente: €20.000/13,26 = €1.508,29
Fictieve maandelijkse rente = €1.508.29/12 = €125,69
Het wettelijk pensioen(€1.250) + de Fictieve maandelijk-
se rente (€1259.69) = €1.375,69 è Er moet geen ZIV 
bijdrage ingehouden worden, bijgevolg zal de inhouding 
op het kapitaal t.b.v. €710 terug gestort worden. 

Conversie van het kapitaal in fictieve rente 
en bijdrage ZIV

Recentelijk heeft de overheid het barema aangepast dat 
dient om de conversie van het kapitaal naar een fictieve 
rente uit te voeren, teneinde vast te stellen of men al of 
niet een inhouding ZIV moet toepassen op het wette-
lijk pensioen. Voor alle betaalde kapitalen vanaf 1 januari 
2014 gebruikt men het barema van de solidariteitsbijdra-
ge. Spijtig genoeg zijn de conversietarieven zeer hoog en 
heeft de fictieve rente een onbeperkte looptijd.

Het barema gebruikt voor 1 januari 2014 was het volgende: 

Leeftijd 
begunstigde

Rentetarief Looptijd van de 
rente in jaren

60 3,5% 29
61 4,0% 25
62 4,0% 25
63 4,5% 22
64 4,5% 22
65 5,0% 20
66 5,0% 20
67 5,0% 20
68 5,0% 20
69 5,0% 20
70 5,0% 20

Zoals U kan vaststellen, bedraagt het rentetarief 5% bij 
de leeftijd van 65 jaar. (beperkt tot 20 jaren). Dit moeten 
we vergelijken met 8,06% onbeperkt in de tijd. Dit bare-
ma was dus veel voordeliger! De overheid heeft beslist  
dit barema te schrappen, zogezegd om de inhoudingen 
van de solidariteitsbijdragen en de ZIV te vereenvoudigen. 
Desalniettemin had men hetzelfde effect bekomen door 
het barema van de ZIV te gebruiken in plaats van het te 
vervangen door het barema van de solidariteitsbijdrage.

Michel WUYTS
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w w w. p l d w. b e

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

Energie- en huisvestingspremies 
in de Waalse regio: nieuwigheden

Een rationeler landschap van premies dan voorheen, dit 
is wat het nieuwe premiestelsel voor energie- en huisves-
ting belooft in de Waalse regio.

Wat verandert er in de praktijk:

|  Wat verandert er in de praktijk: U moet voldoen aan 
3 voorwaarden: de aanvrager moet eigenaar zijn (volle 
eigendom of vruchtgebruik) van het onroerend goed en 
er zich toe verbinden dit te bewonen; het pand moet 
minimaal 20 jaar in gebruik zijn geweest; het belast-
bare gezinsinkomsten mag niet meer bedragen dan  
€ 93.000 per jaar.

|  In een kader van vereenvoudiging werden het aantal 
premies verminderd tot 9. Men onderscheidt enigszins; 
energie premies (thermische isolatie van het dak, muur 
of vloer, installatie van een performant verwarmingssys-
teem, het laten uitvoeren van een energie audit), reno-
vatiepremies (dakwerken, vochtbestrijding, stabiliteit en 
veiligheid, conformiteit van de elektrische installatie en 
buitenschrijnwerken. U kan aanspraak maken op meer-
dere premies.

|  Iedere inkomensschijf wordt aangepast met een mul-
tiplicator coëfficiënt, vermeerderd met een schijf van 
€5.000 per kind ten laste (vroeger was dit slechts 
€2.500). Het bedrag van de premie mag nooit hoger 
zijn dan 70% van de factuur.  De gedefinieerde inko-
menscategorieën zijn geldig voor alle premies. 

|  De berekeningsbasis wordt vastgesteld a.d.h.v. het 
aantal m2; dit voor de isolatie, vervanging van het dak of 
de vochtbestrijding.  Ze zijn forfaitair voor de stookketel, 
elimineren van houtrot of de ventilatie van kelders. Om 
technische redenen moeten de meeste werken uitge-
voerd worden door een vakman, maar ook om zwart-
werk tegen te gaan. Enkel nog de thermische isolatie 
mag nog uitgevoerd worden door de aanvrager, maar in 
dit geval zakt de premie van €5 m2 tot €2 per m2.

|  Het totaalbudget werd verminderd met €25 miljoen, 
maar deze werden opnieuw geïnjecteerd in een fonds 
voor het verstrekken van woonkredieten en de renova-
tie van panden.

|  De termijnen: de bevestiging van de aanvraag  wordt 
bevestigd binnen de 2 weken. De eigenaar heeft 4 
maanden de tijd na het uitvoeren van de werken om 
zijn aanvraag te doen. Voor zover het dossier volledig 
is, wordt de toekenning (of weigering) betekend binnen 
de 3 maanden.

