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Het woord is aan de Voorzitter

Een van de problemen van dit land is zijn voortduren-
de zoektocht naar inkomsten. Het jaar 2015 was hier-
bij geen uitzondering: nieuwe belastingen, indexsprong, 
verhoging van de pensioenleeftijd, en er was nog meer. 

De laatst vermelde maatregel zou voor gevolg moeten 
hebben dat de pensioenkosten minder snel zouden stij-
gen. Het percentage stijging is louter symbolisch in de 
mate dat het nog kan worden beïnvloed door tal van 
parameters, waarvan enkel het planbureau het geheim 
kent… 

Kunnen de gepensioneerden nu gerust zijn? Enerzijds 
zou het aantal actieven moeten stijgen dank zij de index-
sprong maar uit het verleden is gebleken dat statistieken 
in dit verband regelmatig moeten worden bijgestuurd 
omdat naast aanwervingen er ook tal van ontslagen te 
noteren zijn, na falingen of sluitingen van bedrijven. An-
derzijds worden pensioenen betaald via bijdragen van de 
actieven. Maar jongeren en oudere werknemers krijgen 
kortingen op deze bijdragen. De sociale bijdragen vol-
gen dan ook niet de stijging van de pensioenuitgaven. 
De staat moet dan meer bijleggen. Dit gebeurt nu reeds 
voor ongeveer de helft van het sociaal budget: de staat, 
dus de belastingbetaler, financiert zowat de helft van alle 
sociale uitgaven. Hij weet waarom de accijnzen gestegen 
zijn …

Hebben andere landen een beter budgetbeleid? Pensi-
oenen in bvb Nederland en Groot-Brittannië worden gro-
tendeels betaald door de ondernemingen, via pensioen-
fondsen. Andere landen hebben een systeem zoals bij 
ons maar stellen bij de berekening van een pensioen pe-
riodes van werkloosheid en dergelijke niet even genereus 
gelijk dan in ons land. Ook bij ons worden gelijkstellingen 
en berekeningen dus herdacht (gelijkstelling studies in de 
openbare sector, berekening op het loon van meer jaren).

De echte pensioenleeftijd ligt bij ons nog ver weg van de 
wettelijke pensioenleeftijd. In de privésector ligt de echte 
pensioenleeftijd iets beneden de zestig jaar, maar in de 
openbare sector worden pensioenen reeds genomen op 
55 en 58 jaar bij politie en spoorwegen; iets gelijkaardigs 
in het leger, waar sommigen gepensioneerd worden op 
56. Ook in het onderwijs zijn lage pensioenen mogelijk, 
waarbij iemand na 37,5 jaar loopbaan op beschikbaarheid 
kan gesteld worden, meestal op 58-jarige leeftijd. 

Is deze situatie nog houdbaar, in de wetenschap dat 
mensen steeds langer leven? 

Wat doet de regering? Zij legt de nadruk op “Werk, werk, 
werk”. Maar wie wil investeren in dit onzekere klimaat? 
Kredieten zijn goedkoop, beloften van investeringen wor-
den op economische missies gemaakt, de pers lanceert 
oproepen tot economische initiatieven maar onze land-
genoten durven niet investeren, en dus tewerkstelling 
scheppen. En dus worden bekritiseerde bouwprojecten 
toch goedgekeurd, om werk te verschaffen!  

De nieuwe berekening van het pensioen, voorzien vanaf 
2030 (als de politiek er zo over beslist) voorziet één enkel 
pensioensysteem voor iedereen, gebaseerd op punten 
berekend op het loon dat men verdient gedurende een 
bepaald jaar. Zal de verlaging van de stijging van de pen-
sioenkosten daardoor nog beter worden?

Intussen belooft de minister van pensioenen in de jaar-
lijkse regeringsverklaring een nieuwe berekening van de 
solidariteitsbijdrage. Op die manier zou de regering haar 
vroegere belofte tot afbouw van de bijdrage verder hou-
den. Wij houden onze leden op de hoogte. 

Blijf lid of word het: in ruil ontvangt u informatie, nemen 
wij uw verdediging op en geven wij u raad: het zijn de drie 
“pijlers” van Fediplus. 
In naam van de hele ploeg en van de Raad wens ik u een 
zo aangenaam mogelijk 2016!

