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Een optimistische minister van Pensioenen.

Hoofdartikel

Michel WUYTS 
Directeur

Blijf met ons in contact!

Om u zo snel mogelijk te kunnen informeren, binnen de kortste tijd op uw vragen te kunnen antwoorden, onze 
aanbiedingen als eerste te ontvangen, aan onze wedstrijden te kunnen deelnemen, enz.: stuur ons meteen uw 
e-mail gegevens op ons adres info@fediplus.be

Tijdens een onderhoud dat wij hadden met Daniel  
Bacquelaine, minister van Pensioenen, op 19 oktober ll. 
leek deze laatste redelijk tevreden. 

Enerzijds heeft hij deze zomer, met de verhoging van de 
officiële pensioenleeftijd naar 67 jaar en het verstrengen 
van de loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voor ver-
vroegd pensioen, het eerste deel van zijn pensioenher-
vorming binnengehaald.

Anderzijds hebben de sociale partners, via de Groep van 
Tien, een akkoord bereikt betreffende het dossier van de 
aanvullende pensioenen. 

Het sociaal overleg is dus verre van dood. Werkgevers en 
vakbonden hebben eindelijk, na 3 jaar onderhandelen, 
een akkoord kunnen bereiken over de evolutie van de 
gewaarborgde intresten. Gedaan met de intresten van 
3,25 en 3,75%. In de plaats komt er een gewaarborg-
de variabele intrestvoet met een minimum van 1,75% en 
een maximum van 3,75%. Dit zou van aard moeten zijn 
om het aanvullend pensioen te herlanceren, want weinig 
sectoren verbonden zich nog tot nieuwe contracten voor 
aanvullend pensioen. En wanneer zij dit toch deden, dan 
overschreed de intrestvoet zelden 1%. Niet erg aantrek-
kelijk! De reden voor dit gebrek aan enthousiasme voor 
de aanvullende pensioenen is dat, aangezien het reëel 
rendement fors lager ligt dan 3,25%, de werkgevers het 
verschil moeten bijpassen. Op lange termijn betekent dit 
een onhoudbare situatie. Zelfs indien er niet voor alle ele-
menten een oplossing werd gevonden, toch betekent dit 
een eerste belangrijke hervorming. 

Overigens hebben wij de minister de vraag gesteld of het 
mogelijk zou zijn om de solidariteitsbijdrage af te schaf-
fen. Zelfs indien dit, om budgettaire redenen, niet in één 
keer zou kunnen, toch hebben wij aangedrongen om 
tenminste de afhouding op de fictieve rentes na 15 jaar 
af te schaffen. De kost van deze afschaffing zou aan-
zienlijk minder dan 66 miljoen Euro bedragen. Dit is het 
bedrag dat de afhoudingen voor de solidariteitsbijdrage 
op de werknemerspensioenen voor 2013 vertegenwoor-
digt. Deze afschaffing zou slechts betrekking hebben op 
personen ouder dan 80 jaar, in sommige gevallen 75 jaar. 
Wij hebben de minister gevraagd om deze kost exact te 
laten berekenen. Wij herinneren er aan dat de ontvang-
sten van de afhouding voor de solidariteitsbijdrage vooral 
afkomstig zijn van de afhoudingen op de pensioenen van 
de ambtenaren (59%). De rest wordt direct afgehouden 
van de kapitalen uit de groepsverzekeringen (19%), van 
de zelfstandigen (1%) en tenslotte van de werknemers 
(21%). Daniel Baquelaine heeft ons beloofd om over deze 
afschaffing na te denken.

Wat de indexsprong betreft: deze treft wel degelijk sinds 
de maand juli de gepensioneerden. De maatregelen in 
het kader van de aanpassingen aan het welzijnsniveau 
(die wij toejuichen) betekenen op geen enkele manier 
een compensatie voor de indexsprong. In deze materie 
werden de gepensioneerden volkomen vergeten, en dan 
vooral de oudsten!
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De koopkracht van de gepensioneerden

Men stelt vast dat de koopkracht van de gepensioneerden niet verbetert!  

Indexsprong

Wij hebben ons altijd verzet tegen de invoering van een 
indexsprong voor de gepensioneerden. Het is onaan-
vaardbaar dat de gepensioneerden, onder wie velen op 
de rand van de armoede leven, hun koopkracht zien da-
len. Bij de actieven wordt de indexsprong deels gecom-
penseerd door de tax shift. Voor de gepensioneerden is 
geen compensatie voorzien. Integendeel, de fiscale ver-
minderingen worden voor vele jaren bevroren. 

Er is dus een indexsprong: sinds juni 2015 is de spilindex 
die gebruikt wordt voor de berekening van de indexe-
ring van de pensioenen (en de lonen van de ambtenaren) 
overschreden, wat een pensioenverhoging met 2% zou 
hebben moeten veroorzaken vanaf de maand juli. 

De regering beschikte hierover echter anders! Indien in 
april jongstleden de wet op de arbeidspromotie niet zou 
zijn aangenomen, zou de overschrijding van de spilindex 
een verhoging van de pensioenen hebben meegebracht: 
die spilindex bedraagt 102,02 sinds december 2012 en 
zou in juni 2015 zijn overschreden. 

Sinds de maand april is de indexering dus geblokkeerd. 
Om te bepalen tot wanneer die blokkering geldt is een 
referte-index berekend. Die referte-index is gelijk aan de 
normale gezondheidsindex, niet geblokkeerd, vermenig-
vuldigd met 0,98. De blokkering zal worden opgeheven 
van zodra de referte-index de gezondheidsindex heeft 
overschreden, dus vanaf het ogenblik waarop de refer-
te-index 100,66 zal hebben overschreden. Volgens het 
Planbureau zal de volgende indexering gebeuren in de-
cember 2016. Zie onderstaande grafiek. 

De welzijnsaanpassingen

Welke beslissingen zijn genomen in 2015?

De regering heeft beslist de volledige enveloppe voorzien 
voor de welvaartsaanpassing aan te wenden. 

Sinds het Generatiepact van 2006 voorziet men de aan-
passing van de pensioenen aan de welvaart.  

In 2007 werden een aantal selectieve maatregelen geno-
men. Sinds 2009 worden zij vervangen door een structu-
rele maatregel. Via deze structurele maatregel worden op 
1 september van elk jaar de pensioenen die 5 of 15 jaar 
geleden zijn ingegaan met 2% verhoogd.

Nochtans werd in 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 
2015, door de ministerraad, in samenspraak met de so-
ciale partners, beslist de verhoging enkel toe te passen 
op de pensioenen die 5 jaar tevoren zijn ingegaan. Oude-
re pensioenen worden hierdoor dus benadeeld. 

Op die manier werden op 1 september de minimumpen-
sioenen verhoogd met 2%. 
Dat betekent: 
|  Voor de werknemers 
Maximumbedragen voor een volledige loopbaan: 
1.403,73 EUR (maandelijks gezinsbedrag); 
1.123,34 EUR (maandelijks alleenstaandenbedrag) en 
1.127,78 EUR (maandelijks overlevingsbedrag). 

|  Voor zelfstandigen
Maximumbedragen voor een volledige loopbaan : 
1.403,73 EUR (maandelijks gezinsbedrag); 
1.070,94 EUR (maandelijks alleenstaandenbedrag) en 
1.089,47 EUR (maandelijks overlevingsbedrag). 

De andere pensioenen worden als volgt verhoogd:
|  Pensioenen die werden uitbetaald voor 1 januari 1995 
worden verhoogd met 1%. Deze verhoging geldt niet 
voor de minimumpensioenen want die genoten van een 
verhoging met 2%. 

|  De pensioenen die ingang vonden in 2010 worden ver-
hoogd met 2%. Deze verhoging wordt niet toegepast 
op de minimumpensioenen want die werden aange-
past met 2%. 
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De koopkracht van de gepensioneerden

In 2016 worden de pensioenen die ingang vonden in 
2011 verhoogd met 2%. 

Hoewel wij verheugd zijn over de verschillende verhogin-
gen dienen we toch vast te stellen dat zij geenszins als 
compensatie kunnen worden aangezien van de index-
sprong. Deze verhogingen werden reeds grotendeels 
afgesproken in het kader van het Generatiepact en dien-
den een gelijke koopkracht te waarborgen voor de oud-
ste pensioenen. Nu ontvangen de oudste pensioenen 
een verhoging van 1%. Dit kan niet worden aangezien als 
een compensatie voor de indexsprong. De indexsprong 
kan wat pensioenen betreft slechts aangezien worden 
als een budgettair voordeel voor de schatkist. 

