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De minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, werd 
door veel van onze leden ondervraagd over het gebrek 
aan vertegenwoordiging in het Nationaal Pensioencomi-
té, als belangrijkste stakeholder.  
Men heeft eveneens onze eisen voorgelegd ten aanzien 
van de solidariteitsbijdrage, de aanpassing van de pensi-
oenen aan de welvaart en de indexsprong1. We danken 
hen hiervoor 

Dit soort van initiatieven zijn belangrijk, we moeten van 
ons laten spreken! De gepensioneerde heeft zijn plaats in 
de samenleving en dit moet verdedigd worden. 
Maar laat ons positief denken, als de gepensioneerden 
niet vertegenwoordigd zijn in dit comité, zullen we wor-
den uitgenodigd om deel te nemen aan werkgroepen. 
Dit is beter dan niets, we zullen zien of we uitgenodigd 
worden de komende weken.

Wat de indexsprong betreft, waarbij we eisen dat die niet 
wordt toegepast op de pensioenen, heeft de Minister 
ons toegezegd dat er een budget van 127 miljoen eu-
ro’s voorzien is voor een sociale steunmaatregelen, ook 
ten gunste van de gepensioneerden. De verdeling van dit 
bedrag is nog niet bepaald, omdat de index sprong ten 
vroegste in 2016 zal ingrijpen. 
Maar waaruit zullen die sociale steunmaatregelen be-
staan? Geen idee, maar het is mogelijk dat de minimum-
pensioenen niet aangetast zullen worden.
Dit zal sowieso onvoldoende zijn. Als we de opheffing 
van de indexsprong voor gepensioneerden eisen is dit 
omdat deze gewoonweg een manier van besparen is op 
de kap van de gepensioneerden. Deze laatsten hebben 
geen verhoging van hun pensioen meer bekomen sedert 
december 2012, datum van de laatste indexering. In tus-
sentijd steeg de roerende voorheffing, vervoersbewijzen, 
kosten van gezondheidszorg en vele anderen. Per defini-

tie wordt het pensioeninkomen naar beneden getrokken 
terwijl het de bedoeling is van het mechanisme van in-
dexering deze laatsten hun koopkracht te beschermen.

Bovendien zijn het niet de aanpassingen aan de uitkerin-
gen aan het welvaartspeil van de sociale uitkeringen die 
de indexsprong kunnen compenseren. De rol van deze 
aanpassing is om de koopkracht van de gepensioneer-
den te behouden. Het probleem is nijpend voor de oud-
ste pensioenen die tot de laagste behoren. Voor deze 
laatste is een aanpassing naar het welvaartspeil slechts 
een juiste correctie van een situatie uit het verleden waar-
in men bewust het pensioen niet (of heel weinig) heeft 
willen aanpassen. Sommigen onder ons kunnen zich 
gelukkig prijzen daar de pensioenen die aanvingen voor 
1995 een verhoging bekomen hebben van 1% in sep-
tember, maar dit compenseert van verre niet het verlies 
aan koopkracht. En bovendien, er zijn nog andere ge-
pensioneerden die geen verhoging gekregen hebben.

Wat de intrekking van de Solidariteitsbijdrage betreft die 
we eisen, heeft de Minister er op gewezen dat hij steeds 
gepleit heeft voor de opheffing hiervan,  omdat het op-
leggen van dergelijke bijdrage er in feite op neerkomt dat 
dat gepensioneerden twee keer betalen. 
Het regeringsakkoord inzake bepaalt dat men rekening 
houdt met de parameters voor de berekening van de 
solidariteitsbijdrage.  De minister stelt voor van zodra er 
budgettaire ruimte is, om nieuwe maatregelen voor te 
stellen om de impact van deze bijdrage te verminderen. 
Het hoeft u niet te verwonderen dat we helemaal niet te-
vreden zijn met dit laconieke antwoord. We ijveren vanaf 
vandaag om een afspraak met de Minister te bekomen 
zodat we onze eisenbundel kunnen overmaken en zullen 
volhouden om druk uit te oefenen, samen met al onze 
leden.

Hoofdartikel

Michel WUYTS 
Directeur

1  U kan het volledige antwoord van de Minister terugvinden op onze website in de kolom NEWS 

Erratum

Tot onze spijt is er een foutje geslopen in het hoofdartikel van ons Fediplus Magazine n°141, pagina 3, 1ste kolom, 
3de alinea: “62 jaar en 42 jaar loopbaan vanaf 2019” moet zijn “63 jaar en 42 jaar loopbaan vanaf 2019”.

Met onze excuses
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Sociaal en fiscaal nieuws 

Pensioenhervorming is gestemd in 
de kamer.

Een wetsvoorstel, ge-
stemd in de Kamer op 23 
juli 2015, heeft tot doel de 
wettelijke pensioenleef-
tijd, de minimumleeftijd 
van het overlevingspen-
sioen en de voorwaarden 
voor toegang tot het ver-
vroegd pensioen te ver-
hogen in de drie pensi-
oenstelsels.  Het voorstel 
moet nog gepubliceerd 
worden in het Belgisch 
Staatsblad evenals het Koninklijk besluit waardoor het 
kracht van wet heeft.

Dit project heeft tot doel:

|  Verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd: de 
leeftijdgrens wordt opgetrokken van 65 jaar nu, naar 66 
jaar in 2025 en naar 67 jaar in 2030. 

|  Verdere hervorming van de vervroegde pensione-
ring: De leeftijd waarna men met vervroegde uittreding 
kan is gestegen van 62 jaar naar 62,5 in 2017 en naar 
63 jaar in 2018. Bovendien wordt de loopbaanvoor-
waarde verhoogd van 40 naar 41 jaar in 2017 en wordt 
dit 42 jaar in 2019.

Voor de uitzonderingen met een lange carrière wordt dit 
in 2019 op 44 jaar gebracht, teneinde met pensioen te 
gaan op 60 jaar en op 43 jaar om op 61 jaar met pensi-
oen te kunnen.  

 Normale loopbaan Lange loopbaan

Minimum-
leeftijd

Minimum-
loopbaan

Minimum-
leeftijd

Minimum-
loopbaan

2015 61 jaar en 
6 maanden

40 jaar 60 jaar 41 jaar

2016 62 jaar 40 jaar 60 jaar 
61 jaar

42 jaar 
41 jaar

2017 62 jaar en 
6 maanden

41 jaar 60 jaar 
61 jaar

43 jaar 
42 jaar

2018 63 jaar 41 jaar 60 jaar 
61 jaar

43 jaar 
42 jaar

2019 63 jaar 42 jaar 60 jaar 
61 jaar

44 jaar 
43 jaar

Als gevolg hiervan, zullen sommigen er niet meer in sla-
gen om te voldoen aan de voorwaarden qua leeftijd en 
loopbaan om vervroegd met pensioen te kunnen, of ze 

moeten hun op pensioenstelling uitstellen. Om dit te 
voorkomen heeft de wetgever enkele overgangsmaat-
regelen voorzien voor:

|  De werknemers in de openbare sector die:
|  op eigen aanvraag op 1 januari 2015 zich in een vol-
tijdse of deeltijdse disponibiliteit bevonden, vooraf-
gaand aan de oppensioenstelling of in een vergelijk-
bare situatie 

|  een aanvraag hebben ingediend om vóór 2 septem-
ber 2015 in een gelijkaardige beoogde situatie te wor-
den geplaatst die door hun werkgever vóór 1 januari 
2015 werd ingewilligd

|  de personen die, indien zij de aanvraag ertoe hadden 
ingediend, ten laatste op 1 januari 2015 in een gelijk-
aardige beoogde situatie konden geplaatst worden.