Hoofdartikel

Theo Baeke

Voorzitter

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
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Sociaal en fiscaal nieuws 

Hieronder brengen wij u de aanpassingen die van toepassing zullen zijn  
vanaf 1 januari 2016, in herinnering.

ontslagen te vermijden en het aantal werknemers 
dat in SWT gaat te verminderen; 

    -  de minister in zijn erkenning heeft gepreciseerd dat 
aan deze voorwaarden is voldaan.

Rustpensioen:  
maatregelen die van kracht zijn vanaf 1 januari 2016

Aanpassing van de pensioenen

De Ministerraad had beslist, in overleg met de sociale 
partners, om de pensioenen die een aanvang hebben ge-
nomen 5 of 15 jaar geleden, te verhogen. Op 1 januari 
2016 heeft deze verhoging betrekking op de pensioenen 
die een aanvang hebben genomen 5 jaar geleden, ofwel 
in 2011. Zij zullen verhoogd worden met 2%. Deze verho-
ging zal niet van toepassing zijn op de minimumpensioe-
nen, die al in september 2015 met 2% werden verhoogd.

Diplomabonificatie: 

met ingang van 1 januari 2016 zal bij de berekening van 
de loopbaan in geval van vervroegd pensioen, een ge-
leidelijke afschaffing van de bonificatie voor de gereali-
seerde jaren van studie, worden toegepast. 
Zij zal bedragen:
*  5 maanden per kalenderjaar indien de duur van de 

studies meer dan 2 en minder dan 4 jaar bedroeg; 
*  4 maanden per kalenderjaar indien de duur van de 

studies 2 jaar of minder bedroeg; 
*  6 maanden per kalenderjaar indien de studies 4 jaar 

of meer bedroegen. 

De aanvangsleeftijd voor vervroegd 
pensioen:  

deze gaat van 61,5 jaar naar 62 jaar, mits een loopbaan 
van 40 jaar (gelijk welk regime). In het geval van een  
loopbaan van 42 jaar blijft de aanvangsleeftijd 60 jaar en 
61 jaar in geval van een loopbaan van 41 jaar. 

Het overlevingspensioen: 

de aanvangsleeftijd voor overlevingspensioen gaat van 
45 naar 45,6 jaar vanaf 1 januari 2016, welk ook het 
pensioenregime is. Vóór deze leeftijd zal een overgangs-
uitkering worden toegestaan, hetzij gedurende 1 jaar 
wanneer er geen kind ten laste is, hetzij gedurende 24 
maanden bij tenminste 1 kind ten laste.

Godelieve PaTa

Stelsel van werkloosheidsuitkering 
met bedrijfstoeslag (SWT)

Met ingang van 1 januari 2016 veranderen voor vrouwen 
de voorwaarden om te kunnen starten met deze SWT op 
basis van de CAO 17.

De leeftijd blijft bepaald op 62 jaar voor mannen en voor vrou-
wen, maar de voorwaarde wat de loopbaan betreft daaren-
tegen, verschuift voor vrouwen van 31 naar 32 jaar.

In het kader van bedrijven in moeilijkheden of in herstruc-
turering gaat deze leeftijd van 55 naar 56 jaar, mits 20 
jaar loopbaan als werknemer of 10 jaar in de loop van de 
laatste 15 jaar in dezelfde sector.

Het tijdskrediet bij eindeloopbaan 
voor werknemers van 55 jaar en 
ouder in de privésector

De werknemers kunnen hun prestaties verminderen tot 
halftijds of met 1/5 in het kader van tijdskrediet bij einde 
loopbaan. Hiertoe moeten zij beantwoorden aan bepaal-
de voorwaarden op vlak van leeftijd en loopbaan.

Het opnemen van dit recht blijft mogelijk vanaf 55 jaar, 
mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden, maar 
het recht op de uitkering verandert vanaf 1 januari 
2016 en zal dan pas mogelijk zijn vanaf 56 jaar, behalve 
uitzonderingen voorzien voor:   
   
1. de werknemer die op het moment van het schriftelijk 

bericht aan de werkgever: 
 - 35 jaar loopbaan als werknemer kan bewijzen of 
    -  dat hij (gedurende tenminste 5 of 7 jaar) in een zwaar 

beroep was tewerkgesteld of 
    -  gedurende tenminste 20 jaar in een regime van 

nachtarbeid of
    -  tewerkgesteld was in de sector van de bouw + be-

wijs van arbeidsongeschiktheid, afgeleverd door de 
bedrijfsgeneesheer.