De tax-shift

Is de tax-shift voordelig voor de 
gepensioneerden?  

De tax-shift is een geheel van vier maatregelen die vooral 
ten voordele komen van de actieven. 

1. Het belastingvrije deel

Het belastingvrije deel is de eerste tranche inkomen 
waarop geen belasting wordt betaald. Deze tranche 
bedraagt 7.090 EUR voor 2015. Het bedrag zal in 
2019 verhogen tot 8.400 EUR. Vermits deze tranche 
van het inkomen wordt belast tegen 25% is het voor-
deel: (8.400 – 7.090) x 0,25 of 327,50 EUR per jaar. 

Deze maatregel zou echter uitsluitend toegepast 
worden op inkomens uit werk. Gepensioneerden 
halen er dus geen voordeel uit. 

2. De hervorming van de belastingsschijven

De in België aangerekende belasting is een progres-
sieve belasting. De belastingsschijven zullen voor 
2015 als volgt evolueren:  

0 tot 8.710: 25%
8.710 tot 12.400: 30%
12.400 tot 20.660: 40%
20.660 tot 37.870: 45%
boven 37.870: 50%

Voorziene hervormingen: 

In 2016, zal het plafond van de schijf van 25% be-
lasting opgetrokken worden van 8.710 naar 10.940.

In 2018, zal het plafond stijgen van 10.940 naar 
12.400. Er zal dus geen schijf meer zijn waarop 30% 
wordt toegepast. Anderzijds zal de schijf van 40% 
opgetrokken worden tot 21.570 in plaats van 20.660. 

In 2019, zal het plafond voor de schijf van 40% nog-
maals stijgen tot 22.170 EUR. 

De verhoging van het plafond voor de schijf van 
25% zal in 2016 een “winst” opleveren van maxi-
mum 9 euro per maand voor de gepensioneerden. 
De volledige opheffing van de schijf van 30% in 
2018 zal deze winst nog doen stijgen tot maxi-
mum 15 euro per maand. 
De wijzigingen bij de belastingsschijf van 40% 
zullen voor de gepensioneerden slechts ten goe-
de komen aan hen die belastbare inkomsten heb-
ben boven 20.660 en zal in 2019 een maximum-
voordeel betekenen van 6,29 EUR per maand. In 
zijn totaliteit betekent dit een voordeel van maxi-
mum 15 + 6 = 21 EUR per maand.

3. Forfaitaire beroepskosten
De belastbare inkomsten worden verminderd met 
een forfait van 4.090 EUR per jaar om de beroeps-
kosten op te vangen. Dit bedrag zal in 2016 verhoogd 
worden tot 4.270 en in 2019 tot 5.260 euro. 

Gepensioneerden halen geen voordeel uit deze maat-
regel behalve als zij een pensioen cumuleren met be-
roepsinkomsten. 

4. De werkbonus

Deze zal in 2016 en 2019 opgetrokken worden maar 
zal slechts voordeel bieden voor mensen met een be-
perkt loon en dus niet voor gepensioneerden. 

Samengevat: enkel de hervorming van de be-
lastingsschijven geeft een voordeel aan de ge-
pensioneerden, met een maximumvoordeel van  
21 euro per maand in 2019. 
Een werknemer zal in 1 op 2 gevallen zo’n  
100 euro netto per maand “winnen”.  

Dit voordeel wordt echter zowel voor werkenden als 
niet-werkenden deels afgeroomd door andere maat-
regelen: denken we aan de verhoging van de elek-
triciteitsprijs, van de accijnzen op tabak en alcohol, 
de prijsstijging van de diesel of de optrekking van de 
roerende voorheffing van 25 tot 27%. 

Eens te meer zijn de gepensioneerden de dupe van de 
hervormingen!

Michel WUYTS
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Sociaal en fiscaal nieuws 

Het stelsel van werkloosheid met een 
bedrijfstoeslag

Vanaf 1 januari 2015 zijn de toegangsvoorwaarden voor de 
werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag(SWT of brugpen-
sioen) aangescherpt door de overheid, omdat men mensen 
langer aan het werk wenst te houden.
Het stelsel van SWT laat oudere werknemers toe een bijko-
mende vergoeding te ontvangen, naast de werkloosheids-
uitkering, wanneer ze ontslagen worden. Deze toeslag is ten 
laste van de laatste werkgever of een fonds.

Hiervoor moet de betrokken werknemer ontslagen worden 
en voldoen aan bepaalde leeftijd- en loopbaanvoorwaarden 
|  op het ogenblik van ontslag 
|  of bij onmiddellijke verbreking, 
|  of bij het einde van de opzegperiode indien hij deze moet 

presteren, 
|  of aan het einde van de periode die gedekt is door de 

verbrekingsvergoeding wanneer hij de opzeg niet hoeft te 
presteren.

De voorwaarden werden sinds januari 2015 wederom aan-
gescherpt:
|  De minimum leeftijd om in het SWT stelsel te stappen gaat 

van 60 naar 62 jaar zoals CAO17 aangeeft.

Maar het is wel nog steeds mogelijk om op leeftijd van 60 
hier in te stappen in het kader van een sectoriële CAO of 
ondernemings-CAO, maar:
|  De leeftijd van 56 stijgt naar 58 met een min. aan 33 jaar 

loopbaan waarvan 20 jaar als nachtarbeid of min. 33 jaar in 
de bouwsector met een attest van werkonbekwaamheid.

|  Wordt hier nu aan toegevoegd, in geval van min. 33 jaar 
loopbaan waarvan een deel als zwaar beroep werd uitge-
oefend.

|  De minimum leeftijd voor het SWT bij lange loopbanen van 
40 jaar en meer, stijgt van 56 naar 58 jaar volgens de CAO 
115-116 van de nationale arbeidsraad. (NAR)

|  De minimum leeftijden om in SWT te stappen bij werkne-
mers die ontslagen werden in het kader van een onderne-
ming in moeilijkheden of in herstructurering, stijgen van 53 
naar 55 jaar.  

Andere stelsels werden afgeschaft:
|  Swt op 58 jaar met een loopbaan van 38 jaar op basis van 

een sectorale CAO
|  Swt op 57 jaar, met min. 38 jaar loopbaan op basis van 

een sectorale CAO of ondernemings-CAO.

Hoe zit het nu met het statuut van 
werkloze met bedrijfstoeslag?

Reeds vanaf 01/01/2015 moet iedere begunstigde van een 
SWT zich aanmelden in een Tewerkstellingscel, opgericht 
door de werkgever, wat ook het stelsel is dat aan de basis 
ligt van zijn overstap naar een SWT.

Hij kan wel vrijgesteld worden indien hij niet ontslagen werd 
omwille van ontslag van een onderneming in moeilijkhe-
den of herstructurering, of indien hij reeds van SWT genoot 
vóór 01/01/2015, of ook nog indien hij ontslagen werd na 
31/12/2014 maar vrijgesteld werd van de verplichting om 
zich beschikbaar te houden.

Sinds 1 januari 2015, is de SWT’er onderworpen aan een 
aangepaste terbeschikkingstelling indien hij 60 jaar is:
|  Hij is vrijgesteld van de verplichting om actief te zoeken 

naar werk;
|  Hij wordt niet opgevolgd in zijn ijver van zijn zoektocht naar 

werk;
|  Hij moet ingeschreven blijven als werkzoekende en hiervan 

het bewijs leveren;
|  Hij moet meewerken aan een aangepaste begeleiding vol-

gens een individueel actieplan.

Vanaf de leeftijd van 65 jaar is hij automatisch vrijgesteld van 
deze verplichtingen
De andere verplichtingen blijven van toepassing:
|  Hij moet in bezit zijn van een controle kaart C3A of het for-

mulier C99 ter beschikking gesteld door het uitbetalings-
organisme.

|  Hij moet arbeidsgeschikt zijn, indien niet, kan hij wel werk-
loosheidsuitkering cumuleren met een ziektevergoeding.

|  Hij moet in België zijn hoofdverblijfplaats hebben en er ver-
blijven. Een maximum van 4 weken per jaar is hij hiervan 
wel vrijgesteld.
Werknemers: 
|  Ontslagen voor 1 januari 2015
|  Ontslagen in het kader van een onderneming in moei-

lijkheden of herstructurering en waarvan de erkenning 
plaats vond voor 09/10/2014 

Hoe zit het met een aanvullende activiteit?

De SWT’er kan een aanvullende activiteit uitvoeren, in zo-
verre hij deze ten minste 3 maanden voor zijn vertrek in SWT 
uitoefende, en dit zonder verlies van werkloosheidsuitkering.