|  De werknemers in de openbare sector die in 2016: 
|  de leeftijd van 55 of 56 jaar bereikt hebben, om in 
ieder geval op pensioen te worden gesteld bij het 
verstrijken van een periode van drie jaar dienst die 
aanvangt op het ogenblik waarop hij, op basis van 
de wetgeving van kracht op 31 december 2015, de 
voorwaarden vervult om vervroegd op pensioen te 
kunnen worden gesteld;

|  de leeftijd van 57 of 58 jaar bereikt hebben om in 
ieder geval op pensioen te worden gesteld bij het 
verstrijken van een periode van twee jaar dienst die 
aanvangt op het ogenblik waarop hij, op basis van 
de wetgeving van kracht op 31 december 2015, de 
voorwaarden vervult om vervroegd op pensioen te 
kunnen worden gesteld;

|  de leeftijd van 59 jaar of meer bereikt hebben om 
in ieder geval op pensioen te worden gesteld bij het 
verstrijken van een periode van één jaar dienst die 
aanvangt op het ogenblik waarop hij, op basis van 
de wetgeving van kracht op 31 december 2015, de 
voorwaarden vervult om vervroegd op pensioen te 
kunnen worden gesteld

|  De werknemers die werden ontslagen, die ontslag 
hebben genomen of die met hun werkgever een over-
eenkomst hebben gesloten die een einde maakt aan de 
arbeidsovereenkomst tegen, in elk van deze gevallen, 
het presteren van een opzegtermijn of de betaling van 
een opzeggingsvergoeding, kunnen hun rustpensioen 
vervroegd opnemen aan de leeftijds- en loopbaanvoor-
waarden in voege tot en met 31 december 2016. Er 
moet wel aan volgende cumulatieve voorwaarden vol-
daan worden :

1)  de opzegtermijn heeft een aanvang genomen vóór 
9 oktober 2014 en eindigt na 31 december 2016 of 
de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding 
heeft een aanvang genomen vóór 9 oktober 2014 
en eindigt na 31 december 2016;
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2)  de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden zijn vervuld 
op de datum van het einde van de opzegtermijn of 
de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding.

Op het ogenblik van de indiening van hun aanvraag voor 
vervroegd pensioen, moeten de werknemers volgende 
gegevens verschaffen aan de RVP: een kopie van de 
kennisgeving van de opzegging of een kopie van de 
overeenkomst die het begin en de duur van de opzegter- 
mijn of de periode gedekt door de opzeggingsvergoe-
ding vermeldt

|  De werknemers die in onderling overleg met hun werk-
gever een individuele overeenkomst hebben gesloten 
die een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst, 
kunnen hun rustpensioen vervroegd opnemen aan de 
leeftijds- en loopbaanvoorwaarden tot 31 december 
2016, voor zover ze volgende cumulatieve voorwaar-
den vervullen:

1)  de overeenkomst is schriftelijk;
2)  de overeenkomst werd gesloten vóór 9 oktober 

2014
3)  de overeenkomst werd gesloten buiten het kader 

van een conventioneel brugpensioen en vindt zijn 
grondslag in wettelijke of reglementaire bepalingen 
of in collectieve instrumenten

4)  op het einde van de arbeidsovereenkomst voldoen 
deze werknemers aan de voormelde leeftijds- en 
loopbaanvoorwaarden.

Op het ogenblik van de indiening van hun aanvraag voor 
vervroegd pensioen, moeten de werknemers volgende 
gegevens verschaffen aan de RVP:

1)  een kopie van de schriftelijke individuele overeen-
komst;

2)  een kopie van het arbeidsreglement, een kopie van 
de collectieve arbeidsovereenkomst, een kopie van 
het pensioenreglement of de verwijzing naar de wet-
telijke en reglementaire bepalingen.

|  De zelfstandige werknemer, geboren vóór 1 januari 
1958 kan zijn vervroegd rustpensioen opnemen onder 
de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die in voege is 
tot 31 december 2016, elk verhoogd met een jaar.

De persoon die een vervroegd rustpensioen in de rege-
ling voor werknemers kan opnemen (na ontslag, of indivi-
duele conventie van einde contract) en die een beroeps-
bezigheid heeft uitgeoefend behorend tot de regeling 
voor zelfstandigen, kan een vervroegd rustpensioen in 
de regeling voor zelfstandigen opnemen onder de leef-
tijds- en loopbaanvoorwaarden in voege tot 31 decem-
ber 2016, elk verhoogd met een jaar.

|  Verder zetting van de hervorming van het overle-
vingspensioen De leeftijd waarbij de overlevende part-
ner aanspraak kan maken op een overlevingspensioen 
stijgt van 45 jaar in 2015 naar 50 jaar in 2025 en 55 
jaar in 2030. Voor de rechthebbenden die op het ogen-
blik van het overlijden van hun partner niet de vereiste 
leeftijd hebben, kunnen aanspraak maken op een over-
gangsuitkering.

Welvaartsaanpassing 

Twee besluiten, verschenen in het Staatsblad op 31 juli 
2015, voeren een aanpassing door, ingevolge een be-
slissing van de sociale partners, het bedrag van de werk-
loosheidsuitkering: gewone en tijdelijke uitkeringen, va-
kantietoelagen voor senioren en junioren, toelagen met 
een bedrijfstoelage toegekend aan de begunstigden van 
een SWT (voorheen brugpensioen) enz.
De bedoeling is om geleidelijk aan het niveau van de 
laagste uitkeringen boven de Europese armoededrempel 
te tillen en zo ze op niveau te brengen van andere sociale 
zekerheidsuitkeringen.
Deze maatregel gaat in met terugwerkende kracht 
tot 1 juli 2015, en de loongrenzen die toelaten om de 
maximum werkloosheidsvergoeding toe te kennen zullen 
aangepast worden aan die datum.
Voor de begunstigden van een SWT (statuut werklo-
zen met bedrijfstoelage- voorheen brugpensioen) zal de 
maximum toelage van 1.248€ per maand stijgen naar 
1.263,60 vanaf 1 juli 2015.  Dit heeft geen invloed op het 
bedrag van de bedrijfstoeslag maar kan wel een impact 
hebben op het bedrag van de sociale en fiscale inhou-
dingen, berekend op de cumul tussen de werkloosheids-
uitkering en de bedrijfstoeslag.
Bovendien zal de minimale werkloosheidsuitkering ver-
hoogd worden op 1 september 2015. Dit kan een im-
pact hebben voor de begunstigden van een SWT wiens 
loon laag was omdat hun uitkering niet lager mag gaan 
dan de minimum variabelen volgens de familiale situatie.  
Deze minima zullen lichtjes stijgen en kunnen eveneens 
een impact hebben op de sociale en fiscale inhoudingen.
De Rustpensioenen zullen eveneens aangepast worden 
op 1 september 2015. Een verhoging van 2% op het 
minimum pensioen van werknemers en zelfstandigen, op 
het minimum recht per loopbaanjaar en het plafond van 
het minimumrecht per loopbaanjaar.
De pensioenen die met ingang van vóór 1995 zullen met 
1% verhoogd worden, en deze die 5 jaar geleden van 
start gingen met 2%.
Het bedrag van de Inkomens Garantie voor Ouderen 
(IGO) en het Gewaarborgd Inkomen zullen eveneens met 
2% stijgen vanaf 1 september 2015.

Godelieve PaTa
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Het pensioen op 67 jaar:  
De kritiek van de Raad van State!

De Raad van State heeft een advies uitgebracht over het 
wetsontwerp ingediend voor de verhoging van de pensi-
oengerechtigde leeftijd. Deze instelling merkte op dat de 
hervorming zou kunnen leiden tot een sociale achteruit-
gang, in strijd met artikel 23 van de grondwet waarin het 
recht op sociale zekerheid voor alle burgers wordt gewaar-
borgd. De organisatie dringt er bij de regering op aan de 
precieze redenen waarom deze hervorming opgedrongen 
werd te rechtvaardigen. “Gewoon bevestigen zonder meer 
dat deze ingrepen geïnspireerd zijn op het verslag “Een 
sterk en betrouwbaar sociaal contract” van de Commissie 
Pensioenhervorming 2020-2040 die een verlenging van de 
loopbaan aanbeveelt, zodat de leefbaarheid van ons pen-
sioensysteem kan worden verstrekt lijkt onvoldoende voor 
de Raad van State. Met andere woorden, we worden ge-
confronteerd met een potentiële sociale achteruitgang en 
dit zou ongrondwettelijk zijn.
In haar antwoord, heeft de regering gezegd niet toe te ge-
ven aan sociale achteruitgang, maar zegt in de toelichting 
van de motivatie m.b.t. deze wet de reden waarvoor derge-
lijke hervorming noodzakelijk is.