Premies 2015 voor particulieren  
in Wallonië

ENERGIE PREMIES Basis 
bedrag

Thermische 
dakisolatie

Uitgevoerd door de 
aanvrager

2€/m²

Uitgevoerd door de 
vakman

5€/m²

Thermische 
isolatie van de 
muren (door de 
vakman)

Van binnen uit 8€/m²

In de spouwmuur 6€/m²

Van buiten uit 12€/m²

Thermische 
isolatie van de 
vloer
(door de vakman)

Vanuit de kelder of 
onder de tegels

8€/m²

Installatie van 
hoogrenderende 
systemen voor 
verwarming of 
warm water (door 
de vakman)

Condensatieketel op 
aardgas

200€

Warmtepomp voor 
sanitair warm water

400€

Warmtepomp voor 
gecombineerd gebruik

800€

Biomassa stookketel 800€

Zonneboiler 1500€

Uitvoering van 
een energieaudit

Door een  auditeur 
PAE2

200€

RENOVATIE PREMIES Basis 
bedrag

Dakwerken Vervanging van 
dakbedekking

8€/m²

Inrichten 
zolderverdieping

500€

Vervanging opvang  
hemelwater

200€

Vochtbestrijding, 
stabiliteit en 
versteviging 
(muren en vloeren)

Vochtbestrijding muren 8€/m²

Onstabiele muren 8€/m²

Vervanging van de 
welfsels (draagbalken)

8€/m²

Houtrot bestrijding 500€

Ventilatie van de kelder 500€

Buiten schrijnwerk Vervanging van 
buitenschrijnwerk

15€/m²

Elektrische 
installatie

Aanpassing elektrische 
installatie

300€

Bron: Le Soir 05/03/2015
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Een concreet voorbeeld1

Investeren in een nieuwe 
verwarmingsketel

Een koppel met 2 kinderen ten laste, met een belastbaar 
inkomen van €47.000, wenst te investeren in een nieuwe 
biomassa stookketel.
Zij bevinden zich in de hoogste inkomensschrijf (€41.000 
tot €93.000) maar zullen een bonus bekomen dankzij hun 
kinderen : 2 x €5.000, zijnde €10.000. Hierdoor zakken 
ze naar een lagere inkomensschijf (€31.100 à €41.000).
De premie zal dus berekend worden op basis van een 
referentie inkomen van €37.000, wat recht geeft op 1,5 
keer het bedrag van de premie.
De regionale premie voor een biomassa stookketel be-
draagt €800. Dank zij hun familiale toestand kunnen ze 
een premie bekomen t.b.v. €1.200. 

Dak vernieuwen en isoleren

Een alleenstaande met één kind ten laste wenst zijn dak 
te vernieuwen en te isoleren.  Hij kan aanspraak maken 
op twee regionale premies.
Twee elementen moeten gekend zijn, enerzijds de te be-
handelen oppervlakte (65m2) en het belastbaar inkomen, 
€25.000.
Het inkomen dat in aanmerking genomen wordt zal 
slechts €20.000 bedragen, daar men een bonus van 
€5.000 in aanmerking kan nemen wegens een kind ten 
laste. De aanvrager zal dus in de laagste inkomensschijf 
terecht komen dewelke recht geeft op een verdrievoudi-
ging van de forfaitaire premie.

Betreffende de premie voor de dakwerken, het forfaitair 
bedrag van de premie bedraag €8 per m2. Voor 65m2 
bedraagt de premie €520, te vermenigvuldigen met  
3 wegens het lage inkomen van de betrokken persoon. 
Resultaat: €1.560.

Voor de isolatiepremie van het dak, bedraagt het forfait 
€5 per m2. Voor 65m2 is het basis premiebedrag €325 
eveneens te vermenigvuldigen met 3 waardoor men uit-
eindelijk €975 zal ontvangen. Het theoretisch bedrag van 
de tussenkomst bedraagt €2.535. 

Het uitvoeren van een energieaudit en 
investeren in energiebesparingen.