2.  de werknemer waarvan de datum waarop de ar-
beidsvermindering in voege treedt zich bevindt in een 
periode die erkend is als bedrijf in moeilijkheden of 
in herstructurering en mits aan de volgende voor-
waarden is voldaan:

    -  de aanvraag tot erkenning bevindt zich in het kader 
van herstructurering en stelt het bedrijf in staat om 
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Het vergrijzingsdebat

Zoals elk jaar brengt de Studiecommissie voor Vergrijzing (SCvV) een jaarlijkse balans 
over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing.  

Wat kunnen wij uit het rapport 2015 halen?

De belangrijkste conclusies  
van het rapport

Twee grote tendensen tekenen zich in deze studie af. 
Enerzijds zou de hervorming van de pensioenen moeten 
leiden tot vermindering van het risico op armoede van de 
gepensioneerden. Anderzijds zou het aantal gepensio-
neerden in evenredigheid met de kost van de vergrijzing 
moeten verminderen.

Armoede en de hervormingen

Het aantal ouderen boven de 65 jaar dat een risico op 
armoede loopt vermindert in België sinds 2003, maar 
blijft toch zeer hoog t.o.v. de andere lidstaten van de 
Europese Unie. Volgens de projecties van de SCvV zou 
deze daling zich moeten verder zetten tot het midden 
van de jaren 2050, dank zij de opwaardering van de mini-
mumpensioenen en een toegenomen participatie van de 
vrouwen aan de arbeidsmarkt, zodat zij hierdoor genie-
ten van hogere pensioenen. Het rapport geeft eveneens 
aan dat de hervorming van de pensioenen een verhoging 
van de pensioenen tot gevolg zal hebben, in de zin dat 
de mensen langer zullen moeten werken, en dat zij te-
vens de ongelijkheid die tussen de pensioenniveaus be-
staat, zal verminderen.

Daling van de vergrijzingskost en van de 
pensioenen

De kost van de vergrijzing zou, wat het aandeel pensioe-
nen betreft, met meer dan 7 miljard kunnen verminderen 
t.o.v. eerdere vooruitzichten, en dit dank zij de onderno-
men hervormingen op vlak van de pensioenen. Hat aan-
tal gepensioneerden zou moeten dalen met ongeveer 
10% tegen de verre toekomst van 2060. Laat ons duide-
lijk zijn: de kost van de vergrijzing blijft stijgen maar ge-
matigder dan eerdere vooruitzichten hadden voorspeld. 

De laatste maandelijkse statistieken van de RVA resulte-
ren in dezelfde tendens, vermits zij aantonen dat het ge-
middelde aantal bruggepensioneerden op jaarbasis on-
der de grens van 100 000 personen zou vallen. Al sinds 
2014 vertoont het aantal personen in brugpensioen een 
daling van 5,3%. Deze evolutie zet zich voort. Maar laat 
ons toch niet vergeten dat, waar het aantal brugpensio-
neerden inderdaad daalt, dit niet het geval is voor per-
sonen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering. De kosten 
verplaatsen zich …

Toch voorzichtig blijven …

Wij vestigen er uw aandacht op dat het hier slechts gaat 
om projecties en dat derhalve een wijziging in de para-
meters de conclusies terug in vraag kan stellen. Zo dalen 
de kosten bv. slechts wanneer de loopbanen verlengen. 
Maar België blijft in de achterste gelederen van het pelo-
ton waar het enerzijds gaat om de tewerkstellingsgraad 
van 55-65 jarigen en anderzijds op vlak van aanwervin-
gen in dezelfde leeftijdsgroep. Daarom zijn wij getroffen, 
zoals ook Itinera, door het optimisme van deze cijfers. 
De hypothese van de SCvV is dat een verhoging van 
twee jaar van de wettelijke pensioenleeftijd automatisch 
zal leiden tot een gemiddelde verlating van twee jaar van 
de effectieve pensioenleeftijd. Maar, onderlijnt Itinera, in 
Nederland leidt een geleidelijke verlating van twee jaar 
van de wettelijke pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar 
slechts tot een gemiddelde van drie maanden uitstel van 
het effectieve pensioen. Ironisch vraagt Itinera zich af of 
België acht keer beter zou doen dan Nederland, dat toch 
een meer dynamische arbeidsmarkt kent. 