De overheid reageert…

Het pensioenstelsel staat onder druk. De vergrijzing van 
de bevolking is een feit; meer dan 2 miljoen gepensioneer-
den zijn vandaag ouder dan 65 jaar. Het aandeel gepensi-
oneerden blijft toenemen, sneller dan de actieven.
Voeg daarbij een te lage gemiddelde leeftijd van uittreding 
uit de arbeidsmarkt in België. De mannelijke Belg is 59,6 
jaar en de vrouw 58,7 tegen respectievelijk 64,2 en 63,1 
in de OESO landen wanneer men met pensioen gaat. Wat 
betreft de arbeidsgraad voor de 60-64 jarigen, komt dit 
bij ons neer op 17,97% tegenover 41,6% in de OESO- 
landen. Het budget voor pensioenen, steeg tussen 2006 
en 2015 van 25 naar 41 miljard euro’s. Zonder nieuwe 
hervormingen zal de budgettaire kost voor de pensioenen 
toenemen tot 4,1% van het BBP tussen 2013 en 2060 
volgen het Planbureau. Tot slot, “Door deze situatie is het 
doorvoeren van verdere hervormingen onvermijdelijk en 
dringend om de duurzaamheid van onze pensioenen te 
garanderen. (..) Gezien het algemeen belang dat op het 
spel staat, zijnde de duurzaamheid van ons pensioensys-
teem, rechtvaardigen voormelde redenen redelijkerwijs de 
door het wetsontwerp voorziene maatregelen, met inbe-
grip van het teruggrijpen naar het criterium van de leeftijd 
in het kader van deze maatregelen.”

Een “duistere” hervorming?

De Raad van State spreekt zich niet uit over het feit of deze 
hervorming nu ongrondwettelijk zou zijn of een sociale ach-
teruitgang zou betekenen zoals deze hervorming door de 
overheid wordt voorgesteld. De hervorming is inderdaad 
van toepassing op de drie pensioenstelsels (privé, openbaar 
en zelfstandigen). Dit alles resulteert uiteindelijk in een zeer 

complexe wetgeving waaraan elke transparantie ontbreekt 
en die voor de burger moeilijk toegankelijk is De Raad van 
State onderstreept eveneens dat deze hervorming slechts 
een eerste stap is, en dat er meerdere zullen volgen, waar-
door het aangewezen is om meer duiding te geven aan de 
toekomstige etappes. Het antwoord van de regering kon 
niet echt overtuigen. Het wetsontwerp zou gelijklopen in de 
drie stelsels met het oog op een betere transparantie en 
voegt er een tabel aan toe met de schematische evolutie 
van de voorwaarden om toe te treden tot het vervroegd 
pensioen. Men preciseert eveneens dat een pensioensimu-
lator momenteel in volle ontwikkeling is die de burger zal 
toelaten zich te informeren over zijn pensioenrechten, reke-
ning houdende met de verschillende hervormingen.
Wat de volgende stappen in de hervorming zullen zijn, 
wijst de regering erop dat de modaliteiten m.b.t. de moei-
lijkheidsgraad van het werk, en de modaliteiten voor het 
opnemen van een deeltijds pensioen zullen toevertrouwd 
worden aan het Nationaal Pensioencomité.
De uitvoeringsperiode hiervan is een grote onbekende. Zul-
len we meer weten in 6 maand, één jaar, twee jaar …?

Wat te denken?

Men kan eindeloos discussiëren over het nut om de pen-
sioenleeftijd op 67 jaar te brengen, het probleem zit hem 
daar niet. Het is een zeer logische rekensom.
We leven in het algemeen beter en langer. We wisten dat 
op een of ander moment de wettelijke pensioenleeftijd 
zou opgetrokken worden, dit ondanks alle pre-electorale 
verklaringen. Wat ons het meeste verwonderd is dat de 
arbeidsmarkt onvoldoende aangepast is aan de 50-plus-
sers. Inderdaad, het huidige hervormingsplan heeft het 
nergens over de moeilijkheidsgraad van de tewerkstelling. 
Het beheer van een einde loopbaan is helemaal niet aan 
de orde momenteel, integendeel er is op dit ogenblik min-
der mogelijkheid om deze bij te sturen, en het zal in de 
toekomst nog moeilijker zijn. Het gebrek aan transparantie 
is reëel. De werknemers raken er niet meer aan uit. De 
wetten wijzigen voortdurend. Meer nog, dergelijke hervor-
ming heeft een brede consensus nodig gedragen door 
de hele samenleving. Een sprankeltje hoop. De Minister 
van Tewerkstelling en Arbeid heeft eindelijk een rondeta-
felgesprek opgestart rond de hervormingen van de loop-
banen. De vraag die zich stelt is van te weten onder welke 
voorwaarden we moeten werken. De arbeidsmarkt moet 
gemoderniseerd worden en een evenwichtige oplossing 
vinden tussen een kwaliteitsvolle baan en de behoefte aan 
flexibiliteit binnen de onderneming. Er moet dringend een 
oplossing komen voor de zware beroepen.
De sociale dialoog moet tot voorstellen leiden tegen eind 
dit jaar. We geloven dat het tijd is om op te treden zo niet 
zal de pensioenhervorming niet doeltreffend zijn. Als er 
niets gebeurd zullen we simpelweg meer werklozen en 
invalide werknemers hebben.

Michel WUYTS
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Gepensioneerd en kunstenaar  

Uw pensioen kabbelt niet altijd rustig verder…
Je bent creatief en je vult je dagen met een artistieke passie. 

Liefhebbers van uw werken zijn zelfs bereid je hiervoor te 
belonen. Wat gebeurt er dan, in termen van cumul van je reeds  

opgebouwde pensioeninkomsten en b.v.b. auteursrechten ?
Zijn deze inkomsten cumulatief met uw pensioen?  

Wat zijn de fiscale gevolgen? 

Pensioen en artistieke activiteiten: 
wat bij cumul? 

Het principe is eenvoudig, gaat het om een artistieke 
activiteit, dan moet men geen rekening houden met de 
opgelegde limieten ingeval van cumul met uw pensioen 
of een andere vorm van inkomsten ongeacht de leeftijd 
van de gepensioneerde.

Maar wat is nu een creatieve activiteit van creatie van 
wetenschappelijke of artistieke werken?

Dit is een activiteit waarbij een persoon werken creëert 
die uitgaan van zijn wetenschappelijke kennis en/of zijn 
talent en verbeelding. Een schilderij of het schrijven van 
een boek zijn voorbeelden.

Een persoon die een werk interpreteert, is ook veronder-
steld een kunstenaar te zijn. Dit kan een acteur zijn, een 
muzikant, een zanger,.. etc. Ze bieden in feite een artis-
tieke persoonlijke toets aan het geïnterpreteerd kunst-
werk.

Om te vermijden dat deze artistieke creaties toegevoegd 
worden met uw pensioen, is het noodzakelijk dat de 
ontwerpers niet als handelaar beschouwd worden. De 
verrichte activiteit mag geen gevolg hebben op de ar-
beidsmarkt en mag niet concurrerend zijn. Kortom, deze 
activiteit moet occasioneel zijn en niet permanent.

Indien er wel cumul van de inkomsten met het pen-
sioen is, moet u rekening houden met onderstaande 
toegelaten bedragen.

Bij normale pensioenleeftijd zijn de limieten als volgt: 

Limieten voor beroepsinkomsten in  2015:

Voorwaarden Kind ten laste? Jaarlijks grensbedrag dat niet mag overschreden 
worden per type activiteit

Werknemer (Bruto) Zelfstandige (Netto)

A.  Vóór de wettelijke  
pensioenleeftijd

Neen 7.793,00 EUR 6.234,00 EUR

Ja 11.689,00 EUR 9.351,00 EUR

B.  Minder dan 65 jaar en alleen 
een overlevingspensioen

Neen 18.144,00 EUR 14.515,00 EUR

Ja 22.680,00 EUR 18.144,00 EUR

C.  Vanaf de wettelijke  
pensioenleeftijd

Neen 22.509,00 EUR 18.007,00 EUR

Ja 27.379,00 EUR 21.903,00 EUR

Vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt of 45 jaar loopbaan kan aantonen, is er daartegen geen enkele limiet. 
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En belastingen?  

In veel gevallen leidt de cumul van een pensioen met een 
bijkomende activiteit tot een significante toename van de 
belastingen.
Inderdaad dit inkomen wordt toegevoegd aan uw pen-
sioen en zal belast worden aan het marginaal tarief. Bo-
vendien zal de belastingvermindering waar men recht op 
heeft indien men met pensioen is, verminderd worden. 
Bijgevolg zal 30 à 50% van wat je bruto verdient verdwij-
nen naar sociale bijdragen en belastingen.