Een gepensioneerd koppel beslist om een energie audit 
te laten uitvoeren van hun woning. In functie van de re-
sultaten wordt er beslist om de muren en vloer te laten 
isoleren langs buitenaf en eveneens een hoogrenderen-
de condensatieketel op gas aan te schaffen.
Het inkomen van het koppel bedraagt €28.000 waardoor 
zij in de schijf vallen van een verdubbeling van de forfai-
taire premies. (€21.900 à €31.000).
De oppervlakte van de te isoleren muren bedraagt 
100m2. De forfaitaire premie voor de energieaudit be-
draagt €200. De forfaitaire premie voor de gekozen type 
stookketel bedraagt €200.
De premie voor de isolatie aan de buitenzijde bedraagt 
€12 per m2, zijnde €1.200.  Een totaal van €1.600 wordt 
dan verdubbeld in functie van het inkomen van het kop-
pel, wat uiteindelijk €3.200 wordt. Zij kunnen nog aan-
spraak maken op een bonus voor de verwezenlijking van 
energiebesparende maatregelen. Resultaat €3.520.

NaThalie WilbeaUx

1  Deze voorbeelden werden ontleend uit de krant  Le Soir van  dinsdag  17 februari 2015.
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Verzekeringen: wat doen in geval 
van een ongeval zonder dat men een 

verantwoordelijke kan aanwijzen?
Aardverschuiving binnen de verzekeringsmaatschappij-
en ! Een arrest van het grondwettelijk hof trekt een streep 
door de vergoeding van schade te wijten aan een onge-
val. Hierbij wordt materiële schade niet vergoed. Volgens 
deze rechtsspraak (interpretatie van het artikel 19 bis-11, 
§2 van de wet van 21 november 1989 m.b.t. de verze-
kering burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen)  is dit in 
strijd met artikel 100 en 11 van de Wetgeving m.b.t. het 
gelijkheidsprincipe en de non-discriminatie.  Deze be-
slissing is het gevolg van een prejudiciële vraag van een 
Politierechter in Luik.

Hierdoor zullen verzekeringsmaatschappijen verplicht moe-
ten tussenkomen niet enkel in lichamelijke letsels, maar 
evengoed in materiële schade berokkend aan de voer-
tuigen die betrokken zijn in het ongeval en waarvoor men 
geen verantwoordelijke van het ongeval kan aanwijzen. Tot 

op heden stuurde de rechtbank de betrokken partijen wan-
delen, en de verzekeringen vergoedden enkel de lichamelij-
ke schade. De materiële schade werd volgens hun, gedra-
gen door de eigenaars, tenzij deze gedekt waren door een 
omnium verzekering. Opgelet: het gaat om een arrest.

Kort nieuws

Werk en privé leven

De grens tussen werk en privé ligt al een tijdje onder 
druk. Eén bediende op twee zou tijdens zijn privétijd ver-
der werken na kantooruren.  Dit gebruik, ingegeven door 
o.a. de nieuwe technologieën wordt gemotiveerd door 
een gevoel van te kunnen werken zonder gestoord te 
worden voor 50% van de ondervraagde personen, het 
gebrek aan tijd (43%), of de vereiste om up to date te zijn 
(41%). Deze tendens is vnl. te zien bij de hooggeschool-
de kaderleden van vennootschappen.  Nochtans stelt 
men vast dat  twee op drie personen hun persoonlijke 
zaken beheren tijdens de kantooruren, zoals hun mails 
opvragen tijdens de kantooruren, goed voor bijna 5 uren 
per week.

Absenteïsme

Nieuw record voor het absenteïsme op de werkvloer in 
2014 ! De grens van 5% is doorbroken. De tendens die 
zich reeds enkele jaren doorzet wordt hierdoor beves-
tigd. De oorzaak ligt voornamelijk bij de langdurig zieken 
(van één tot 12maanden afwezigheid), dewelke de korte 
ziekteperioden overstijgt (maximum één maand). Voor 
oorzaak van deze toename wijst men vooral naar de al-
gemene veroudering van de bevolking, de moeilijke wer-
komstandigheden, de emotionele last die met sommige 
beroepen gepaard gaat of het gebrek aan erkenning.

Diplomabonificatie:  
240 miljoen aan besparingen

De federale overheid zal tussen dit en 2029 240 miljoen 
moeten besparen, en zal dit o.a. doen door de geleidelij-
ke afschaffing van de diplomabonificatie. Deze bonus liet 
aan personen uit publieke sector, waaronder leerkrach-
ten toe om rekening te houden met hun studiejaren in 
de berekening van hun loopbaan, waardoor ze in feite 
konden aanspraak maken op een vervroegd pensioen.
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Werkgelegenheid en de 50 plussers

Volgens een studie uitgevoerd door Randstad, verleidt 
het interimwerk een stijgend aantal ouderen. 