De inkomsten uit deze activiteit mogen het minimum van de 
grens van toegelaten arbeid bij gepensioneerden niet over-
schrijden, t.t.z. 7.793€ bruto per jaar zonder gezinslast of 
11.689€ per jaar bruto met gezinslast, voor een activiteit 
als werknemer, ambtenaar. Als zelfstandige ligt de grens op 
6.234€ netto per jaar zonder gezinslast of 9.351€ netto per 
jaar met gezinslast.

Men zal steeds een aanvullende activiteit tijdens zijn werk-
loosheid mogen uitoefenen, maar alleen maar als:
|  Hij niet ontslagen werd in het kader van ondernemingen in 

moeilijkheden of in herstructurering;
|  Hij ontslagen werd in het kader van ondernemingen in 

moeilijkheden of in herstructurering maar waarvan de da-
tum van erkenning zich voor 09/10/2014 bevindt.

Godelieve PaTa
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Ook de openbare pensioenen worden 
geharmoniseerd met de andere

Tussen de pensioenen uit de openbare en uit de privé-
sector bestaan een aantal gelijke kenmerken: 

-  de pensioenleeftijd;
-  de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het ver-

vroegd pensioen;
-  de regels over de toegelaten activiteit;
-  de sociale bijdragen op het pensioen (sociale bijdrage 

van 3.55% en een solidariteitsbijdrage van maximaal 
2%) met uitzondering van een begrafenisbijdrage van 
0,5%, enkel betaald door ambtenaren;

-  belastingen. 

Het grote verschil tussen beide stelsels heeft te maken 
met de berekening ervan:

|  Bij loontrekkenden is het pensioen gelijk aan het loon-
gemiddelde (geherwaardeerd maar geplafonneerd) over 
45 jaren. Er wordt 60% van het alleenstaandenbedrag 
toegekend en 75% als gezinspensioen.

|  Bij de ambtenaren komt het pensioen overeen met het 
gemiddeld loon van de laatste 10 jaren, vermenigvul-
digd met de loopbaanbreuk. Het pensioen wordt ook 
beperkt tot 75% van het referteloon. Er bestaat geen 
gezinspensioen. 

Door deze verschillende berekening (20 jaar tegen een 
volledige loopbaan) ligt het pensioen van een ambtenaar 
meestal hoger dan dat van een werknemer (2400 tegen 
1100 euro bruto per maand). 

Wat houden de hervormingen in? We kijken een beetje 
vooruit.

De inhoud van de regeringsverklaring van 9 oktober is 
bekend, evenals de noot Algemene Politiek van de mi-
nister van Pensioenen.  

We weten dus dat, conform de aanbevelingen van de 
commissie Pensioenhervormingen 2020-2040, de rege-
ring de loopbaanvoorwaarden bij de berekening van het 
pensioen wil harmoniseren in alle stelsels. Elk loopbaan- 
of leeftijdsverschil bij de berekening zal objectief dienen 
verantwoord te worden. De regering zal, in overeenstem-
ming met de sociale partners uit de openbare sector, de 
hervormingen doorvoeren van het stelsel door het pen-
sioen van de openbare sector af te stellen op dat van de 
werknemers. 

De regering wil in het stelsel van de ambtenarenpensioe-
nen onder meer volgende punten aanpakken:

1. Berekening van het pensioen over de 
volledige loopbaan

Er wordt verwacht dat er zal voorgesteld worden de be-
rekening van het pensioen over een langere loopbaan te 
laten lopen. 
Momenteel berekent men het pensioen van een be-
noemd ambtenaar op basis van het loon van de laatste 
10 jaren. Uitzondering: ambtenaren die 50 jaar waren in 
2012 zien hun pensioen nog berekend op het gemiddel-
de loon van de laatste 5 jaren. Een berekening die met 
de hele loopbaan, dus 45 jaar, rekening houdt, komt er 
pas wanneer het systeem met punten zal worden inge-
voerd (ten laatste in 2030). 
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2. Geen voorkeurtantièmes meer

De tantième is de fractie van het referteloon dat gebruikt 
wordt voor elk loopbaanjaar.  

Over het algemeen is de gebruikte tantième 1/60 maar 
er bestaan ook andere (voorkeur)tantièmes (1/50, 1/55).  
Wat is het gevolg van het gebruik van een voorkeurtan-
tième?

Bij de berekening van de loopbaanduur zullen de jaren 
met een voorkeurtantième proportioneel meer gewicht in 
de schaal werpen. 

Voor de loopbaanvoorwaarden: 

Telt 1 jaar dienst tegen 1/60 voor  
1 jaar è volledige loopbaan na 45 jaar

Telt 1 jaar dienst tegen 1/55 voor  
1.09 jaar è volledige loopbaan na 41,25 jaar

Telt 1 jaar dienst tegen 1/50 voor  
1.20 jaar è volledige loopbaan na 37,50 jaar.

Deze berekening kan tot gevolg hebben dat het aantal 
vereiste loopbaanjaren sterk lager ligt: de voorwaarden 
voor een minimale loopbaan worden dus sneller bereikt.  

De eventuele opheffing van de voorkeurtantièmes zal 
slechts toegepast worden nadat men rekening heeft ge-
houden met de moeilijkheid tot het bepalen van betere 
modaliteiten voor de loopbaanvoorwaarden en voor de 
berekening van het pensioen. 

De opheffing van de voorkeurtantièmes is dus gebonden 
aan het debat over de zware beroepen (momenteel in 
discussie binnen het nationaal pensioencomité). Het de-
bat gaat over alle stelsels. 

3. Diplomabonificatie

Vastbenoemde ambtenaren genieten tot 31 december 
2015 van een gratis en automatische bonificatie van hun 
hoger diploma indien dit een vereiste was voor de be-
noeming of de promotie. De studiejaren tellen bijvoor-
beeld ook voor de loopbaanvereiste bij vervroegd pen-
sioen. Van 1 januari 2016 tot 31 december 2029 zullen 
de studiejaren geleidelijk aan niet meer meetellen bij de 
loopbaanberekening bij vervroegd pensioen. 

Bij werknemers en zelfstandigen is de validering van stu-
diejaren betalend maar tellen niet mee bij de loopbaan-
berekening voor het vervroegd pensioen. 

Wij denken dat een uniforme regeling in de drie stel-
sels meer dan nodig is en stellen dan ook voor dat voor 
werknemers, zelfstandigen en ambtenaren een gemeen-
schappelijk systeem komt. Iedereen zou regularisatie-
bijdragen moeten kunnen betalen voor de studiejaren 
en dit tot de vooravond van de oppensioenstelling. Niet 
alleen moeten deze periodes meetellen bij de berekening 
van het pensioen maar zij zouden ook moeten begrepen 
zijn in de loopbaan met het oog op het toekennen van 
een vervroegd pensioen. 

4. Opheffing van de contractuele periode 
bij het berekenen van de loopbaan 

De jaren die contractueel in overheidsdienst worden ge-
werkt zullen niet meer in rekening worden gebracht bij de 
berekening van de loopbaan van de ambtenaar. In toe-
passing van het regeerakkoord zal de maatregel slechts 
toepasselijk zijn voor benoemingen vanaf 9 oktober 
2014. Het nieuwe systeem zal ook niet gelden voor tij-
delijk statutair personeel. Tenslotte zal dit nieuw systeem 
pas in voege treden na de sociale onderhandelingen en 
parallel met de invoering van een tweedepijlerpensioen 
voor contractuelen in de openbare sector. 

We besluiten dat de verwachte hervormingen in de 
openbare sector ingrijpend zullen zijn. Er zullen noodza-
kelijkerwijs overgangsperiodes moeten voorzien worden 
om te vermijden dat men hervormt om geld te besparen. 
De hervormingen moeten meer gelijkheid tussen de stel-
sels mogelijk maken.  

Michel WUYTS
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Pensioensparen “op regime”

Enerzijds het pensioensparen aanmoedigen en anderzijds het budgettair deficit terugdringen, is wat 
de regering heeft aangezet om, einde vorig jaar, te beslissen om de belasting op pensioensparen 

terug te brengen van 10 naar 8%. Een geschenk? Niet echt! Inderdaad, want vanaf september zal een 
gedeelte van deze belasting vooruitgeschoven en in schijven worden toegepast.  

Een “gespreide” belasting op uw 
pensioensparen

Tot nu toe werd de belasting op de derde pijler gehoffen 
bij de 60ste verjaardag van de spaarder, op basis van 
een fictief rendement1. Vanaf nu, en dit gedurende vijf 
opeenvolgende jaren, zal de overheid 1% afhouden op 
het reële gecumuleerde kapitaal van de derde pijler per 
einde 2014. De rest op uw zestigste. 