Maar, indien je een bijkomend inkomen genereert afkom-
stig uit een artistieke creatie en je wordt niet als handelaar 
beschouwd, zal de belasting heel wat gunstiger uitvallen.
We nemen hierbij een voorbeeld met auteursrechten. 
U hebt een boek geschreven en u ontvangt auteursrech-
ten t.b.v. 10.000euro. 
Uw huidig pensioen bedraagt 18.000euro belastbaar per 
jaar.
Auteursrechten zullen afzonderlijk belast worden aan het 
vaste tarief van 15%. Zelfs indien u kosten heeft kan u 
deze in mindering brengen.

De belasting is als volgt:

|   Gezamenlijk belastbaar 18.000 (Wettelijk pensioen)
 Basisbelasting 5.530
 Belastingvermindering op de op de belastingvrije sommen  - 1.837,50
 Vermindering pensioenen - 1.954,12
 Verminderde basisbelasting 1.738,38

|   Afzonderlijk belastbaar inkomen  10.000 (auteursrechten netto)
 Belasting (15 %) 1.500

 è Totaal belastingen  3.238,38
 è Gemeente en agglomeratiebelasting (7%) 226,68
 è Totale belasting 3.465,06

Maar, indien het niet als auteursrechten beschouwd word, maar als een zelfstandig inkomen, zal de belasting als volgt zijn:

|   Gezamenlijk belastbaar  18.000 (Belastbaar wettelijk pensioen)
  10.000 (Inkomen als zelfstandige)
  - 2.067,77 (forfaitaire beroepsinkomsten op zelfstandig inkomen)

 Totaal belastbare inkomsten 25.932,23
 Basisbelasting 8.969,50
 Belastingvermindering op de op de belastingvrije sommen   - 1.837,50
 Vermindering pensioenen - 1.210,14
 Verminderde basisbelasting 5.921,86
 Gemeente- en agglomeratiebelasting (7%)         414.53
 è Totale belasting 6.336,39

Zoals blijkt, in het laatste geval, is de belasting veel ho-
ger door de globalisatie van de inkomsten en resulteert 
dit in een veel hogere basisbelasting (5.921,86€ tov. 
3.238,38€) en een vermindering van de belasting op 
pensioen. 
Deze laatste gaat van 1.954,12€ naar 1.210,14€.

Tot slot, als je artistieke activiteit permanent wordt, moet 
je dit aangeven in het kader van een zelfstandige activi-
teit, u moet zich aansluiten bij een sociaal fonds en de 
bijdragen betalen. Uw inkomen zal dan gecumuleerd 
worden met uw pensioen zoals het voorbeeld hierboven 
aantoont.

Michel WUYTS

Goed fiscaal nieuws: sommige gepensioneerden zullen minder 
belastingen betalen!

De bijkomende vermindering, toegekend aan de lage pensioenen (artikel 154 van het wetboek op de inkom-
stenbelasting) werd zopas aangepast zodat een aanpassing van het pensioen geen vermindering veroorzaakt 
van het netto pensioen. Inderdaad, in gezamenlijk overleg met de oppositie, heeft de regering een amendement 
aangenomen die het probleem lijkt op te lossen voor 150.000 gepensioneerden waar het bruto pensioen zich 
tussen 15.518 en 16.650 euro’s bevindt. De voorgestelde oplossing is een verhoging met 9% van het bedrag 
van de bijkomende belastingvermindering toegekend aan deze groep van gepensioneerden.
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DUO for a JOB 

Word vrijwillig mentor bij DUO for a JOB en verander 
de toekomst van een jongere (en de uwe!)

Net als Fediplus ge-
looft DUO for a JOB 
dat de uitwisseling van 
ideeën en ervaringen 
tussen generaties en 

culturen enorm verrijkend is. Deze vzw organiseert men-
torschap door in Brussel geïmmigreerde jongeren die ac-
tief op zoek zijn naar werk in contact te brengen met vijf-
tigplussers die hen ondersteunen in hun inspanningen.    

Waarom?

Voor de mentoren is het een unieke kans om een maat-
schappelijk engagement aan te gaan, actief te blijven 
door ervaring te delen, sociale vaardigheden aan te 
scherpen en er bovendien een nieuw sociaal netwerk 
van meer dan 150 mentoren bij te krijgen. 

“De intergenerationele mentoring is een prachtig menselijk 
avontuur, het komt er op neer dat maturiteit en ervaring een dy-
namische ontmoeting aangaan met de ambities van de jeugd, 
hongerend naar nieuwe uitdagingen maar soms zo hulpeloos. 
Het is een ware kans dat je zulk vertrouwen wordt gegund sa-
men met een waarachtige verantwoordelijkheid. Iemand helpen 
om iets op te bouwen, om zijn weg te vinden en een plaats te 
bereiken in onze samenleving, geeft ook zin aan mijn pensioen”
Stephan, 62 jaar, hoger kaderlid in de farmaceutische industrie

“DUO for a JOB is een zeer verrijkende ontmoeting, die de deur 
wagenwijd opent voor nieuwe horizonten en een nieuwe kijk 
biedt op ons eigen land!”
Claire, 55 jaar, onderwijzeres

Voor wie ?

De mentoren zijn ouder 
dan 50, hebben in zeer 
uiteenlopende sectoren 
gewerkt, zijn beschikbaar 
om één keer per week een 

jongere te ontmoeten in Brussel, hebben zin om hun er-
varing en advies te delen en zijn bovendien nieuwsgierig 
om een andere werkelijkheid te ontdekken. 

“Mijn mentor? een echte metgezel die mij de eigenheden toe-
lichtte van de sector waar wij beiden uit voortspruiten, maar 
die hier volledig anders functioneert. Ik mocht toetreden tot zijn 
netwerk. Met hem kon mijn CV op punt gesteld worden. Ook 
leerde ik geduld uit te oefenen. Nu heb ik, dank zij Philippe en 
Duo for JOB, een baan!”

Bernard, 30 jaar, logistiek medewerker

“Chantal, mijn mentor, liet mij toe om mijn eigen potentieel te 
ontdekken en te ontplooien. Zij was voor mij een ware bron van 
inspiratie en zij moedigde mij aan om mij met ernst en inzet te 
richten op mijn doelstellingen. Zij deelde haar vaardigheden en 
haar wijsheid met mij, hetgeen voor mij zeer behulpzaam en 
stimulerend is geweest. Al hetgeen ik dankzij haar mocht leren, 
stel ik ten zeerste op prijs.”

Neha, 29 jaar, marketing-consultant

Hoe?

Concreet verbinden de mentoren zich er toe om gedu-
rende 6 maanden, enkele uren per week, een jongere te 
begeleiden en adviseren in diens zoektocht naar werk. 
De mentoren staan er niet alleen voor: ze worden bege-
leid door een professioneel team dat vormingen en ont-
moetingen tussen mentoren onderling organiseert. Van-
daag schreven zich al meer dan 150 mentoren, uit alle 
sectoren, in en 160 duo’s werden sinds 2013 gecreëerd. 

Wat bieden we aan?

Als vrijwillig mentor: 
|  krijgt u een specifieke vorming* van 4 dagen, het is dus 
helemaal niet nodig om ervaring in coaching te hebben

|  wordt u bijgestaan door een professioneel team 
|  ontmoet u regelmatig de andere mentoren met wie u 
ervaringen kan uitwisselen

|  bent u verzekerd door de vzw 
tegen eventuele ongevallen in 
het kader van uw missie als 
mentor 

*Momenteel bestaat deze training enkel in het 
Frans, een zekere basiskennis van het Frans 
is hiervoor nodig.

DUO for a JOB zoekt nieuwe mentoren!
Om zijn maatschappelijke opdracht goed te vervullen, is 
DUO for a JOB continu op zoek naar vrijwillige mentoren. 

Meer weten? 
Ontdek alles over het project via de volgende vi-
deo met getuigenissen van mentoren: https://vimeo.
com/134823395 (momenteel enkel in het Frans). 
En neem zeker ook een kijkje op de Facebook pagina of 
website (www.duoforajob.be). 

Interesse?
Neem contact op met Anne De Smet (adesmet@duofo-
rajob.be, 02/203 02 31). Zij zal u met plezier het project 
in alle details toelichten en antwoorden op al uw vragen.
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Wie ligt er wakker van zijn pensioen?  Ik niet...