Deze optimistische conclusies moeten we toch met de 
grootste voorzichtigheid benaderen…

NaThalie WilBeaux
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De hervorming van de pensioenen – De nota van de Minister van Pensioenen mbt de algemene politiek ter zake

De nota’s van algemene politiek van de federale ministers vormen belangrijke elementen van de 
politieke agenda. Zij stellen de ministers in staat om een overzicht te geven van het gerealiseerde 

werk en de lijnen uit te tekenen van wat nog moet gebeuren.  Laat ons eens even kijken wat de 
nota van de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, ons leert. Zij dateert van 30 oktober ll.

Solidariteitsbijdrage
Laat ons eerst en vooral een punt mbt de solidariteits-
bijdrage bekijken. Zoals u zonder twijfel weet, hebben 
wij een ontmoeting gehad met de Minister van Pensi-
oenen eind september, waarbij wij hem het totaalpak-
ket van onze eisen hebben kunnen overhandigen.  Wij 
hebben, na 15 jaar, onze vraag tot afschaffing van de 
solidariteitsbijdrage en het wegwerken van de fictieve 
rente, die dient voor de berekening van de solidariteits-
bijdrage, herhaald. In de nota kunnen wij het volgende 
lezen: “In overeenstemming met het regeerakkoord, zul-
len de parameters voor de solidariteitsbijdrage herzien 
worden. Het gaat met name om een omvorming van de 
modaliteiten van het kapitaal van aanvullend pensioen in 
fictieve rente.”. Dit betekent een vooruitgang tov van wat 
voorzien was in de nota van 2014.

Balans 2015  
De hervormingen

De regering heeft, in continuïteit met de vorige, een aan-
tal hervormingen doorgevoerd met het oog op het verze-
keren van de sociale en budgettaire instandhouding van 
het pensioenstelsel. Het grootste deel van deze hervor-
mingen hebben tot doel om de gemiddelde leeftijd van 
het verlaten van de arbeidsmarkt te verhogen, om zo de 
financiële en sociale haalbaarheid van de pensioenregi-
mes te garanderen.  Zij streven eveneens, omwille van 
het principe van ‘gelijkheid’, een geleidelijke harmonisatie 
tussen de verschillende pensioenregimes, na. 

•  Afschaffing van de toegelaten limieten op arbeid
Sinds 1 januari 2015 bestaan er geen limieten meer om 
een beroepsinkomen te cumuleren met een pensioen 
vanaf de leeftijd van 65 jaar of een loopbaan van 45 jaar. 
Het gaat hier om één van onze oudste eisen. Deze maat-
regel geeft aan de gepensioneerden een grotere vrijheid 
en geeft de mogelijkheid om de tewerkstellingsgraad van 
de oudste werknemers te verhogen.

•  Afschaffing van de diplomabonificatie bij ver-
vroegd pensioen

De vastbenoemde ambtenaren genieten tot 31 decem-
ber 2015 van een gratis en automatische diplomaboni-
ficatie als het behaalde diploma noodzakelijk was voor 
hun aanwerving en promotie. Zo tellen de jaren studie 
voor het behalen van de voorwaarde tot vervroegd pen-
sioen. Voor de periode gaande van 1 januari 2016 tot 
31 december 2029 zullen de jaren studie geleidelijk aan 
niet meer meetellen voor het behalen van de voorwaarde 
tot vervroegd pensioen. Deze maatregel is specifiek voor 

de openbare sector. Voor de werknemers en zelfstandi-
gen komen de jaren studie niet in aanmerking om aan 
de loopbaanvoorwaarden te voldoen met het oog op het 
vervroegd met pensioen gaan. 

• De verhoging van de pensioenleeftijd en het ver-
vroegd pensioen
De pensioenleeftijd
Het is de belangrijkste maatregel van de pensioen-
hervorming. De wettelijke pensioenleeftijd zal van 
66 jaar in 2025 naar 67 jaar in 2030 gaan. Zo komt 
België in het rijtje van andere Europese landen zoals 
Denemarken, Duitsland, Griekenland, IJsland, Noor-
wegen, Polen, de Slowaakse Republiek, Nederland, 
Italië en Spanje. Ierland en het Verenigd Koninkrijk 
hebben deze leeftijd zelfs op 68 jaar gebracht! 