Toch blijft pensioensparen aantrekkelijk, vermits het leidt 
tot een belastingvermindering van maximum 282 Euro. 
Maar wat we aan de ene kant winnen, verliezen we aan 
de andere kant, aangezien deze voorheffing de gecumu-
leerde gespaarde som verlaagt. Men verliest dus rende-
ment op deze bedragen. 

Toch verschilt de impact naargelang de houder van de 
spaarrekening. De impact zal vooral afhangen van zijn 
leeftijd, het gespaarde bedrag en de nog in aanmerking 
komende jaren.

Winners - verliezers

Wanneer men de factor leeftijd in aanmerking neemt, 
kan men stellen dat het gespaarde kapitaal groter wordt 
naarmate men ouder is en hoe groter het bedrag van de 
voorheffing. Dit geldt ook op het inkomensverlies op vlak 
van rendement. Dit verlies zal daarentegen beperkter zijn 
wanneer de spaarder dicht bij de vervaldatum, of 60 jaar, 
komt. Stellen wij ons een belastingplichtige voor van 58 
jaar: hij zal de belasting van 1% slechts twee keer moe-
ten betalen, en op zijn zestigste betaalt hij 8%, waarbij 
men rekening heeft gehouden met de twee reeds uitge-
voerde betalingen. De spaarder die zijn eerste storting in 
2015 doet, zal de grote winner zijn: hij zal in de periode 
van 2015 tot 2019 geen belasting moeten betalen, aan-
gezien hij per einde 2014 nog over geen gespaard ka-
pitaal beschikte. Hij wordt dus niet geconfronteerd met 
rendementsverlies en voor hem zal alleen de verminder-
de belastingvoet van toepassing zijn.

Volgens de berekeningen van l’Echo, worden de spaar-
ders die op dit moment 35 jaar zijn en waarvan het fictief 
rendement 6,5% bedraagt, het meest gestraft. Hun ka-
pitaal op de vervaldag zal 1000 Euro minder zijn dan in 
het oude systeem. Daarentegen, als wij uitgaan van een 
toekomstig rendement van 4%, dan is de nieuwe regel-
geving voordeliger.

NaThalie WilbeaUx

1  Voor de stortingen vóór 1992, werd het rendement vastgelegd op 6,25% per jaar. Na deze datum op 4,75%. Bron: L’Echo, 2 september 2015.
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De zware beroepen

We zijn er ons van bewust, de omschrijving van zware beroepen is één van de belangrijkste 
punten in de toekomstige hervorming van het pensioenstelsel. Specifieke maatregelen dringen 
zich op daar men de wettelijke leeftijd van het pensioen zal optrekken naar 66 jaar in 2025 en 

67 jaar in 2030.  Daarnaast zullen de leeftijdsvoorwaarden alsook de loopbaanvoorwaarden om 
met vervroegd pensioen te kunnen, herzien worden - naar boven - vanaf 2017.

Eind april 2015 heeft het Pensioenhervormings-Comité 
2020-2040, op vraag van de regering, een aanvullend 
rapport opgesteld rond de zware beroepen.

De commissie van experten is er niet toe gekomen deze 
juist te definiëren en vindt dat het aan de sociale partners 
toekomt om een lijst op te stellen van zware beroepen.
Momenteel liggen de zware beroepen ter discussie bij 
het Nationaal Pensioen comité, onlangs opgericht in juni 
van dit jaar.

1.  Geen zware beroepen, maar moeilijke 
werkomstandigheden

Of een beroep nu zwaar is of niet, dit hangt direct samen 
met de omstandigheden waarin het beroep wordt uitge-
oefend.
Een beroep is ook geen statische en onveranderlijk ge-
geven. Innovatie kan ervoor zorgen dat een zwaar be-
roep op vandaag, het niet meer is binnen 10 jaar. Meer 
nog, een zogezegd “makkelijk” beroep op 30-jarige leef-
tijd kan op 65 jaar moeilijk worden.
Daarom moet men eerder spreken van moeilijke werk-
omstandigheden i.p.v. zware beroepen.

Men moet er toe komen om objectieve criteria hiervoor 
te definiëren:
|  Die ervoor moeten zorgen dat een taak niet gedurende 
een ganse loopbaan kan uitgeoefend worden.

|  Die kan vaststellen dat een specifieke taak, aanleiding 
kan geven tot het begin van een ziekte of vroegtijdig 
overlijden.

Hierdoor zal moeten blijken dat de werkomstandigheden 
voldoen aan de criteria en dan pas wordt de taak als 
zwaar beroep beschouwd, en indien ze niet voldoen dan 
wordt het als aanneembaar beschouwd.

2.  Een preventief arbeidsmarktbeleid

Men moet daarom inzetten op de werkomstandigheden 
zodat een taak minder zwaar wordt.
We moeten in het bijzonder inzetten om een verbetering 
te bekomen van de inhoud van de taak, de werkorga-
nisatie, de reglementeringen in arbeidstijd, de mogelijk-
heden tot bijkomende vorming en de mogelijkheden om 
van werk of functie te veranderen.

De heroriëntering van werknemers naar een lichtere taak, 
kan deel zijn van een oplossing, maar maakt geen einde 
aan de onhoudbare taken. Deze zullen moeten uitge-
voerd worden door nieuwe werknemers, die dan op hun 
beurt zullen afhaken omwille van de moeilijke omstan-
digheden.
Op basis van wetenschappelijke studies, moet men de 
factoren kunnen aantonen in een activiteit die ervoor zor-
gen dat men deze taak niet lang kan uitoefenen of het 
tempo moet verminderen.
Het uitwerken van voorstellen in deze optiek vereist een 
speciale deskundigheid.
De sociale partners, de vertegenwoordigers van de ge-
pensioneerden, Ministerie van tewerkstelling en de Alge-
mene Directie Humanisering van de Arbeid, arbeidsge-
neeskunde moeten betrokken worden in dit proces.

3.  Zwaar werk resulteert in een snellere 
loopbaanopbouw voor zijn pensioen

Een preventief arbeidsmarkt beleid zal er niet aan toedra-
gen dat de moeilijke arbeidsomstandigheden verdwijnen. 
Er zullen dus altijd mensen zijn die blootgesteld worden 
aan moeilijk werk.
De wetenschap leert ons dat het uitoefenen van arbeid in 
moeilijke omstandigheden een impact heeft op het wel-
zijn, de gezondheid, op een levensverwachting in goede 
gezondheid.
Ieder die tijdens zijn carrière meerdere jaren een zwaar 
beroep uitoefende en vroegtijdig overlijdt, zal in totaal 
een lager pensioen opstrijken dan anderen.
Indien de werkomstandigheden zwaar zijn, zou de op-
bouw van de loopbaan sneller kunnen evolueren dan 
normaal. Hierdoor zou men sneller met vervroegd pen-
sioen kunnen.
De pensioenberekening zou dan een correctie kunnen 
voorzien om een mogelijk verlies van pensioen op te van-
gen in geval van een vervroegd pensioen indien men een 
zwaar beroep uitoefende.

4. Bewustwording

Het lijkt noodzakelijk om de ondernemingen waar er 
zware beroepen zijn te sensibiliseren. Het is wenselijk om 
oplossingen te vinden die ertoe aanzetten om maatrege-
len te treffen die het werk minder zwaar maken, zeker op 
het einde van de loopbaan.

Michel WUYTS
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Internationale nalatenschappen 
geregeld door één enkele wetgeving

Aangezien er meer dan enkele honderdduizenden Belgen in het buitenland wonen, is het 
een eufemisme om te stellen dat het beheer van die nalatenschappen gecompliceerder 

wordt. Een overkoepelende wet voor internationale nalatenschappen zou een einde 
kunnen stellen aan deze complexiteit.  

Vanaf het moment dat er voor een nalatenschap een 
verband bestaat met het buitenland, spreekt men van 
internationale nalatenschap. U bezit niet de nationaliteit 
van het land waarin u woont? U heeft een tweede ver-
blijfplaats in het buitenland? In deze gevallen zullen uw 
erfgenamen bij uw overlijden geconfronteerd worden 
met een verwarrende situatie. “Werden” moeten we in 
feite zeggen, want de nieuwe Europese regelgeving be-
treffende de internationale nalatenschappen is van toe-
passing op nalatenschappen vanaf 17 augustus 2015, 
en vereenvoudigt de situatie aanzienlijk. Tot aan deze 
datum paste elke lidstaat de juridische aspecten van een 
grensoverschrijdende nalatenschap op verschillende wij-
ze toe, met parallelle en in sommige gevallen conflictueu-
ze procedures tot gevolg. 