Fediplus, continu ondervraagd over wijzigingen die onze pensioenen en de einde loopbaanregelingen 
zullen ondergaan en de snelheid waarbij deze geïmplementeerd zullen worden, heeft onderzoek 

laten verrichten naar wat de 50 plusser bezighoudt rond dit thema. In samenwerking met het 
onderzoekbureau Insites Consulting, heeft Fediplus zich geconcentreerd op een representatief panel 

in de 3 regio’s van het land, bestaande uit mannen en vrouwen tussen 50 en 75 jaar waarvan 30% 
actief werkt, de helft gepensioneerd is en 20% werkloos is of met ziekteverlof. 

Welke lessen kunnen we trekken uit 
deze studie?

Ondanks het feit dat de meerderheid van de ondervraag-
den al heeft nagedacht over zijn pensioen, is het aantal 
dat zich daadwerkelijk goed geïnformeerd heeft op één 
hand te tellen.

De overgang naar het pensioen blijft daarom vaak een 
grote onbekende.

De voornaamste zorg van de ondervraagden heeft be-
trekking tot het te verwachten inkomen op het ogenblik 
van de pensionering. Vooral de leeftijdscategorie tussen 
56-60 is gevoelig hiervoor.

Een tweede factor betreft de wijzigingen die ons pensi-
oenstelsel momenteel ondergaat. Dit laatste, in comple-
te herziening, zorgt voor veel vragen en dramatiek. Een 
vraag die pertinent gesteld wordt, is het aantal jaren die 
men nog verplicht moet presteren alvorens van het pen-
sioen te kunnen genieten.  Het zijn vooral de 50 en 55 
jarigen die hier zeer bezorgd om zijn.

 

Geen struisvogelpolitiek

Verre van eenvoudig te begrijpen, de pensioenhervorming 
ontmoedigt veel mensen. Men verkiest om de vragen rond 
zijn einde loopbaan en pensioen voor zich uit te duwen 
dan de confrontatie van de uitdaging aan te gaan. 
Door een gebrek aan gepersonaliseerde informatie zullen 
de ondervraagden zelden verder gaan dan de algemene 
informatie die ze aangereikt krijgen, waardoor ze maar een 
vage voorstelling hebben van wat hun te wachten staat.

Uit het onderzoek blijkt echter dat de respondenten voor-
al hun pensioen kiezen op basis van externe factoren, 
dan dat deze zou gebaseerd zijn op een vrijwillige keuze, 
zoals de sluiting van de fabriek, een herstructurering of 
het feit van te wachten op de wettelijke pensioenleeftijd. 
Gezondheidsredenen spelen eveneens een belangrijke 
rol en kan een aardige motivator zijn om wat gas terug te 
nemen of zijn pensioen aan te vragen.

De Belg is dus slecht voorbereid op zijn toekomstig pen-
sioen en begint er te laat aan te denken. Hij zou beter 
wat vroeger een keuze maken in zijn carrière zodat hij bij 
zijn pensionering niet moet vaststellen dat hij toentertijd 
beter een andere keuze had gemaakt.
De juiste beslissing nemen vanuit het perspectief van de 
einde loopbaan en pensioen kan je pas doen als je goed 
geïnformeerd bent. Vermijd de valkuilen en doe beroep 
op de onafhankelijke consultants van Fediplus.
Hoe vroeger des te beter !
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Kort nieuws

Belgen en de gezondheidszorg

Eén Belg op twee geniet van de tussenkomst van een 
privéverzekeraar, bovenop een terugbetaling van de Riziv 
en mogelijks ook een bijkomende terugbetaling door een 
ziekenfonds, zijnde een stijging van 3% tussen 2000 en 
2013. De privé verzekering wordt meestal door de werk-
gever onderschreven, het is dus eigenlijk de privésector 
die deels instaat voor het groeiend aandeel van de over-
heidsuitgaven in de gezondheidszorg. Een andere vast-
gestelde tendens is het groeiend belang van de dekking 
van ambulante kosten (tandarts, brillen enz...)

Meer en meer oudere en vrouwelijke 
zelfstandigen

De laatste 15 jaar stelde men toename vast van 30% 
zelfstandigen. Dit statuut is echt booming, vooral onder 
de vrouwen en de senioren.
Vrouwen vertegenwoordigen 35% van de zelfstandigen 
in België en zijn vooral actief in bijberoep. Wat de oudere 
zelfstandigen betreft, die zijn met bijna 800.000 boven 
de 65 jaar en bijna 10.000 met de gezegende leeftijd van 
80 jaar. België telt zelfs één zelfstandige van meer dan 
100 jaar!

Zelfstandige mantelzorgers 
bekomen een vergoeding

De ministerraad keurde de Koninklijke besluiten goed 
voor de die het statuut van de zelfstandige mantelzorgers 
hervormen. Deze laatsten zullen in de toekomst een vorm 
van bescherming genieten. Zo kunnen ze gedurende zes 
maanden genieten van een gegarandeerde prestatie van 
1.070 euro’s per maand. Periode die verlengbaar is. Dit in 
zoverre dat men zijn professionele activiteiten vermindert 
of opschort om te zorgen voor een ernstig ziek gezinslid 
of familielid tot de tweede graad of voor een gehandicapt 
kind. Tot op heden konden ze enkel rekenen op een vrij-
stelling van bijdragen gedurende 3 maanden. Afgezien 
van deze maandelijkse toelage, die overeenkomt met het 
minimumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige, 
zullen deze ook vrijgesteld worden van het betalen van 
sociale bijdragen, met behoud van hun sociale rechten. 
De periode van onderbreking zal daarenboven eveneens 
worden gelijkgesteld voor hun sociale rechten, met in-
begrip van hun pensioen. De zelfstandigen kunnen hier-
van zowel voltijds als halftijds genieten. Op verzoek van 
de minister van Werkgelegenheid, Kris Peeters, gaan de 
verzekeringsmaatschappijen op zoek naar een product 
dat specifiek bestemd is voor mantelzorgers. 

Deze bijzondere verzekering moet wel volgende waar-
borgen omvatten: 
|  Aansprakelijkheid voor schade aan de begeleide per-
soon, zijn eigendom of zijn medische apparatuur.

|  Rechtsbescherming, met inbegrip van een waarborg 
ter dekking van strafrechtelijke vervolging

|  Lichamelijke letsels, voor de mantel zorgende als voor 
zijn de persoon die hulpbehoevend is (overlijden, ar-
beidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit, behande-
lingskosten)

Welke visie heeft U op uw 
inzetbaarheid?

Volgens een studie van Acerta, die ongeveer 2.000 werk-
nemers (geen arbeiders) ondervraagde, blijkt dat zij zeer 
positief zijn over hun inzetbaarheid of aantrekkelijkheid 
voor een nieuwe werkgever. 63% van de respondenten 
verwacht dat ze de komende 3 of 5 jaar in hun huidige 
positie zullen blijven. De 50 plussers zijn van mening dat 
hun inzetbaarheid zeker zo hoog is als bij jongeren. 61% 
is ervan overtuigd om op hetzelfde niveau te kunnen 
presteren, ongeacht het feit dat ze meer fysieke proble-
men verwachten om de functie op hetzelfde niveau te 
kunnen verzekeren. Slechts 27% van de 50 plussers ge-
loven erin om snel een nieuwe baan te vinden mochten 
ze deze verliezen. Bij de leeftijdsgroep van 40-50 jarigen 
zijn ze nog met 45% die evenzo denken.

Kosten van arbeid

De OESO publiceert de cijfers voor de landen van de 
eurozone betreffende de eenheidskost van arbeid.
Deze meet de gemiddelde loonkosten per geproduceer-
de eenheid. In het eerste kwartaal van 2015 waren deze 
in stijgende lijn met 0,5% over het gehele gebied.
België is een uitzondering, daar de arbeidskosten per 
productie-eenheid met 1,1% dalen, dank zij een toege-
nomen productiviteit en de lagere arbeidskosten in com-
binatie met een lage inflatie.



Nr 142 | 4de bimester 2015

13

Kaderleden en hun pensioen

Volgens een enquête bij 1.000 leden van de Nationa-
le Confederatie van kaderleden, wenst 82% een deel-
tijdspensioen op te nemen bij de leeftijd van 59 jaar. 
55% van hen zou kiezen voor een halftijds- deeltijds- 
pensioen, en 34% voor een deeltijdspensioen van 1/5e. 
Een meerderheid van de respondenten is van mening dat 
de werkgever het deeltijdspensioen niet kan verplichten 
bij een werknemer.