Vervroegd pensioen 
De leeftijd waarop men met vervroegd pensioen kan 
gaan wordt gebracht op 62,5 jaar in 2017 en op 63 
jaar in 2018. De loopbaanvoorwaarde wordt gebracht 
op 41 jaar in 2017 en op 42 jaar in 2019. Uitzonderin-
gen zijn voorzien voor lange loopbanen. 
Toch zal het in de toekomst quasi onmogelijk zijn om 
met vervroegd pensioen te gaan op 60 of 61 jaar, 
vermits men hiervoor een loopbaan van respectieve-
lijk 44 of 43 jaar moet hebben. Anders gezegd: men 
moet al van zijn 16 jaar werken om met pensioen te 
kunnen gaan op 60 jaar. Gezien de schoolplicht zal 
het dus onmogelijk zijn om op 60 jaar met pensioen 
te gaan. Dit blijft dus puur theoretisch. 
De verhoging van de pensioenleeftijd en het vervroegd 
pensioen zijn op zich geen slechte hervormingen. Het 
verlengen van de loopbaan geeft de mogelijkheid om 
een beter pensioen te hebben en verhoogt de finan-
ciële houdbaarheid van het systeem. Toch moeten zij 
gepaard gaan met een aanpassing van de arbeids-
markt en de werkomstandigheden. Het volstaat niet 
om te verkondigen dat men langer moet werken om 
dit ook in de praktijk gerealiseerd te zien. Indien er 
op dit vlak niets gebeurt dan zullen de kosten voor 
werkloosheid en ziekte (onmogelijkheid tot werken) 
onverbiddelijk stijgen. Dit is een werkelijke uitdaging 
voor de toekomst. 

Overlevingspensioen
De minimumleeftijd om te kunnen genieten van een 
overlevingspensioen zal verhoogd worden naar 50 
jaar in 2025 en 55 jaar in 2030. 
Het geheel van deze hervormingen zou moeten lei-
den tot een verlaging van de budgettaire kost, die ge-
koppeld is aan de vergrijzing, van 1,9% van het BBP. 
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De hervorming van de pensioenen – De nota van de Minister van Pensioenen mbt de algemene politiek ter zake

De tewerkstellingsgraad van personen tussen 55 en 
66 jaar zou moeten stijgen met 15,4 % tussen 2014 
en 2060. 

• De sociale houdbaarheid verzekeren
De hervorming van de pensioenen zal leiden tot langere 
loopbanen, en dus op termijn tot hogere pensioenen. In 
het kader van de bestrijding van de armoede, werd een 
bijzondere inspanning overeengekomen om de laagste 
pensioenen te verhogen. De enveloppe voor welzijn zal 
in de periode 2015-2016 volledig worden aangewend. 
Het vakantiegeld werd verhoogd in mei 2015.
De pensioenen die ingegaan zijn vóór 1995 werden met 
1% verhoogd, en deze die ingegaan zijn in 2011 hebben 
2% verhoging ontvangen. De bijkomende belastingver-
laging voor de lage inkomens werd aangepast om een 
verlaging van het netto pensioen bij verhoging van een 
laag pensioen, te voorkomen. 
Voor 2016 voorziet men nog: 
- Om de pensioenen die ingegaan zijn in 2011 met 2% 

te verhogen (januari 2016)
- Om het minimumpensioen voor zelfstandigen gelijk te 

stellen met het minimumpensioen voor werknemers 
(september 2016)

Bovendien is voor het budget 2016 een bijkomend be-
drag van 50 miljoen euro voorzien om met name de 
laagste pensioenen te verhogen. De verdeling van deze 
nieuwe enveloppe is nog niet gekend. 
Al deze maatregelen zijn positief, al is de netto verhoging 
in veel gevallen niet zo belangrijk. 
Wij betreuren vooral de geringe interesse die werd be-
toond voor de oudste pensioenen en natuurlijk ook de 
indexsprong die al in juli plaatsvond en die alle gepensio-
neerden beroofd heeft van een verhoging van 2%!