Welke regel voor welk goed?

Vanaf nu wordt de wetgeving die van toepassing is op 
de nalatenschap, bepaald door de gebruikelijke ver-
blijfplaats van de overledene, roerende en onroerende 
goederen inbegrepen. Het zal dus de wetgeving zijn van 
de Lidstaat, waarin de overledene zijn gebruikelijke ver-
blijfplaats had, die het geheel van de nalatenschap zal 
regelen. Dit geldt ook voor het geval dat de gebruikelijke 
verblijfplaats van de overledene op het moment van het 
overlijden zich niet in een land van de Europese Unie be-
vond. De rechtspraak van het land van de EU waarin zich 
de nagelaten goederen bevinden, is vanaf nu bevoegd 
om beslissingen te nemen over het geheel van de nala-
tenschap, indien de overledene

|  Op het moment van het overlijden de nationaliteit van 
deze lidstaat van de EU bezat; of

|  Zijn voorafgaande gebruikelijke verblijfplaats had in 
deze lidstaat van de EU, en in zoverre dat er, op het 
moment van de aanhangig making van de procedure 
er niet meer dan vijf jaar waren voorafgegaan aan de 
wijziging van deze gebruikelijke verblijfplaats.

De uitzonderingen

Wanneer, op het moment van overlijden, de overlede-
ne ”klaarblijkelijk nauwere banden“  had met een ander 
land dan dat van zijn gebruikelijke verblijfplaats, zal op 
de nalatenschap de wetgeving van toepassing zijn van 
dit ander land. Als bijvoorbeeld een Belgisch staatsbur-
ger werkt en woont in Frankrijk, maar in Spanje overlijdt, 
waar zijn familiale en patrimoniumbelangen geherbergd 
zijn, zal zijn nalatenschap onderhevig zijn aan de Spaan-
se wetgeving, aangezien hij meer banden onderhield met 
Spanje dan met Frankrijk.
Het kan ook zijn dat het land van de verblijfplaats, dat 
deze regelgeving niet ondertekend heeft, verwijst naar de 
toepassing van een andere wetgeving dan de zijne. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor Marokko, waar het nationale 
privaatrecht voorziet in een bevoegdheidsprincipe in het 
voordeel van de wetgeving van het land van de nationa-
liteit van de overledene.

Professio juris

Elke persoon is ook gerechtigd om een andere keuze 
dan deze van de gebruikelijke verblijfplaats van de overle-
dene voorop te stellen. Hij/zij kan, bij testament, opteren 
voor de wetgeving van het land van zijn/haar nationali-
teit. Iemand met de Belgische nationaliteit die in Frankrijk 
woont kan beslissen dat de Belgische wetgeving wordt 
toegepast op zijn nalatenschap.
Het valt op te merken dat Denemarken, Het Verenigd 
Koninkrijk et Ierland niet gebonden zijn door, noch on-
derhevig zijn aan de Europese regelgeving.

Fiscale impact

Al is de regelgeving toepasselijk inzake de burgerlijke 
materie, toch verandert dit niets op het vak van fiscali-
teit. De successierechten op de onroerende goederen 
bijvoorbeeld, worden toegepast op basis van de regels 
van de plaats waar zij zich bevinden.

NaThalie WilbeaUx
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Toegang tot justitie: hervorming van de rolrechten

Hervorming: zonder twijfel het woord van het jaar! Pensioenhervorming, de hervorming van 
het schenkingsrecht, hervorming van successierechten, belastinghervorming, hervorming van 
justitie, de zesde staatshervorming… Er gaat geen dag voorbij zonder dat men hierover praat. 

We proberen u op de hoogte te houden over de ontwikkelingen in deze verschillende domeinen 
die we hier hebben aangehaald, zodat u de juiste beslissing kan nemen wanneer nodig. De 

hervorming die we hier zullen bespreken is u ongetwijfeld onopgemerkt aan u voorbij gegaan, 
maar indien u ooit beroep zou willen doen op het gerecht, dan leest u best verder.

Toegang tot justitie wordt duurder 

Sinds 1 juni werden de kosten om een rechtszaak in te 
leiden, of om een zaak op de rol te zetten, gewijzigd. 
Vanaf vandaag zullen deze laatsten berekend worden in 
functie van het rechtsgebied, het aantal aanvragers en 
het bedrag van de vordering.
De kost om een zaak op de rol te zetten voor het hof 
van beroep is merkelijk hoger dan voor de rechtbank van 
eerste aanleg.
Deze zal ook duurder uitvallen bij een zaak van 5.000€ 
dan indien deze slechts 1.000€ zou bedragen zelfs in-
dien ze in hetzelfde rechtsgebied liggen.
De kost om een zaak op de rol te zetten is ten laste van 
de aanvrager. Als u onderstaande tabel doorneemt, zult 
u opmerken dat voor een vordering met een waarde van 
2.600€, ingediend door een echtpaar bij de rechter van 
het vredegerecht, ze beiden een recht zullen moeten be-
talen van 40€ om dit op de rol te zetten. Indien een gelijk-
aardige zaak door één enkele aanvrager wordt ingediend 
zal dit hem 80€ kosten. Dit is een uitzondering voor een 
collectieve aanvraag. In dit specifieke geval is een een-
malige kost verschuldigd.

Uitzonderingen

Er bestaat een uitzondering bij fiscale- en arbeidsgeschil-
len. Deze genieten een vrijstelling op de kosten van de 
rolzetting, tenzij het gaat over bedragen die meer dan 
250.000€ bedragen.

Aparte regelgeving bestaat bij rechtszaken voor een fa-
milierechtbank, hiervoor wordt een voorkeur tarief toege-
past, afhankelijk naargelang het bevoegde gerecht, maar 
ongeacht de waarde van de vordering.
De kost van het recht om op rol te zetten bedraagt  
100 euro voor de familierechtbank (sectie van de recht-
bank van eerste aanleg), tot 210 euro voor het Hof van 
Beroep en tot 375 euro voor het Hof van Cassatie (bij het 
aantekenen van beroep tegen de beslissingen van het 
hof van beroep of de familierechtbank in hoger beroep).
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Toegang tot justitie: hervorming van de rolrechten

Pro Fisco verklaring

Om de waarde van de vordering te kunnen bepalen, moet de eiser/aanvrager een becijferde schatting indienen van 
het bedrag dat uiteindelijk zal gevorderd worden en het aantal aanvragers, middels een verklaring Pro Fisco. Deze 
ziet er als volgt uit: 

VERKLARING VAN DE WAARDE VAN DE VORDERING VOOR HET VASTSTELLEN VAN HET BEDRAG VAN HET ROLRECHT
Aan Mijnheer, Mevrouw de Hoofdgriffier van  .......................................... (invullen bevoegde rechtbank)

Gegevens 
eisende partij 
(1)

Type vordering 
(2)

Geschatte 
waarde van de 
vordering [EUR] 
(3)

Volledige of 
gedeeltelijke 
kosteloosheid 
(4)

Datum Handtekening 
eisende partij 
of desgevallend 
naam en 
handtekening 
van de vertegen- 
woordiger (5)

Rolrecht (EUR)
(in te vullen 
door de griffie)

In te vullen door de griffie: Totaal rolrecht(en):

Handtekening of stempel van de griffie
Datum

Rolrecht

Gerecht Waarde van de vordering Rolrecht

Vredegerecht / politierechtbank tot 2.500 € of niet in geld waardeerbare vorderingen 40€

boven 2.500 € 80€

Rechtbank 1e aanleg (met uitzondering van 
familierechtbank) / rechtbank van koophandel

tot 25.000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen 100€

van 25.000,01 € tot 250.000 € 200€

van 250.000,01€ tot 500.000 € 300€

boven 500.000 € 500€

Arbeidsrechtbank en fiscale geschillen indien de 
waarde van de vordering > 250.000 €

van 250.000,01€ tot 500.000 € 300€

boven 500.000 € 500€

Hof van beroep tot 25.000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen 210€

van 25.000,01 € tot 250.000 € 400€

van 250.000,01€ tot 500.000 € 600€

boven 500.000 € 800€

Arbeidshof en fiscale geschillen indien de waarde 
van de vordering > 250.000 €

van 250.000,01€ tot 500.000 € 600€

boven 500.000 € 800€

Cassatie, met uitzondering van voorzieningen 
tegen beslissingen van arbeidsgerechten of 
beslissingen in fiscale geschillen

tot 25.000 € of niet in geld waardeerbare vorderingen 375€

van 25.000,01 € tot 250.000 € 500€

van 250.000,01€ tot 500.000 € 800€

boven 500.000 € 1200€

Hof van Cassatie voor voorzieningen tegen 
beslissingen van arbeidsgerechten of beslissingen 
in fiscale geschillen, indien de waarde van de 
vordering > 250.000 €

van 250.000,01€ tot 500.000 € 800€

boven 500.000 € 1200€

NaThalie WilbeaUx
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Kort nieuws

Ombudsdienst voor het notariaat

Sinds 1 juni werd een ombudsman voor het notariaat op-
gericht. Hun missie is om klachten met betrekking tot de 
uitoefening van het beroep van notaris te behandelen en 
om aanbevelingen te doen voor de optimalisatie van het 
beroep. De dienst ontvangt gemiddeld 3 klachten per 
dag. De ombudsman kan enkel ingrijpen als de klager 
geen minnelijke schikking wenst. Ruim 1/3 van de dos-
siers handelen over echtscheidingen en erfeniskwestie. 
Dit wijst voornamelijk naar een gebrek aan communicatie 
van de notarissen naar hun klanten en vice verse.