Vakantie of loopbaanonderbreking

Een onderzoek in opdracht van Tempo-Team bij 400 werk-
nemers, gaf twee van de drie aan grote druk te voelen op 
het werk en één op drie voelt zich niet in staat om zich te 
ontspannen na een dag werken, of zelfs tijdens het week-
end. Dezelfde vaststelling is er bij de vakanties, waar het 
werk steeds aanwezig blijft. Bijna de helft van de mensen 
geeft aan af en toe contact te houden met het werk en een 
derde bevestigd dat ze regelmatig hun mails lezen stelde 
Tempo-Team vast. Het gunstige effect van de vakantie lijkt 
volledig relatief en bijna één op de twee werknemers heeft 
er nood aan om een langere loopbaanonderbreking in te 
bouwen om langer te kunnen werken. De meerderheid 
van de ondervraagden vind het dan ook jammer dat het 
niet gemotiveerd tijdskrediet niet meer wordt ondersteund 
door de overheid. Eén op de tien werknemers was dan 
ook van plan om een tijdskrediet op te nemen in 2015. We 
zijn er niet zo zeker van dat dit nog zal gebeuren!

Ambtenaren met pensioen

Volgens informatie van de krantengroep Mediahuis, zal 
nauwelijks één ambtenaar op negen tot zijn 65e werken. 
De overgrote meerderheid zal vervroegd met pensioen 
gaan. Het aandeel van ambtenaren die hun baan ver-
laten op de leeftijd van 60 jaar is de laatste 10 jaar ge-
wijzigd van 85 naar 74%. 64% van de gepensioneerde 
ambtenaren heeft gevraagd om hun post te verlaten, 
terwijl 12,68% met pensioen gestuurd werden om me-
dische redenen.

MIVB: het einde van de tickets in papier

Sinds 1 juli is het niet meer mogelijk om papieren tickets 
van vijf en 10 ritten te verkrijgen. Alhoewel je er geen 
meer kan kopen, blijven de kaarten die je nog hebt geldig 
tot midden 2016. Het is wel aangewezen om de kaarten 
die je nog hebt om te ruilen voor een Mobib-basiskaart. 
Deze is anoniem en kan door meerdere personen ge-
bruikt worden. U kunt zich een basis Mobib-kaart aan-
schaffen voor de prijs van 5 euro, hierop kan U dan een 

ticket van 1, 5 of 10 
ritten opladen. Je 
kunt de Mobib-kaart 
eveneens bekomen 
in de verkooppunten 
van de TEC 
Het doel is van een 
kaart te bekomen die 
geldig is op zowel het netwerk van de Mivb als de Tec 
en de Lijn. Deze laatste is echter nog niet klaar met de 
aanpassingen.

Daling van de schenkingsrechten in 
Vlaanderen

Vlaanderen introduceerde een aanzienlijke vermindering 
van de belastingen op schenkingen in onroerend goed, 
zowel in directe als in indirecte lijn. 
De Vlaming betaalt nu tot 75% minder dan in de vorige 
situatie.

De afwezigheid van een proefperiode 
remt de aanwerving

Volgens een onderzoek door de Unie van Middenstand 
bij de Kmo’s, zijn twee van de drie werkgevers terughou-
dend of zien af van een aanwerving sinds de afschaffing 
van de proefperiode. Met het in voege brengen van het 
eenheidsstatuut in januari 2014 werd de proefperiode 
inderdaad uit de arbeidsovereenkomsten gehaald. Dit 
heeft ertoe geleid dat de werkgevers die toch nood had-
den aan bijkomende aanwervingen zich genoodzaakt 
zagen contracten van tijdelijke duur af te sluiten of via 
een interimkantoor te werken.

Verhoging van de laagste lonen

Als gevolg van de lagere belastingen en sociale lasten, 
zal vanaf 1 augustus het netto salaris van ongeveer 
850.000 werknemers toenemen. Dit voor de netto lonen 
begrepen tussen 1.272€ en 1.574,4€.  De minimumlo-
nen van 1.272€ zullen met 19€ per maand stijgen, daar 
waar de verhoging slechts 3€ zal bedragen bij de lonen 
tot 1.547,4€.

Bruggepensioneerde minder en 
minder talrijk

Omgedoopt tot “werkloosheid met bedrijfstoeslag” is de 
populariteit van het brugpensioen afgenomen.  Op één 
jaar tijd is het aantal begunstigden met 5,4% gedaald.
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218 dagen winst

In 2014 is de levensverwachting van de Belg toegeno-
men met 218 dagen. De gemiddelde levensverwachting 
schommelt rond de 81,07 jaar. De vrouwen kunnen ech-
ter op 83,5 jaar rekenen t.o.v. de mannen die het slechts 
78,5 jaar volhouden.

De Ecocheques

Ze bestaan sinds 2009 in België. Geldig voor 2 jaar, eco-
cheques boosten de koopkracht van de werknemers en 
dragen bij tot de bescherming van het milieu.

Net zoals met maaltijdcheques, zijn eco-cheques waar-
debonnen. Ze laten je toe om producten en diensten 
aan te kopen met een ecologisch karakter en mogen 
niet meer dan 10 euro per stuk bedragen, met een maxi-

mum van 250 euro per jaar. Ze zijn vrijgesteld van 
sociale bijdragen en vrij van belastingen uit 

hoofde van de werknemer. Het 
is dus zuiver winst, zelfs als 
kun je ze niet inwisselen tegen 
baar geld, zelfs gedeeltelijk. 

De handelaar of uitgever is niet 
verplicht om hierop wisselgeld 

terug te geven.
In juni werd de lijst van de producten die 

je hier kan mee aankopen aangepast, en komt 
zodoende beter tegemoet aan de ecologische innova-
ties en het nieuwe energiebeleid. 

Naast biologisch voedsel, schoonmaakmiddelen en li-
chaamsverzorging met een ecolabel, spaarlampen, op-
laadbare batterijen, planten en alles wat met de fiets te 
maken heeft, kun je er ook een koelkast mee aankopen, 
een diepvriezer, droogkast, elektrische scooter of zelfs 
uw stookkosten mee financieren of de installatie van een 
roetfilter op je wagen betalen.

Een andere nieuwigheid in de lijst is de aankoop van kle-
ding, boeken en tweedehandsmeubels of nog in de toe-
ristische sector kan je nu in sommige hotels, gites hier-
mee terecht die het label dragen van “Groene Sleutel». 
De leverancier moet natuurlijk wel bereid zijn je eco-che-
ques te aanvaarden, daarom kan je beter eens de lijst 
consulteren op www.edenred.be 

Een Belg op 5 is arm

21% van de bevolking of meer dan één Belg op vijf heeft 
een risico op armoede of sociale uitsluiting. Dit risico op 
armoede of sociale uitsluiting slaat niet enkel op het in-
komen, maar ook op de levensomstandigheden in hun 
brede zin, dus niet enkel de financiële armoede maar 
ook ernstige materiële deprivatie, of het feit in een gezin 
te wonen met een lage werkintensiteit. Vorig jaar leden 
ongeveer 1% van de Belgen onder financiële armoede. 

Voor een alleenstaande ligt de drempel op 1.085€ per 
maand.  Voor de leden van een gezin met twee volwas-
senen en 2 kinderen bedraagt de drempel 2.279€ per 
maand.  Ernstige materiële deprivatie kan je bij 6% van 
de Belgische bevolking vinden. 15% van de -60 jarigen 
leven in een gezin met een lage werkintensiteit.

Rouwverlof (klein verlet)

Verschillende voorstellen liggen op tafel bij de regering 
om het rouwverlof te verlengen. Minister Kris Peeters zou 
genegen zijn aan het voorstel want hij vindt dat de vrij-
stelling van werk voor 3 dagen om  het verlies van een 
kind of echtgenoot te verwerken zeer weinig is en getuigt 
niet van een proportioneel mededogen, dat kan je zelfs 
aflezen uit de minister zijn Facebook-pagina.
De problematiek kwam vorige week opnieuw op de 
agenda na een wetsvoorstel van de Sp.a om het aantal 
rouwdagen op te trekken naar vijf à tien, binnen het jaar 
na het sterfgeval. Er is overleg gepland met de minister 
van Sociale Zaken Maggie De Block.

Tijdskrediet in stijgende lijn

Het aantal werknemers met tijdskrediet (+9,2%) of in 
loopbaanonderbreking (+3,2%) stijgt sterk in het tweede 
kwartaal, vergeleken met dezelfde periode in 2014. Tus-
sen april en juni 2015 waren er 145.863 werknemer in de 
privé die met tijdskrediet waren waarvan het merendeel 
genoten van een vermindering van de werktijd met één 
vijfde.