• Het sociaal overleg en de expertise inzake pensi-
oenen versterken

Nieuwe instellingen werden in het leven geroepen om 
deze doelstelling te realiseren: 
- Het Nationale Pensioencomité, een driepartijen or-

ganisme, groepeert de vertegenwoordigers van de 
werkgevers, de werknemers en de regering. Zijn op-
dracht bestaat er uit om voor alle pensioenregimes de 
krijtlijnen van de belangrijke structurele hervormingen, 
zoals het in aanmerking nemen van de zwaarte van de 
arbeid, het deeltijds pensioen, een pensioen op pun-
ten en de modernisering van de familiale context in het 
pensioenregime, te definiëren.

- Het Kenniscentrum, samengesteld uit de bestuurders 
van de pensioeninstellingen, het federaal Planbureau 
en de ministers die de pensioenen binnen hun be-
voegdheid hebben. 

- De Academische Raad, in opvolging van de Commis-
sie tot hervorming van de Pensioenen 2020-2040, 
wordt belast met het aanreiken van wetenschappelijk 
advies mbt elk voorstel inzake de pensioenen 

Het is normaal om te steunen op wetenschappelijke ex-
pertise wanneer men een hervorming ten gronde van de 

pensioenen op het oog heeft. Het overleg met de sociale 
partners is eveneens essentieel. Maar zal het resultaat 
hebben? Een breed nationaal debat is nodig om een 
pensioensysteem op punt te stellen. Wij hebben de in-
druk dat dit al in ontwerpfase vastligt (theoretisch) en dat 
de regering dit wil invoeren zonder echt de verschillende 
maatschappelijke lagen te consulteren. Welk is boven-
dien de positie van de gepensioneerden zelf? Zij zijn niet 
vertegenwoordigd in het Nationaal Pensioencomité.

Het vervolg van de hervormingen in 
2016
• Het in aanmerking nemen van de ‘zwaarte van de 

arbeid’
Het Nationaal Pensioencomité heeft intern een com-
missie ‘zwaarte van de arbeid’ opgericht, die de criteria 
voor ‘zware functies’ zal moeten vastleggen, zowel in 
de openbare als privésector. De werknemers die zullen 
genieten van een erkenning ‘zware arbeid’ zullen meer 
voordelige voorwaarden toegepast zien om met pensi-
oen te gaan of om van een hoger pensioen te genieten. 
Bovendien zal het in aanmerking nemen van ‘zware ar-
beid’ het herzien van het systeem van tantièmes in de 
openbare sector mogelijk maken. 

• Het instellen van een regime van deeltijds pensioen
De werknemer zal een gedeelte van zijn pensioen kun-
nen opnemen, terwijl hij toch verder werkt, en zo bijko-
mende pensioenrechten kunnen opbouwen. Een com-
missie werd opgericht in die zin binnen het Nationaal 
Pensioencomité.

• Definitie van een puntensysteem
De regering zal een grondige studie uitvoeren van de 
Commissie ter hervorming van de pensioenen om de 
pensioenen van de 1ste pijler te hervormen in een pun-
tensysteem. 
Het pensioen zal berekend worden door een aantal pun-
ten, gecumuleerd tijdens de loopbaan, samen te tellen. 
De punten, die zullen berekend worden op basis van het 
ontvangen loon, zullen op een individuele rekening wor-
den gezet en omgerekend worden naar euro’s op het 
moment dat men met pensioen gaat. De waarde van de 
punten zal afhangen van de verhouding tussen het indivi-
duele beroepsinkomen en het gemiddelde inkomen van 
de actief werkenden in het betrokken pensioenregime 
(privé, openbaar of zelfstandige). 
Men zal punten kunnen verwerven voor de gelijkgestelde 
periodes en een actuariële correctie zal kunnen worden 
toegepast in functie van het moment dat de werknemer 
heeft gekozen om met pensioen te gaan. 
Om dit te realiseren werd een commissie ‘pensioen op 
punten’ opgericht binnen het Nationaal Pensioencomité. 
Het doel is om de wettelijke basis vast te leggen voor een 
pensioen op punten in de loop van deze legislatuur, dat 
ten laatste in 2030 in voege treedt.

Michel WuyTs



IN
FO

R
M

AT
IE

- 
EN

 C
O

N
TA

C
TT

IJ
D

S
C

H
R

IF
T

8

Ontwikkelingen bij de aanvullende pensioenen

Vooreerst is er nood aan een stevige eerste pijler! Een sterke eerste pijler, gebouwd 
op solidariteit moet absolute voorrang blijven krijgen op alle andere vormen van 

aanvullende systemen. 