U kan uw klachten bij de Ombudsman kosteloos indie-
nen per brief (Ombudsdienst voor het notariaat
Beenhouwersstraat 67 1000 BRUSSEL) per mail (info@
ombudsnot.be) of via een formulier op de website www.
ombudsnotaris.be dewelke meestal binnen de 90 dagen 
behandeld worden.

Interim zit in de lift

Als goede indicator van de evolutie van de globale eco-
nomie in België, blijkt dat de interim sector in juli dit jaar 
een groei optekende van 7,32% t.o.v. vorig jaar. Over 
een periode van een jaar later blijkt dat de stijging van de 
gepresteerde interim uren met 6,14% toenamen bij de 
arbeiders en 8,81 bij de bedienden.

Daling van de arbeidsongevallen

Volgens het Fonds voor arbeidsongevallen, werd een al-
gemene daling genoteerd van 5,7% van de geregistreer-
de arbeidsongevallen in de privé sector in 2014 t.o.v. 
het vorig jaar. Deze daling slaat op ongevallen op de ar-
beidsvloer als op de weg van en naar het werk, elk een 
respectievelijke daling optekenden van 4,4% en 13,1%.

Ziekteverzuim bij ambtenaren

Volgens een jaarlijkse enquête uitgevoerd door de Medi-
sche Administratie (Medex) blijkt dat een federale werk-
nemer gemiddeld 13,8 dagen per jaar afwezig is ten 
gevolge van ziekte in het jaar 2014. Indien we de amb-
tenaren die nooit afwezig waren (33,7% in 2014) uit dit 
cijfer weglaten, kunnen we een gemiddelde optekenen 
van 20 dagen per zieke ambtenaar. Dit is een lichte stij-
ging met 2% in de loop van de laatste 5 jaar, waarbij het 
absenteïsme van de federale ambtenaren niet echt een 
verschil laat optekenen tussen statutairen en hun con-
tractuele collega’s. We kunnen stellen dat de statutaire 
ambtenaren geen misbruik maken van hun benoeming 
om afwezig te zijn.

Aanwervingen stagneren

Gepolst door Manpower Group, voorziet slechts 6% van 
de 750 Belgische werkgevers aanwervingen te doen 
voor het einde van 2015. 4% denkt eerder aan afbouwen 
van medewerkers en 89% ziet geen enkele wijziging in 
de huidige situatie van aanwervingen. De vooruitzichten 
van de netto aangroei van tewerkstelling – het verschil 
tussen diegenen die wensen aan te werven en diegene 
die gaan afbouwen, bereikt een conservatieve waarde 
van +2, wat een stagnerend cijfer is voor reeds vier op-
eenvolgende trimesters volgens de laatste barometer 
van Manpower.  De verschillen tussen de regio’s zijn wel 
aanzienlijk, want Vlaanderen gaat er met +7 op vooruit, 
Brussel met +3 en Wallonië zakt met -4!

Levenskwaliteit bij gepensioneerden

België plaatst zich op de 24° plaats in de wereld m.b.t. 
levenskwaliteit bij gepensioneerden volgens de Britse or-
ganisatie AGE International, dit n.a.v. de publicatie van 
hun jaarverslag “Global Age Watch Index”. Deze waar-
demeter wordt opgemaakt in functie van de inkomens 
(pensioenbedragen, relatieve rijkdom van de ouderen,…) 
de gezondheid (levensverwachting, mentale gezond-
heid), tewerkstellingsgraad van ouderen, de toegang tot 
openbaar vervoer,…  Volgens dit rapport kan u het beste 
met pensioen gaan in Zwitserland!



Nr 143 | 5de bimester 2015

15

Griep, weinig bekend

Ondanks zijn jaarlijkse sterke terugkeer, blijft Influenza 
een vaag begrip voor de Belgen.
Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door 
het Internationale Farmaceutisch bedrijf Mylan. Deze on-
derzocht of mensen weten hoe zich te gedragen tijdens 
een epidemie, welke risico’s ze lopen en wat de symp-
tomen zijn. Van de 1051 ondervraagde Belgen, verklaart 
59% een griep te hebben opgelopen de laatste 5 jaar; 
10% geven zelfs toe jaarlijks een griepaanval te moeten 
doorstaan.  Maar dit cijfer lijkt wat overroepen daar men 
soms moeite heeft om een onderscheid te maken tussen 
een griepaanval en een koorts opstoot.
Verder onderschat men eveneens het dodelijk aspect 
van griep, verantwoordelijk voor 1000 à 1500 doden per 
jaar op ons grondgebied. Vooral mensen boven de 65 
zijn een risico, en zeker als ze ongunstige factoren ver-
tonen zoals roken, alcoholisme en overgewicht die bij-
dragen bij aan een verhoogd risico het virus op te doen. 
Nochtans is de vaccinatie ratio bij senioren rond de 60%.

Einde van de papieren 
maaltijdcheque

Sinds 1 oktober 2015 werd de papieren maaltijdcheque 
vervangen door een elektronische kaart voor alle begun-
stigden. Papieren cheques blijven wel nog geldig tot 31 
december van dit jaar. De elektronische versie van de 
maaltijdcheque wordt aanvaard in 18.000 winkels en 
restaurants in België.

65+ op het werk

In 2014 waren 46.000 werknemers, ouder dan 65, aan 
het werk. Dit is 15.000 meer dan in 2009. Een expert bij 
Randstad legt uit dat de generatie die nu met pensioen 
gaat het consumentisme van de jaren 50 en 60 heeft ge-
kend, en ze werken om te kunnen blijven genieten van de 
leuke zaken en om hun identiteit in de maatschappij op 
peil te kunnen houden. De jongere leeftijdscategorie van 
55-64 jarigen is zeker niet te verwaarlozen, daar deze met 
600.000 werkenden zijn, waarvan 500.000 in het statuut 
van werknemer. Het deel van ouderen in de actieve bevol-
king is hierdoor verdubbeld in 15 jaar van 6% in 2000 naar 
13% vandaag, merkt het Instituut voor Duurzame ontwik-
keling op. Het aandeel van de vrouwen in 2014, in de leef-
tijdsgroep 55-64 jaar, of 44%, is vrijwel gelijk aan die in alle 
werknemers (47%).  Hiervan koos 56,5% voor deeltijds 
werken. Voor mannen in dezelfde leeftijdscategorie, koos 
slechts 19% voor deeltijds werken.

Baby Boomers gaan met pensioen

Ondervraagd door het wervingsbureau Robert Half, blijkt 
dat 90% van onze ondernemingen zich zorgen maakt 
over het vertrek van hun Baby Boomers, binnen dit en 
15 jaar, gevolgd door een verlies aan kennis en com-
petenties die hier zal uit voortvloeien. Eén derde bereid 
zich degelijk voor door “senior” talenten aan te werven 
teneinde de vertrekkende medewerkers die met pensi-
oen gaan te kunnen vervangen. 26% hoopt door aan-
werven van jongeren, die hun competenties op termijn 
zullen ontwikkelen, een merkbare meerwaarde op te 
bouwen in de onderneming. De bedrijven bereiden zich 
ook intern voor, bijna 1/3 van de ondernemingen voor-
ziet opleidingsprogramma’s en professionele vorming die 
aangeboden wordt aan de huidige werknemers.