De Belg is weinig mobiel

Volgens een studie van Randstad, is de Belgische werk-
nemer terughoudend om van werkgever te veranderen 
aangezien slechts 9% van hen deze stap neemt, tegen-
over 14% als internationaal gemiddelde. Mobiliteit op de 
Belgische arbeidsmarkt is de laagste in de wereld. De 
belangrijkste redenen die de Belgen aangeven voor het 
veranderen van werk zijn het gebrek aan carrière kan-
sen, gebrek aan erkenning en gebrek aan interesse in de 
baan. Echter, volgens Randstad is het vooral de “vergoe-
ding op basis van anciënniteit en de zware ontslagproce-
dure die de mobiliteit vertragen.”

Zwartwerk neemt af

Volgens de jaarcijfers van de sociale inspectie, werden 
in 2014 10.568 arbeiders ontmaskerd met zwart werk, 
wat een kwart meer is dan in 2009. De effectiviteit van 
de controles is te verklaren door een betere zoekmetho-
de door middel van “datamining” waarbij databases en 
elektronische analyses vergeleken worden om de risico-
volle plaatsen in kaart te brengen. De sectoren het meest 
getroffen door deze inbreuken zijn de horeca, de bouw, 
detailhandel en de industrie.
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Voor U gelezen

De limieten van de markt
Paul De Grauwe (Terra - Lannoo, 
Uitgeverij - Publicatiedatum: 
27/09/2014)

Zorgen de financiële crisis 
en de groeiende ongelijk- 
heid voor een nieuw keer-
punt in de machtsverhou-
ding tussen vrije markt 
en overheid? Krijgen we 
een omverwerping van 
het kapitalisme en neemt 
de staat de macht weer 
over? Na een decennia-
lange triomftocht is het 
kapitalisme goed op weg 
om zichzelf te vernietigen. 
Kernproblemen als klimaat- 
verandering en groeien-
de inkomensongelijkheid 
illustreren de onvermijdelij- 

ke externe en interne limieten van de markt. Enkel de 
overheid lijkt een oplossing te kunnen bieden. Maar 
ook de staat zal op grenzen botsen en op haar beurt 
de weg effenen voor een comeback van de markt. Met 
zijn nieuwe boek levert Vlaanderens prominentste eco-
noom een onschatbare bijdrage aan het debat over de 
houdbaarheid van ons marktsysteem. De Grauwe ana-
lyseert haarfijn de gevolgen van die desastreuze pendel-
beweging, die alleen doorbroken kan worden als we nu 
drastische maatregelen nemen.

Tax shift
Ivan Van de Cloot, Karel Volckaert 
(Uitgever: Uitgeverij Lannoo / 
Publicatiedatum: 23/06/2015)
 
Dringend tijd voor 
een tax shift. Waarom 
vinden we sommige 
belastingen eerlijk en 
andere oneerlijk? Wat 
is de zin en onzin van 
een vermogensbelas-
ting? Hoe kunnen we 
het fiscale systeem 
herwerken? Het de-
bat over belastingher-
vormingen wordt al 
te vaak gedomineerd 
door buikgevoel en 
vooroordelen. Tijdelijke 

effecten of oppervlaktefenomenen vallen meer op, waar-
door mensen zich erop blindstaren en de onderliggende 
elementen uit het oog verliezen. Dit boek stopt niet bij de 
fiscaliteit. Het biedt immers een nooit eerder verschenen 
analyse van de rol van fiscaliteit in het volledige econo-
mische ecosysteem. Via objectieve vaststellingen en ge-
fundeerde analyse brengen econoom Ivan Van de Cloot 
en financieel expert Karel Volckaert de kern van de zaak 
in beeld. Aan de hand van twintig beleidsprincipes stelt 
Taxshift een reeks broodnodige aanbevelingen voor. En-
kel op die manier is een evenwichtig oordeel mogelijk van 
de belastinghervorming die ons land zo hard nodig heeft.

Waterloo
Luc De Vos, Dave Warnier, Franky 
Bostyn (Uitgever: Schuyt België / 
Publicatiedatum: 13/06/2015)
 
De slag bij Waterloo 
is een van de best 
gedocumenteerde 
veldslagen ter we-
reld.
We weten van mi-
nuut tot minuut wat 
er gebeurde: de 
oprukkende troe-
pen, het gebulder 
van kanonnen, de 
strategische zetten, 
de brandende hoe-
ves, de 10.000 
dode paarden … 
4800 geallieerde 
soldaten en 7000 
Franse soldaten lieten het leven tussen rogge- en haver- 
halmen. 

Waterloo. 1815 - De val van Napoleon neemt de 
lezer mee naar die cruciale periode uit de Europese 
geschiedschrijving.
De auteurs geven inzicht in strategie en tactiek, in 
bewapening en motivatie van de manschappen, de man-
ke logistiek, het slechte informatienetwerk dat uiteindelijk 
leidde tot het einde van Napoleon. 

Waterloo. 1815 - De val van Napoleon is hét naslagwerk 
voor wie echt alles wil weten over wat er gebeurde, op 
en naast het slagveld. De vele kaarten die speciaal voor 
deze publicatie werden gemaakt, visualiseren de militair 
strategische zetten.
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Gezondheidsrubriek 
Cerebrovasculair accident

Een beroerte is een plotselinge ernstige hersenaandoening die optreedt als gevolg van de 
verstopping of breuk van een bloedvat dat instaat voor het transport naar de hersenen. 

Hierdoor ontstaat er een gebrek aan zuurstof in de hersenen wat fataal kan aflopen.

De laatste 20 jaar is het aantal beroertes toegenomen 
met 25% bij de 20-64jarigen. Het zijn voornamelijk de 
oudere personen die hierdoor het meest getroffen zijn.

Mogelijke oorzaken

Onder de mogelijke oorzaken van een beroerte is vooral 
de auriculaire fibrillatie die bij één op de vijf incidenten 
aan de basis ligt. Bijna 200.000 Belgen lijden hieraan. De 
symptomen zijn een onregelmatige hartslag met een per-
manente wisseling van bloeddruk en bloeddruk hoogte 
bij iedere hartslag. Bij een te snelle hartslag is het bloed 
minder vloeibaar en kan er een klonter gevormd worden, 
die indien deze vast komt te zitten in een long of een 
slagader die naar de hersenen leidt een beroerte veroor-
zaakt.De belangrijkste oorzaak is de veroudering van het 
hart. Slechts een minderheid van de min 65 jarigen is 
hierdoor aangetast, maar bij de 85 jarigen loopt dit op tot 
11%. Deze ziekte komt aldus vaker voor dan we denken, 
want één op vier personen ouder dan 40 jaar zal op ter-
mijn een voorkamer of atriale fibrillatie ontwikkelen.

Een Deense studie gaf aan dat lawaai als verzwaren-
de factor optreedt. Een persoon van meer dan 65 jaar, 
blootgesteld aan 10 decibels meer dan zijn buurman, 
loopt een verhoogd risico van zo maar eventjes 27% op 
een beroerte dan de buurman.
Een Finse studie kwam tot het besluit dat tomaten eten, 
rijk aan lycopeen, een krachtig oxidant, het risico op een 
beroerte merkelijk doet afnemen.
Deze studie gaf aan dat personen met de hoogste niveau 
van lycopeen in hun bloed 55% minder kans hadden op 
een beroerte dan die met bloedwaarden op het laagste 
niveau van dit oxidant.

Tips om een beroerte te voorkomen

Het vervelende aan dergelijke aanval is dat er vooraf-
gaandelijk geen uiterlijke tekenen zijn.
Het is anderzijds zeer belangrijk om in geval van een be-
roerte, binnen de 3 uren te reageren, dit verhoogd mer-
kelijk de kansen op herstel.

|  De mond hangt scheef, of een mondhoek hangt naar 
beneden. Als U in eerste instantie niets opmerkt, vraag 
aan de patiënt om zijn tanden te laten zien.

|  Een arm of een been vertoont verlammingsverschijn-
selen. Merk je niet direct iets, vraag aan de patiënt om 
beide armen naar voor te strekken en de handpalm 
naar boven te draaien. Kijk na of een arm naar beneden 
hangt of ongecontroleerde bewegingen maakt.

|  De patiënt spreekt wartaal, heeft spraakproblemen. 
Vraag hem(haar) om een zin te vormen.