Interims vertegenwoordigen ongeveer 2% van de totale 
werkgelegenheid in België. Tot nu toe waren vooral de 
-26jarigen hier goed vertegenwoordigd in deze sector, 
de 45 plussers daarentegen doen een sterke inhaalbe-
weging van 4,7% in 1993 naar 14,6% in 2013. De 50 
plussers daarentegen vertegenwoordigen reeds 8,8% in 
2013 en focussen zich meer en meer naar deze bijko-
mende banen.

Loonkosten

Volgens de Europese statistieken van Eurostat, stegen 
de lonen in België in het laatste trimester van 2014 min-
der snel dan het Europees gemiddelde.  De arbeidskos-
ten per uur stegen met 1,1% in de eurozone en 1,4% in 
de Europese Unie t.o.v. hetzelfde trimester in het voor-
gaande jaar. In België bleef de stijging beperkt tot 0,7%.

Zieke werknemers

Volgens Securex, waren er in 
2014, 51 op 100 werknemers 
voor minstens 1 maand afwezig. 
Dit cijfer ligt 4% lager t.o.v. 2013. 
De frequentie van ziekteverzuim, 
welke de laatste jaren gestadig 
steeg, kent eveneens een daling 
met 8%. De gemiddelde duur van 
een afwezigheid daarentegen stijgt 
jaar na jaar.

52% van de reizigers zijn niet 
verzekerd

Volgens Touring, zijn 52% van de Belgen niet verzekerd 
door een bijstandsverzekering als ze in het buitenland 
vertoeven. Als reden wordt dan opgegeven : men reist 
onvoldoende, het ziekenfonds is voldoende of men ziet 
er het nut niet van in. Wat deze studie in kaart brengt 
is het feit dat de Belg eigenlijk niet goed weet of hij al 
dan niet gedekt is. Vandaar dat bijna 50% van de Belgen 
denken dat de Autoverzekering voldoende dekking biedt 
in het buitenland in geval van defect of ongeval.

Tarificatie rusthuizen

In 2011 kostte de duurste kamer in een openbaar rust-
huis 42,79 euro’s per dag, of ongeveer 1300 per maand.  
In een privérusthuis bedroeg dit 52,40 euros per dag, 
omgerekend 1.600 euro’s per maand.  Deze tarieven 
verklaren wellicht het feit dat meer en meer gepensio-
neerden afhankelijk worden van het OCMW.

Vereenvoudigde schenkingsrechten 
in Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft een akkoord gesloten rond 
de vereenvoudiging en de vermindering van de tarieven 
voor schenkingen van onroerend goed.  De tarieven zijn 
in functie van de waarde van het goed en de verwant-
schap tussen schenker en begunstigde. Vanaf 1 juli ten 
laatste, voor de schenkingen ten gunste van een levens-
gezel (gehuwd of samenwonend), een kind of een klein-
kind, zou het tarief niet hoger mogen liggen dan 27% 
(vanaf 450.000 euro’s).
De maximumtarieven toepasbaar op verre verwanten 
wordt beperkt tot 10% op de eerste schijf van 150.000, 
20% tussen de 150.000 en 250.000, 30% tussen 
250.000 en 450.000, en daarboven 40%. Er werd even-
eens beslist om een bijkomende korting toe te kennen 
indien het pand in de schenking het voorwerp uitmaakt 
van een renovatie.

Het Europees rijbewijs

De politie verwittigt: automobilisten met een Belgisch rij-
bewijs afgeleverd voor 1989 kunnen mogelijks proble-
men in het buitenland ondervinden. Maar geen paniek, 
want de rijbewijzen van het oude model blijven geldig in 
de landen van de Europese Unie, op voorwaarde dat de 
foto op het rijbewijs representatief is.
Teneinde zonder zorgen verder te rijden kan je bij je ge-
meente beter een aanvraag indienen voor een nieuw Eu-
ropees rijbewijs op formaat van een bankkaart.  Deze zal 
U rond 20 à 25 euros kosten zonder dat je hiervoor een 
nieuw examen hoeft af te leggen.
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Spilindex in januari 2016 
overschreden 

Het Planbureau heeft becijferd dat de volgende over-
schrijding van de spilindex zich zal voordoen in janua-
ri 2016. De spilindex voor de sociale uitkeringen en de 
lonen in de openbare sector werd voor de eerste maal 
overschreden in november 2012. Rekening houdend 
met de Indexsprong zullen de sociale bijdragen en de 
salarissen van het personeel in een openbare functie 
niet verhogen, onderstreept het Planbureau. De verho-
ging van de gezondheidsindex, die gebruikt wordt voor 
de berekening van de indexatie van de loontrekkende, 
sociale vergoedingen en huurprijzen, zou in 2015 0,5% 
bedragen en 1% in 2016.