Windows 10

Microsoft heeft er bewust 
voor gekozen om na de 
miskleun van 8.1 de 9e 
versie over te slaan en 10 
te lanceren die het beste 
combineert van Windows 7 en 8.1. De voorbije weken 
hebben ze wel nog een tandje moeten bijsteken bij Mi-
crosoft om een hele rits bugs er alsnog uit te halen, maar 
dit is niet ongebruikelijk bij nieuwe releases. De down-
load is volledig gratis, je moet wel zorgen dat je Windows 
Update geactiveerd is, en je zal dan uitgenodigd worden 
om het pakket te installeren. Kan je niet wachten, dan 
kan je naar de Windows 10 download page gaan en di-
rect zelf downloaden. (je moet wel een oudere en geldige 
Windows versie van Win7 of 8.X geïnstalleerd hebben op 
je PC!) In principe draait Windows 10 op alle systemen 
die Windows 7 aankunnen, met een 1 Ghz processor en 
1 gigabyte geheugen en min. 16 gigabyte op schijf; dus 
is de kans groot dat je huidige pc het besturingssysteem 
kan draaien. Onnodig te zeggen dat je vooraf eerst een 
volledige back-up maakt, want er kunnen applicaties zijn 
die niet compatibel zijn en die dan verwijderd worden. 
(Let wel op als je harde schijf geëncrypteerd is, de kans 
is tamelijk groot dat je cliënt security manager niet com-
patibel is, en dan stelt Windows10 voor om dit te verwij-
deren, wat je uiteraard best niet doet, want dan werkt 
bvb. het aanmeldingssysteem op basis van je vingeraf-
drukken niet meer.) De upgrade is eenvoudig te installe-
ren, het vraagt wel wat tijd, vooral omdat je de computer 
een paar keer moet herstarten, maar op zich verliep het 
procedé bij mij tamelijk vlot en draait mijn laptop merke-
lijk vlotter. De nieuwe Windows 10 is merkelijk gebruiks-
vriendelijker, performanter en veelzijdiger, en heeft weer 
zijn vertrouwde look van Windows 7 teruggekregen.
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Gezondheidsrubriek 

Jicht

Een ziekte die al in de Romeinse tijd vermeld wordt. Jicht 
wordt gelinkt aan het metabolisme van het urinezuur. 
Het meest voorkomende symptoom is een acute mono-
arthritis (gezwollen, pijnlijk gewricht) van de dikke teen. 
Zeldzamer zijn de gevallen waarin de knie of de enkel 
aangetast worden. Voorafgaande symptomen zijn bv. 
een toestand van pseudogriep, vermoeidheid, hoofdpijn. 

Jicht komt meer voor bij mannen, neemt in frequentie 
toe met het ouder worden en treft ongeveer 1% van de 
bevolking. Deze ziekte komt meer voor bij zwaarlijvige 
personen of personen met een overdadig alcoholge-
bruik. Een toegenomen risico is eveneens een overma-
tige consumptie van vlees of zeevruchten, van fructo-
se, hetzij in de vorm van suiker (frisdranken en gezoete 
dranken) of van fruit. Cafeïne daarentegen zou eerder 
een beschermend effect hebben. Een purinearm dieet 
is aanbevolen. Men vermijdt best slachtafval (zwezerik, 
lever, niertjes, darmen, kalfskop, tong), ansjovis, sardie-
nen, haring, viseieren, bereide vleeswaren (charcuterie), 
wild, jong vlees (kalf, haantje, kalkoen), hersenen, sterk 
gefermenteerde kazen, mayonaise, slagroom, vette sau-
zen, gefrituurde gerechten, chocolade, cacao, heldere 
bouillon, zeevruchten, asperges, spinazie, peulvruchten. 
Eet vooral kersen, selder, aardbeien, bosbessen, magere 
zuivelproducten, brood zonder witte bloem, tonijn, zalm. 
In het algemeen moeten calorierijke voedingsmiddelen 
vermeden worden.

Tekort aan vitamine D:  
opgelet voor dementie

Het belang van vitamine D blijft ons verbazen. Algemeen 
bekend voor het behoud van het calciumpeil in het li-
chaam om het beendergestel te versterken, het samen-
trekken van de spieren te vergemakkelijken en de immu-
niteit te verhogen, zou vitamine D ook andere positieve 
eigenschappen hebben. Een redelijk recente internati-
onale studie toont een verband aan tussen een tekort 
aan vitamine D en het risico op dementie of ziekte van 
Alzheimer.

Een verband tussen een vitamine D tekort en verschillen-
de chronische ziekten werd al door verschillende studies 
aangetoond. Dit zou het geval zijn voor multiple sclerose, 
waarbij een tekort aan vitamine D de ernst van de symp-
tomen verhoogt. In 2013 heeft een studie aangetoond 
dat patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson dik-
wijls een tekort aan vitamine D vertonen. Het opheffen 
van dit tekort zou bij deze patiënten het risico op vallen 
verminderen.

Andere studies ver-
melden eveneens dat 
een tekort aan vita-
mine D spierpijnen 
en gewrichtspijnen 
doet toenemen, pij-
nen die vooral meer 
voorkomen bij perso-
nen boven de 65. Zij 
zijn meer blootgesteld 
aan een tekort aan vi-
tamine D. Het lijkt er 
op dat de capaciteit van het lichaam om vitamine D op 
te nemen of te synthetiseren afneemt met de leeftijd. Er 
zou ook een verband bestaan tussen vitamine D tekort 
en verergering van astma crises.

Iedereen gelijk?

Buiten de senioren hebben ook personen met overge-
wicht een grotere behoefte aan vitamine D. Dit komt om-
dat een hogere concentratie van lichaamsvet het niveau 
van vitamine D in het bloed aantast. Hoe meer vet men 
heeft, hoe meer vitamine D, dat in vet oplosbaar is, zich 
verdunt. Ook wanneer je een donkere huid hebt, zal jouw 
behoefte aan vitamine D hoger liggen, vermits dit huid-
type gelijk staat met een soort natuurlijk ‘zonnescherm’. 
Een persoon met een donkere huid heeft 10 keer meer 
zon nodig dan iemand met een blank huidtype om de-
zelfde hoeveelheid vitamine D op te nemen.

Hoe de nodige vitaminen D aanmaken?

Een wandeling van 45 minuten in open lucht, twee tot 
drie keer per week, stelt het lichaam in staat om de no-
dige vitaminen D aan te maken. Waar een overdaad aan 
zonnestralen schadelijk is voor de gezondheid, dan is een 
gematigde blootstelling van primordiaal belang voor het 
organisme. Buiten blootstelling aan het zonnelicht komt 
de belangrijkste bijdrage aan vitamine D van voedings-
middelen zoals vette vis (zalm bijvoorbeeld), levertraan. 
Melk, brood, granen, fruitsappen of yoghurt kunnen een 
goede toevoeging betekenen.

In het licht van het bovenstaande is het van uitermate 
groot belang om ervoor te zorgen dat er zich geen tekort 
aan vitamine D voordoet!

NaThalie WilbeaUx
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Agenda

Spektakel bij Toone, in samenwerking 
met FLPB, op 5 december 2015  

Laat ons de kerstsfeer induiken in aangenaam gezel-
schap, een Buffet gevolgd door een spektakel bij “Toone” 
één van de gezelligste plekjes in Brussel.

Toone is een Theater voor volwassenen, uniek in Europa, 
in een typische zolder met banken bekleedt met bonte 
kussens, vastgenageld in de ruwe houten planken. Er is 
ook een werkplaats waar poppen worden vervaardigd, 
een bibliotheek en een poppenmuseum, waar de “mario-
netten op rust” hangen. Zij zijn de helden van het Theater 
Toone van toen en de fetisjpersonages die de poppen-
spelers van de hele wereld nauw aan het hart liggen.

Praktische Informatie
Wij verwelkomen U ter plaatse van-
af 11h15 voor het Breugelbuffet dat 
wordt opgediend vanaf 12h00
Het buffet bestaat uit vleeswaren, 
slaatjes en taarten. 
Om 13h30 zal de reus van het Theater 
zijn spektakel “La Nativité” voorstellen 
in besloten aanwezigheid (Nl/Fr) 
Tijdens de pauze kan U het museum 
bezoeken.
Spektakel van 2uur: 1ste deel in Frans 
Brussels – 2de deel in NL Brussels. (het Vlóms)
Afspraak om 11h15 in Théâtre Royal de Toone,
Impasse Schuddeveld, 66 Grasmarkt te 1000 BRUSSEL 
(Metrostation – centraal station)

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 @

❑   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. 
 

10 september was een heugelijke dag…
Na een deugddoende lunch in Brasserie Bôbars, heeft het bezoek aan de 
“Baden van de Sauvenière” ons even doen stilstaan bij de gebeurtenissen die 
Europa op zijn grondvesten doet daveren. 
Ik dank Dhr. Marchal, directeur van de Vzw voor zijn gastvrijheid.