De huidige loonplafonds zorgen er echter voor dat voor 
de beter verdienende werknemer het uitbetaalde pen-
sioen niet in verhouding staat tot de betaalde bijdrage. 
Een tweede pijler laat toe om de vervangingsratio tot een 
redelijk niveau op te trekken. 

Een aanvullend pensioen voor 
iedereen!

Niettegenstaande de tweede pijler niet voor iedereen toe-
gankelijk is, is de afschaffing of de afbouw van deze vorm 
van pensioenen niet aan de orde, wel integendeel, het 
aanvullend pensioen moet voor iedereen in voldoende 
mate toegankelijk zijn. De noodzakelijke democratisering 
en de uitbouw van de aanvullende pensioenen mag er 
echter niet toe leiden dat de wettelijke pensioenen (1ste 
pijler) hierdoor worden afgebouwd. 

Contractueel overheidspersoneel

De contractuelen van de publieke sector worden op het 
vlak van de pensioenen zwaar benadeeld ten opzichte 
van hun vast benoemde collega’s. De contractuelen bij 
de overheid hebben wel dezelfde plichten als hun vast 
benoemde collega’s, maar niet dezelfde pensioenrech-
ten. De toegang tot een aanvullend pensioen voor het 
contractueel overheidspersoneel kan deze ongelijkheid 
gedeeltelijk opvangen. 

Daarom dringt de FAVO bij prioriteit aan op de invoering 
van een aanvullend pensioenstelsel voor het contractu-
eel overheidspersoneel, waarbij de uitvoering aan een 
publieke pensioeninstelling wordt toevertrouwd.

De huidige regering koppelt de introductie van een aan-
vullend pensioen voor de contractuelen aan de verwijde-
ring van deze periode uit de loopbaan van een ambte-
naar bij de berekening van zijn pensioen in de openbare 
sector.

Ambtenaren die benoemd werden na een contractuele 
periode zullen hierdoor een gemengde loopbaan heb-
ben.

Minimum bijdragen van 3%

Aanvullende pensioenstelsels voor werknemers in de 
tweede pijler worden gefinancierd door werkgevers- en 
werknemersbijdragen. De bijdragepercentages moeten 
voldoende hoog zijn om de lage vervangingsratio van de 
eerste pijler aan te vullen. 

Het regeerakkoord besteedt weinig aandacht aan de 
hoogte van het aanvullend pensioen en de bijdragepro-
blematiek die ermee samenhangt. 
De regering moet erop toezien dat het bijdrageniveau, in 
overleg met de sociale partners, voor iedere werknemer 
minimum 3% bereikt.

De FAVO is verheugd vast te stellen dat voor alle zelf-
standigen de mogelijkheid zal worden gecreëerd om een 
volwaardige tweede pijler uit te werken.

Noodzaak van een gewaarborgd 
minimumrendement

Een gewaarborgd minimumrendement beveiligt de op-
gebouwde rechten tegen een slechte conjunctuur. Be-
dragen die in een tweede pensioenpijler worden onder-
gebracht moeten een gegarandeerd minimumrendement 
opleveren. Foutieve beleggingen, slechtere financiële pe-
rioden,… mogen niet tot gevolg hebben dat de gerech-
tigden hiervan de dupe worden.

Het huidig stelsel voorzien in een rendement van 3,25% 
voor de bijdragen gestort door de werkgevers, en 3,75% 
voor de bijdragen van de werknemers.

Het akkoord met de sociale partners en het wetsontwerp 
gaat uit van een minimumrendement van 1,75% en max. 
3,75. Deze rentevoet is herzienbaar op regelmatige ba-
sis, in functie van de evolutie van de lineaire Belgische 
obligaties op 10 jaar. Deze zal toegepast worden op de 
gestorte bijdragen vanaf 1 januari 2016. De verminderde 
rentevoet zal toegepast worden over de ganse bijdrage-
periode voor de pensioenfondsen.

Kan men nog een voldoende aanvullend pensioen waar-
borgen met een rentevoet aan een min. tarief van 1,75% 
en bijdragen van 3%?
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Ontwikkelingen bij de aanvullende pensioenen

De werknemer moet het rendement kennen alvorens te 
beslissen om meer bij te dragen. De werkingskosten van 
verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen zijn vrij 
hoog. Ze hebben een negatieve invloed op het rende-
ment van de bedragen die in de tweede pijler worden ge-
spaard. De werkingskosten van deze instellingen mogen 
een bij wet bepaalde afwijking met deze van publieke 
diensten niet overschrijden. 