Fiscale aangifte wordt nog 
complexer

De 6° staatshervorming maakt dat de fiscale aangifte van 
natuurlijke personen in 2015 complexer wordt. Sommige 
inkomsten en aftrekposten moeten gescheiden worden 
op niveau van federaal of regionaal.  Er komen 43 bij-
komende codes bij die geïntegreerd worden in de nieu-
we fiscale aangifte. De grootste wijzigingen zijn terug te 
vinden bij de huisvesting en de belastingverminderingen. 
Wat de hoofdverblijfplaats betreft, t.t.z. waar de eigenaar 
zelf woont, zullen de Regio’s verantwoordelijk zijn voor de 
aanslag, daar waar de federale overheid verantwoordelijk 
blijft voor iedere woning die niet de hoofdverblijfplaats is 
van de eigenaar, te weten de tweede verblijven en de 
woningen bestemd voor verhuur. Er wordt een nieuw 
hoofdstuk toegevoegd: het vak XI. Dit handelt over de 
Win-Winlening, op initiatief van de Vlaamse regering, dit 
om particuliere beleggers te stimuleren hun tegoeden ter 
beschikking te stellen van start-ups. De fiscus verwacht 
talrijke fouten, men moet dus zeer aandachtig blijven !

De Niet gebruikers van 
geneeskundige verzorging

7% van de Belgen brengt nooit een bezoek aan de huis-
arts of tandarts, laat geen medische onderzoeken uit-
voeren, gaat nooit naar het ziekenhuis, … We noemen 
hen de ‘niet-gebruikers van geneeskundige verzorging’. 
Wie zijn ze? Wat zijn hun kenmerken? Verkeren ze echt 
in goede gezondheid? De analyse heeft de factoren aan 
het licht gebracht die de kans op niet-gebruik van ge-
neeskundige verzorging danig verhogen. Het gaat vnl. 
om mannen (68%), jong (gemiddelde leeftijd van 32 ja-
ren) , ongehuwd (vrijgezel of weduwnaar), met een sta-
tuut van zelfstandige en woonachtig in Brussel.

Bijna 5% van de Belgen werkt na 
zijn 65 jaar

Middels toelating van zijn werkgever weerhoudt niets  
een werknemer ervan om te werken na zijn 65 jaar. Dit 
is wat 4,3% van de Belgische bevolking tussen 65 en 
69 jaar reeds doet.  Nog ver verwijderd van de 11,2% in 
deze leeftijdsgroep bij de 28 lidstaten van de Europese 
Unie.  De werkgelegenheidsgraad  van de 65-69 jarigen 
is het hoogst bij de mannen (6,2%). Vrouwen vertegen-
woordigen 2,6%.  Men merkt eveneens een verhoogde 
tewerkstelling in het Brussels Gewest (5,4%) en in Wallo-
nië (5,4%), in vergelijking met Vlaanderen (3,8%)

Alleenstaand zonder kind:  
fiscaal ongunstig

De Belgische loonlasten zijn nog altijd de hoogste van alle 
westerse industrielanden. Dat blijkt uit een nieuw rapport 
van de OESO. In België betaalt een alleenstaande werk-
nemer zonder kinderen ruim 55 procent belastingen en 
sociale bijdragen. Het gemiddelde voor alleenstaanden 
in de westerse industrielanden is 36 procent. 
Als we vergelijken, voor een gezin tweeverdieners met 
twee kinderen bedraagt dit 26,9% in de EU  tegenover 
40,6% voor een Belgisch koppel met kinderen.