Ons uitgedund groepje was uitermate sympathiek en stond open voor een 
discussie. Ik vond het aandoenlijk dat hij zo getrouw was en was verheugd om 
twee charmante nieuwsfeiten te vernemen.

Jammer genoeg ben ik vergeten foto’s te nemen… 

Als u ook, beste deelnemer, graag uw ervaring van onze reizen wenst te delen, 
aarzel niet en kruip in uw pen, potlood, toetsenbord…
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Een blik op onze activiteiten voor  2016                       Ons erfgoed 

“Water  in de mond” bij la Brasserie du 
Bocq, vrijdag 18 maart 2016.

De ontdekking 
van ons erfgoed 
begint in Yvoir.

Een traditie van 
brouwers sinds 
1858! In een 
prachtig kader, u 
zal het brouwen 
en productietechnieken van dit bier ontdekken en zal u 
kunnen proeven van deze ambachtelijke producten.

In de mosterdfabriek Bister “l’Imperiale”, zal je genieten 
van een koolvis op een bedje van champignons met een 
emulsie van bio mosterd, opgefleurd met worteltjes en 
mosselen.

We sluiten onze gastronomische dag af met een bezoek 
aan de Mosterdfabriek Bister, gekende mosterd onder 
de naam van « L ’imperiale ». Aansluitend krijgen we nog 
een uiteenzetting over de geschiedenis van deze onder-
neming en over de productie van Piccalilly mosterd en 
sauzen op basis van azijn. Uiteraard kan een kleine proe-
verij niet ontbreken en met een klein geschenk zullen we 
dit bezoek afronden.

Praktische informatie:
|  Daar we stipt om 09h00 vertrekken, vragen wij met 
aandrang om reeds om 08h45 aanwezig te zijn.

We spreken af onder de Arcades van de Halve-Eeuw-
feest, ter hoogte van het automobielmuseum.
|  Deelname in de kosten bedraagt 55€ en omvat de reis 
met Autobus heen/terug, de 2 geleide bezoeken en de 
lunch (omvattende de schotel en een forfait aan drank 
– een biertje, een fles wijn of een softdrink en een koffie)

“Van Beloeil naar Edingen”,  
vrijdag 15 april 2016

Vrijdag 15 april is een dag in twee 
fasen die we u voorstellen.

Om te starten bezoeken we het 
kasteel in Beloeil. Het kasteel van 
Beloeil, op Henegouws grondge-
bied, staat al acht eeuwen lang 
tussen de slotgrachten.

Deze grote heerlijkheid van de Prin-
sen de Ligne was oorspronkelijk 

een middeleeuwse vesting. ln de loop der eeuwen is het 
een lustslot geworden.

De boeken in de bibliotheek illustreren de geschiedenis 
van de boekdrukkunst, vanaf de uitvinding tot vandaag. 
Het meubilair is een staaltje van het vakwerk dat de beste 
Franse meubelmakers uit de 17e en 18e eeuw afleverden. 
De schilderijen waarop u de meeste familieleden terug-
vindt die hier hebben gewoond, stellen de belangrijkste 
feiten uit hun leven voor.

Het bezoek begint in de vestiaire om te eindigen in de 
galerij, we begeven ons door de salons van de Veldmaar-
schalk, het salon van de Ambassadeurs, de eetzaal, de 
beroemde bibliotheek met 20.000 boeken en manus-
cripten, de hal, het appartement van de Veldmaarschalk, 
de kamer van Epinoy en de kamer van Amblise.
Een ritje met de trein in het park zal het eerste deel van 
onze uitstap afsluiten.

Een kaasfondue met zijn garnituur als voorgerecht, als 
hoofdschotel suprême van kip met dragon en een des-
sert van de dag zal opgediend worden in het restaurant 
op het domein.

Op de terugreis 
naar Brussel zullen 
we halt houden in 
het park van Edin-
gen, een uitzon-
derlijke site.

U wordt begeleid 
door een audiogids 
systeem, ontwor-
pen rond drie wandel thema’s die u in staat stellen om de 
rijkdom van het domein te ontdekken. Van de bloemen-
tuin, van het type “Italiaanse renaissance” tot de Dahlia 
tuin, bekroond tot het Europees conservatorium van de 
dahlia, en via de Rozentuin en de Watertuin, wandelt u 
door een park dat doordrongen is van magie.

De terugkeer naar Brussel is voorzien rond 16h00

Praktische informatie:
|  Daar we stipt om 09h00 vertrekken, vragen wij met 
aandrang om reeds om 08h45 aanwezig te zijn. Om 
vlotter uit Brussel te kunnen vertrekken, spreken we af 
op de parking van Brico-Plan-it in Anderlecht (Metro 
Ceria, uitgang Steenweg op Bergen)

|  Deelname in de kosten bedraagt 50€ en omvat de reis 
in Autobus heen/terug, de 2 geleide bezoeken (met in-
begrip van de toegang, de lunch met dessert en een 
forfait voor drank – ¼ wijn, ¼ water en een koffie)
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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 @

❑  Brasserie du Bocq, 18/03/2016  ……… x 55€ =  ………… € terug te sturen voor 1 maart 2016 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende de autocarrit, het begeleid bezoek, maaltijd en dranken 

❑   Van Beloeil tot Enghien, 15/04/2016  ……… x 50€ =  ………… € terug te sturen voor 1 april 2016 ten laatste.
 Deelname in de kosten, omvattende de autocarrit, het begeleid bezoek, maaltijd en dranken 

❑   De schatten van Mariemont, 20/05/2016 ……… x 45€ =  ………… € terug te sturen voor 10 mei 2016 ten laatste
 Deelname in de kosten, omvattende de autocarrit, het begeleid bezoek, maaltijd en dranken 

Te storten op rekening n° BE 19 0012 2049 4012 van Fediplus vzw.

We moeten minstens 20 deelnames bereiken om de uitstappen te laten doorgaan.
De ritten met autocar worden uitgevoerd met Capitale Cars!

Een blik op onze activiteiten voor  2016                       Ons erfgoed 

De schatten van Mariemont,  
vrijdag 20 mei 2016

Het eerste deel  
van deze uit-
stap vindt plaats  
in Mariemont 
zelf. We wor-
den onderge-
dompeld in dit 
domein met 
een prestigieus 
verleden door 

de verhalen van een gepassioneerde gids, en keren terug 
tot in de Gallo-Romeinse tijd. Dit is evenzeer een museum 
met een weelderig park met zeldzame geurende planten 
en oude bomen. De collecties kunnen concurreren met 
de meest prestigieuze musea in de wereld! Het park dankt 
zijn oorsprong aan Nicolas Warocqué, oprichter van een 
bekende dynastie van industriëlen en één van de voor-
naamste aandeelhouder van “La Sociète Minière du Parc 
de Mariemont, opgericht in 1802 voor mijnbouw.

We beginnen de dag met een rondleiding door het park. 
Geklasseerd als uitzonderlijke site, wordt deze aange-
prezen in de vzw. “Parcs et Jardins Exceptionnels de 
Wallonie”, één van de mooiste van België, volledig afge-
sloten met een oppervlakte van ongeveer 45Ha.

De lunch zal bestaan uit een gehaktbrood à la St. Feuil-
lien, vergezeld van zijn seizoensgebonden groentjes met 
een gratin dauphinois als hoofdschotel een Tompoes 
geparfumeerd met Grisette als dessert, opgediend in 
de brasserie “La terasse de Mariemont”. Een biertje van 
Saint Feuillien en een koffie ronden deze lunch af. 
Personen die een vegetarische maaltijd of een lunch op 
basis van vis wensen kunnen dit aanvragen minstens 2 
weken voor de afreis.
Het museum is onze eindbestemming 
voor een bezoek aan de “schatten van 
Mariemont”, met een bezoek door de ver-
schillende secties (Egypte, Griekenland, 
Rome, China, Romeinse Gallië). 
De gids zal het verhaal rond Mariemont 
uit de doeken doen door oa. enkele por-
celeinen stukken van Doornik aan ons te 
onthullen.

Praktische informatie:
|  Daar we stipt om 09h00 vertrekken, vragen wij met 
aandrang om reeds om 08h45 aanwezig te zijn. Om 
vlotter uit Brussel te kunnen vertrekken, spreken we af 
op de parking van Brico-Plan-it in Anderlecht (Metro 
Ceria, uitgang Steenweg op Bergen)

|  Deelname in de kosten bedraagt 45€ en omvat de reis 
in Autobus heen/terug, de 2 geleide bezoeken (omvat-
tende de lunch met dessert, bier en koffie)
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