Dit gezegd hebbende, kan men dit voorkomen mid-
dels deze 10 tips:

|  Controleer regelmatig uw bloeddruk. Overleg met uw 
arts wanneer deze boven de 14/9 zit.

|  Neem regelmatig uw hartslag. 

|  Controleer uw cholesterol

|  Controleer regelmatig uw bloed op suikerniveau, dit om 
diabetes uit te sluiten.

|  Stop met roken.

|  Alcohol drink je met mate.

|  Plan regelmatig fysieke oefeningen, en probeer per dag 
minstens 30 minuten snel te wandelen.

|  Eet minder vetrijk voedsel, maar beter vet (minder dier-
lijke vetten), minder zout en 400gr of 5 porties fruit en 
groenten.

NaThalie WILBEAUX
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Agenda

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

Restauratiewerkzaamheden starten in 2002, via een 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 vertrekken vanuit het Centraal Station te 
Brussel om 9 uur om de trein te nemen naar Luik (Liè-
ge). Wie samen wil reizen, neemt best contact op met 
Fediplus. Bijkomende informatie wordt later nog meege-
deeld. 

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

Of je nu Brus-
selaar bent of 
niet en de Za-
vel goed kent 
of niet, deze 
w a n d e l i n g 
zal je doen 
kennismaken 
met verbor-
gen stukjes 
stad binnen 
dit prestigieus kader. De Zavel is bekend bij de toeris-
ten omwille van de markt en de antiekhandelaars, ca-
fés, winkels en prestigieuze merknamen uit verschillende 
branches. Hier wordt de jazzmarathon gelopen. De Zavel 
was vroeger een oefenterrein voor schutters en is dus 
voor alles een plaats met geschiedenis. Die geschiede-
nis zal ons leren waarom mensen die het zich konden 
permitteren graag in de buurt van de Coudenberg kwa-
men wonen, waarom alle gebouwen op elkaar gelijken, 
waarom het beeld van Godfried van Bouillon midden op 
het Koningsplein staat, waarom en wanneer het paleis 
van de hertogen van Arenberg van naam veranderd is. 
In de kerk zal de gids het verhaal vertellen van het beeld 
van Onze Lieve Vrouw van de zavel, dat van Antwer-
pen kwam. Via de kleine Zavel, mooi afgezoomd door 
beelden van vakmensen, bereikt men de Regentschaps-
straat met het koninklijk conservatorium en de synago-
ge, 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 wandeling vangt aan te 13 uur en duurt 3 uur. Af-
spraak voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. 
Meer informatie volgt bij inschrijving. 
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Verlaine cel 252, poëtische 
omwentelingen, Beaux-Arts te Mons 
(BAM) op donderdag 5 november  

Je doorloopt deze tentoonstelling 
als in een epische roman die be-
gint met het dispuut tussen Rim-
baud (1854-1891) en Paul Verlai-
ne en het schot dat aan de basis 
ligt van het proces tegen deze 
laatste. Het verhaal gaat dan ver-
der in de gevangenis van Mons, 
waar Verlaine meerdere van zijn 
kunstwerken heeft geschreven 
tussen 1873 et 1875. Hij bekeert 
er zich ook tot het christendom. Vanaf deze periode van 
zijn leven komt er een spirituele benadering in zijn tek-
sten. Je volgt verder de schrijver na zijn vrijlating: zijn 
vertrek naar Engeland waar hij onderwijst en een relatie 
heeft met één van zijn leerlingen. Hij keert later terug naar 
ons land voor een reeks uiteenzettingen. De wandeling 
wordt geïllustreerd via bijna 200 documenten, voor het 
grootste deel onbekend of zelfs nooit getoond. Verder 
zijn er foto’s, brieven, tekeningen, schilderijen, beelden 
maar ook eigen geschreven teksten en officiële docu-
menten. 

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, cine-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 bourgeoisie wilden 
doen wankelen. 

Tussen de twee bezoeken is er een lunch in de “Leffe 
plazza” midden op de Grand Place en op 5 minuten 
stappen van de BAM. De chef van deze brasserie laat 
keuze tussen vlees of vis met tevoren een aperitief met 
bubbels en een huisvoorgerecht, met op het eind nog 
een seizoen dessert. 

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 
anderen maken vanuit Brussel Centraal: contacteer hier-
omtrent het secretariaat.  

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.

Het is een Theater voor vol-
wassenen, 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 ver-
vaardigd, een bibliotheek en 
een poppenmuseum, waar 
de “marionetten op rust” 
hangen. Zij zijn de helden van het Theater Toone van 
toen en de fetisjpersonages die de poppenspelers van 
de hele wereld nauw aan het hart liggen.

Praktische Informatie
Wij verwelkomen U ter plaatse vanaf 11h15 voor het 
Breugel Buffet 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 2h: 1ste deel in Frans Brussels – 2de deel in 
NL Brussels. (het Vlóms)
Afspraak om 11h15 in Théâtre Royal de Toone,
Impasse Schudde veld, 66 Grasmarkt te  
1000 BRUSSEL (Metrostation – centraal station)

Nieuwe rubriek
Nieuwe rubriek in ons tijdschrift: “Teken van Leven”, waarin artikels die u schrijft een plaats vinden, over een ge-
beurtenis uit het verleden, een hobby, een beroep, een vrijetijdsbesteding, een passie, een woonwijk, enz. De beste 
teksten worden gepubliceerd. Aan het werk! 
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Inschrijvingsstrook voor leden en hun omgeving, terug te sturen of te mailen naar
Fediplus, Belliardstraat 20 – 1040 Brussel – 02 514 14 44 – josette.cotteaux@fediplus.be
Wij herinneren eraan dat mensen uit uw entourage even welkom zijn. 

Naam en voornaam

Adres

Tel Email @

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

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

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

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

Over te maken op rekening BE 19 0012 2049 4012

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

Bootreis op de Maas, van steenkool tot kristal, ons bezoek aan Mosane

Deze 19e juni was een dag gewijd aan het geheugen: de 
nagedachtenis aan ons erfgoed, een welvarende regio in 
de jaren na de oorlog. Onze gids, 72 jaar, zelf een voor-
malig mijnwerker, nam ons mee, 60 meter diep onder de 
grond, dwalend door galerijen waar de herinnering aan 
al die pioniers van het zwarte goud alom tegenwoordig 
blijft.

Hij vertelde ons met groot enthousiasme het dagelijk-
se leven van deze kompels. Er was een verhaal dat mij 
specifiek ontroerde. Zijn broer werkte bij FN Herstal en 
spoorde hem aan om de ploeg te vervoegen omdat er 
minder risico was. Hij zei: “uw taak is om mensen te 
doden, terwijl ik ervoor zorg dat ze hun woning kunnen 
verwarmen”.

Terug aan de oppervlakte, was het tijd om van de lunch 
te genieten op de Maas. Afgemeerd in Seraing, een an-
der verhaal, die van de glasblazers van Val Saint Lam-
bert, spijtig genoeg zonder demonstratie daar de fabriek 
al een tijdje buiten gebruik is.
Wij danken alle deelnemers aan deze tour voor hun goed 
humeur en gevoel voor humor. Inderdaad deze busreis 
was niet zonder emoties, te wijten aan de manier van het 
besturen van de bus als het gedrag van een geweten-
loos busbedrijf.
De volgende busreis zal verzorgd worden door Capital 
Cars.
Alvast aan iedereen bedankt voor zijn deelname, wij ho-
pen U te verwelkomen op één van onze volgende reizen 
en wensen U nog een aangename nazomer!

Enkele foto’s van onze uitstap



Neem een kijkje op:

Simplify your communcation.®

emporiaCONNECT -  
Overzichtelijke en gemakkelijke 
bediening in een klapformaat.

Buitenscherm 
geeft alle 
nuttige 
informaties 
weer

Bureaulader

Intelligente 
noodoproepknop

Zaklamp

2 megapixel 
camera

Directe toegang 
tot het fotoalbum

Weervoorspelling 
op het onthaal-
scherm.

Grootscherm 
voor een 
duidelijk 
overzicht.

Snelkiestoetsen

Grote toetsen:
Eén toets, één 
functie

Nu beschikbaar met ‘verzorgers app’ emporiaME, 

download de app gratis op Apple Itunes of Google Play store.

www.emporiaME.com

Directe toegang 
tot het menu