Korting voor Mantelzorgers

Volgens een te verschijnen Koninklijk besluit dat de fede-
rale regering zal uitvaardigen wordt  de tijdelijke vrijstel-
ling om actief op zoek te gaan naar werk geschrapt voor 
werkzoekende mantelzorgers voor een periode van 48 
maanden, op voorwaarde dat men een medisch attest 
kan voorleggen. Er is een maandelijkse vergoeding voor-
zien tussen 216 en 266 euro’s.
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Verlaine cel 252,  
poëtische turbulentie

Dichter Paul Verlaine werd geboren in Metz in 1844 in een rijke bourgeoisie familie. 
Langverwacht door zijn ouders, na meerdere miskramen, wordt Verlaine een verwend kind, 
en zal een een moeilijke puberteit doormaken. Hij gaat op pensionaat, wat een lawine van 
problemen oplevert, en proeft er van de poëzie. Als bewonderaar van Baudelaire maakt hij 

zich een beeldende taal eigen en kiest voor een duidelijke aanwezigheid van symbolen.

Hij doet al zijn studies in Parijs, maar zal de Rechtsfacul-
teit verlaten om te gaan werken bij een verzekeringsma-
kelaar om vervolgens als expediteur aan de slag te gaan 
in het gemeentehuis van het IXe arrondissement. Poëzie 
schrijvend sinds de middelbare school combineert hij zijn 
bestaan als ambtenaar met een zekere artistieke activi-
teit in cafés en literaire kringen net zoals echte schurken.

Ondanks zijn liefde voor zijn nicht Elisa,  18 jaar ouder, 
opgevoed door zijn ouders, ontdekt hij een vroege ho-
moseksuele aantrekkingskracht.  Toch trouwt hij met 
Mathilde Maute. Hun huwelijksgeluk was van korte duur.  
Hij verliest zijn baan door zijn steun aan De Commune, 
maar ook, en vooral, ontmoet hij Arthur Rimbaud. Tij-
dens de zomer van 1872,  verlaat Verlaine  vrouw en kind 
en vlucht met degene die hij “de 
helse echtgenoot” noemt, met 
wie hij een vleselijke passie be-
leeft. Hun reis brengt hen in het 
bijzonder in België, waar op 10 
juli 1873 in een Brussels hotel, 
Verlaine, in een vlaag van jaloe-
zie twee revolverkogels afvuurt 
op Rimbaud. Verlaine wordt 
veroordeeld tot twee jaar op-
sluiting, ondanks de intrekking 
van de klacht. Pederastie is een 
verzwarende omstandigheid.

Hij zit zijn straf uit in Brussel al-
vorens te worden overgebracht 
naar de gevangenis van Bergen 
waar hij verbleef tussen 25 ok-
tober 1873 en 16 januari 1875. 
Hij stelt in zijn cel drie collecties 
samen: “Wijsheid,” “Eens en 
een keer” en “op hetzelfde mo-
ment”. Het was in Bergen dat hij 
aansluiting zocht met het katho-
lieke geloof, maar dit verhinder-
de hem niet terug te keren naar 
een leven van dissipatie. Bij het 
verlaten van de gevangenis van 
Bergen, voelt hij zich alleen en 
diep verbitterd, maar hij houdt 
geen slechte herinneringen over 

aan deze regio, evenzo aan de gevangenis van Bergen 
“Ik woonde ooit in het beste kasteel. In de mooiste wild-
water landen met hun flanken en hellingen. Vier torens 
richtten zich aan de voorzijde voorzien van evenveel 
vleugels. En ik heb lang één van hen bewoond... Waar-
onder de spiraal trap, allemaal in staal. En koper, echte 
luxe, zelfs uitgehongerd. Ziet eruit als blauwachtig wit 
en zoet. Beetje bij beetje  werd een lange zwarte plint 
onthuld. Werd de hele dag vervuld van stilte en scho-
ne lucht. ’s Nachts kon je dromen van azuurblauw. Een 
goed sluitende kamer, een tafel, een stoel. Een eenvou-
dig bed  waar je op je gemak kan slapen. Voldoende 
dag en ruimte zat.  Dit was mijn lot voor de maanden 
die ik er verbleven heb “

Na zijn vrijlating verdient hij zijn 
brood als hoogleraar Grieks, La-
tijn, Frans en Design in Londen 
en daarna in Frankrijk in Rethel 
waar hij een dubbelzinnige rela-
tie met een van zijn leerlingen, 
Lucien Létinois kent. Deze bij-
zondere vriendschap duurt tot 
diens dood, getroffen door tyfus 
in 1883. Terug in Parijs, vervalt 
hij tot de status van een alco-
holverslaafde clochard. Lijdend 
aan diabetes, maagzweren en 
syfilis, overlijdt hij op 51-jarige 
leeftijd aan een longontsteking, 
met achterlating van  een mooi 
poëtisch erfgoed.

In het kader van Bergen, Cul-
turele Hoofdstad van Europa in 
2015, is een tentoonstelling ge-
wijd aan de dichter, “Verlaine, cel 
No. 252, poëtische Turbulentie” 
van 17 oktober 2015 tot 24 Ja-
nuari 2016 in het Museum voor 
Schone Kunsten van Bergen: 
Fediplus organiseert  een be-
zoek voor haar leden. Kijk op de 
kalender voor meer informatie.

NaThalie WilbeaUx

Paysages belges

Briques et tuiles,
O les charmants

Petits asiles

Pour les amants !
Houblons et vignes,

Feuilles et fleurs,
Tentes insignes des francs buveurs !

Guinguettes claires,
Bières, clameurs,
Servantes chères
A tous fumeurs !

Gares prochaines,
Gais chemins grands…

Quelles aubaines,
Bons juifs-errants !

Paul Verlaine,  
Romances sans paroles.
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Agenda

“Bootreis op de Maas, van steenkool tot 
kristal” 19 juni

Nu de zomer bijna in het land is stellen wij u een klei-
ne cruise op de Maas voor (met gastronomische lunch), 
waarbij we op zoek gaan naar kolen en kristal.
Er is eerst tijd voor een geleid bezoek aan de oorspron-
kelijke steenkoolmijn van Blegny-Mine (sinds 2012 op de 
lijst van het Werelderfgoed van de Unesco). Met de mijn-
lift gaat het naar beneden in de ondergrondse galerijen, 
je ontdekt de ontginnings – en  wasafdeling in het cen-
trum van deze door de mens ingenomen aarde. 
Per autocar gaat het verder richting Visé waar we aan 
boord gaan van het mooie vaartuig “Le Pays de Liège” 
voor een kleine gastronomische cruise, en tot de sluis 
van Monsin. Op het menu:
Gegrilde witte beuling van Aubel op toast, gegratineer-
de Val Dieu, mesclun van salade met cidervinaigrette 
met gecompoteerde Trembleur-appelen, gevogeltefi-
let op César Frank-wijze (champignons van Kanne en 
fine champagne), krielaardappelen met tuinkruiden en        
seizoensgroenten. En om af te sluiten de echte ‘café lié-
geois’, dikwijls nagebootst, maar nooit geëvenaard!

Daarna volgt een geleid bezoek aan de Cristallerie du 
Val Saint Lambert, waar je de onderlegdheid van de me-
dewerkers van de firma kan ontdekken, zij vormen deze 
edele materie om tot prestigieuse stukken die over heel 
de wereld bekend zijn. De gids leidt ons langsheen de 
verschillende ateliers en toont de verschillende verwer-
kingstechnieken, legt de geschiedenis uit, de evolutie, en 
de aanpassing van deze opmerkelijke site. Je woont nog 
een demo van glasblazen bij om dit bezoek af te sluiten. 
Vertrek vanuit de Halfeeuwfeestpaleizen te Brussel op 
19 juni te 9 uur. Voor de deelnemers die dicht bij Luik 
wonen kan afspraak gemaakt worden aan het station 
Guillemins.  

“Ontdek de ondergrondse wereld”,  
rendez-vous op 2 juli voor een bezoek aan 
de grotten van Han

Vertrek te 9 uur aan de esplanade van de Halfeeuwfeest-
paleizen. Ontdek daarna of herontdek een der beroemd-
ste grotten van het continent, de grotten van Han. 
De grotten zijn van een uitzonderlijke schoonheid om-

wille van de kalkafzettingen en de 
grootte van de onderaardse zalen, 
uitgesleten door de Lesse, die er 
helemaal doorheen gaat. De grot-
ten hebben gedurende de 250 ja-
ren dat ze bezocht worden, meer 
dan 20 miljoen bezoekers verwel-
komd. Zij verdienen de drie sterren 
die Michelin hen toekent. 
Het bezoek aan de grotten start te 11 uur : met een hon-
derd jaar oud treintje wordt een traject van bijna 4 km 
afgelegd tot aan de grotten, waarna het ondergronds 
gaat voor een 2km lange tocht die 1 uur en drie kwartier 
duurt.  
Je kan daarna genieten van een lunch (filet de truite fu-
mée et ses crudités, rôti de porc à l’Ardennaise/pommes 
frites, met een glas wijn of een blond biertje van Han of 
een softdrink + koffie of thee en een karaf water). 

Daarna gaat het met een safariwagen naar een natuur-
park van 250 hectaren (het kalkmassief van Boin met zijn 
bijzondere fauna en flora). Je ontdekt er allerlei dieren  : 
de wolf, de lynx, het hert, of de beer, of nog een reeks 
bedreigde dieren als de Europese bizon of het paard van  
Przewalski. Préhistohan, een interactief museum over de 
prehistorie, en Han Vroeger, een museum over het boe-
renleven en over verloren beroepen, sluiten deze interes-
sante en leerrijke reis af. 

La 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 Truf-
faut vanaf 1938, openen hun deuren 
uiteindelijk in 1942. Sinds 2005 is het 
gebouw geklasseerd als Waals patri-
monium. De architect ervan was de 
Luikenaar Georges Dedoyard (1897-
1988). Dedoyard was een modernisti-
sche architect en heeft onder meer de 
Pont des Arches ontworpen, de Bon 
Marché, bureaus en bedrijfsgebouwen voor koffiemerk 
Zwarte Kat. Een dubbel symbool: de baden van Sau-
venière gaven toegang tot een gezondheidscentrum, 
want zwembaden waren zeldzaam in die tijd. Naast de 
architectonische toets is er dus ook een sociale dimen-
sie, die men hier graag wil vereeuwigen door aan eenie-
der die het wil, onder verschillende uitdrukkingsvormen, 
de mogelijkheid te geven naar het verleden te verwijzen 
om over de toekomst na te denken. 
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Restauratiewerkzaamheden starten in 2002, via een eer-
ste 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. 
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 
verborgen stukjes stad binnen dit prestigieus kader. De 
Zavel is bekend bij de toeristen omwille van de markt 
en de antiekhandelaars, cafés, winkels en prestigieuse 
merknamen uit verschillende branches. Hier wordt de 
jazzmarathon gelopen. De Zavel was vroeger een oe-
fenterrein voor schutters en is dus voor alles een plaats 
met geschiedenis. Die geschiedenis zal ons leren waar-
om mensen 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 wan-
neer 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 zavel, dat van Antwerpen kwam. Via de kleine 
Zavel, mooi afgezoomd door beelden van vakmensen, 
bereikt men de Regentschapsstraat met het koninklijk 
conservatorium en de synagoge, en eindigen doen we 
op het Poelaertplein, met het imposante Justitiepaleis. 

In de brasserie « Aux Trappistes », in de Gulden Vlieslaan, 
eindigen we deze wandeling met een Brussels proeve-
rijtje.  

Praktische informatie
De wandling vangt aan te 13 uur en duurt 3 uur. Afspraak 
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 Verlai-
ne meerdere van zijn kunstwerken 
heeft geschreven tussen 1873 et 
1875. Hij bekeert er zich ook tot 
het christendom. Vanaf deze peri-
ode van zijn leven komt er een spi-
rituele benadering 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 leerlingen. 
Hij keert later terug naar ons land 
voor een reeks uiteenzettingen. De wandeling wordt ge-
illustreerd via bijna 200 documenten, voor het grootste 
deel onbekend of zelfs nooit getoond. Verder zijn er fo-
to’s, brieven, tekeningen, 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 



Nr 140 | 2de bimester 2015

19

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 @

❑   Maascruise:  ………… x 50€ =  ……………….. € Graag inschrijven vóór 1 juni
 De prijs omvat reis met autocar, de geleide bezoeken en de lunch (1 drank in begrepen)

❑   De grotten van Han:  ………… x 55€ =  ……………….. € Graag inschrijven vóór 15 juni
 De prijs omvat de reis met autocar, de geleide bezoeken en de lunch (met drank)

❑   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: “Sporen uit het verleden”, waarin artikels een plaats vinden die u schrijft, over 
een gebeurtenis uit het verleden, een hobby, een beroep, een vrijetijdsbesteding, een passie, een woonwijk, enz.  
De beste teksten worden gepubliceerd. Aan het werk! 

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 voorafgegaan door een 
Bruegelbuffet met patés, kip kap, 
bloedworst, ham, kalfskop, kop, 
met brood, uiensoep of wortel-
soep. Eindigen doet men met taart. 
Voor deze activiteit zijn minstens 
25 deelnemers vereist. 



Neem een kijkje op:
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voor een 
duidelijk 
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Snelkiestoetsen

Grote toetsen:
Eén toets, één 
functie

Nu beschikbaar met ‘verzorgers app’ emporiaME, 
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