Er moet een grotere transparantie komen m.b.t. deze 
kosten, dit vanaf de introductie van een min. gewaar-
borgd rendement van 1,75%. De werkingskosten mo-
gen niet hoger zijn dan deze toegepast door de RVP.

Beschermd pensioenkapitaal

Werknemers en zelfstandigen die een aanvullend pen-
sioen in de tweede pijler opbouwen, moeten zeker zijn 
dat hun pensioenkapitaal beschermd wordt.  Ze mogen 
niet het slachtoffer worden van overnames van maat-
schappijen of mogelijke faillissementen. De FAVO is van 
oordeel dat een degelijke bescherming in de wet moet 
worden ingeschreven.

Betaling onder vorm van een rente 
of kapitaal

Een aanvullend pensioen in de tweede pijler, dient om de 
vervangingsratio van de pensioenen uit de eerste pijler 
te verhogen. 
De uitbetaling kan echter op drie manieren:
- in rente, 
- in kapitaal 
- of een combinatie van rente en kapitaal.

De FAVO vindt het positief dat de fiscale behandeling van 
de uitbetaling van een tweede pensioen pijler in rente of 
kapitaal beter op elkaar wordt afgestemd.

Leeftijd bij uitkering van het kapitaal

Momenteel kan men zijn kapitaal opvragen vanaf de leef-
tijd van 60 jaar indien het pensioenreglement het voorziet.

Het regeerakkoord voorziet dat de leeftijd voor de uitbe-
taling van het aanvullend pensioen dan ook wordt aan-
gepast aan de wettelijke leeftijd van het rustpensioen. 
Door de verhoging van de loopbaanvoorwaarden en de 
verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, betekend 
dit dat de meerderheid van de werknemers hun kapitaal 
niet zullen kunnen opvragen voor de leeftijd van 63 jaar.

Onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad, het 
wetsontwerp over de aanvullende pensioenen voorziet 
dat de prestaties van het aanvullend pensioen slechts 
kunnen uitgekeerd worden op het ogenblik van de ef-
fectieve wettelijke pensionering. Een uitzondering wordt 
voorzien voor het aangesloten lid indien hij nog in dienst 
blijft boven de leeftijd van 65 jaar of de leeftijd waarbij hij 
voldoet aan de wettelijke voorwaarden om met vervroegd 
pensioen te gaan. In dit geval kan het aangesloten lid de 
uitbetaling van het aanvullend pensioen aanvragen, zelfs 
indien hij nog niet met pensioen gaat. Overgangsmaatre-
gelen zijn voorzien teneinde geen schade te berokkenen 
aan diegene die aan de vooravond stonden voor de op-
vraging van hun aanvullend pensioen.

In zoverre dat het pensioenreglement of de conventie het 
toelaat, kunnen de aanvullende pensioenen uitgekeerd 
worden vanaf het ogenblik dat het aangesloten lid vol-
gende leeftijden bereikt : 
-  de leeftijd van 60 jaar, in zoverre het aangesloten lid 

de leeftijd van 58 jaar – of meer – bereikt in 2016;
-  de leeftijd van 61 jaar, in zoverre het aangesloten lid 

de leeftijd van 57 jaar bereikt in 2016;
-  de leeftijd van 62 jaar, in zoverre het aangesloten lid 

de leeftijd van 56 jaar bereikt in 2016;
-  de leeftijd van 63 jaar, in zoverre het aangesloten lid 

de leeftijd van 55 jaar bereikt in 2016;

Daarenboven, en in de mate dat het pensioenreglement 
het toelaat, kan het aanvullend pensioen uitgekeerd wor-
den vanaf de leeftijd van 60 jaar, op voorwaarde dat het 
om een werknemer gaat die ten vroegste op de leeftijd 
van 55 jaar ontslagen werd met het oog op een intrede 
in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) 
in het kader van een herstructureringsmaatregel en mits 
melding ervan aan de Regionale of Federale Minister van 
tewerkstelling, voor 1 oktober 2015.

Tot slot, is het de verwachting dat voor de nieuwe pen-
sioenverplichtingen, de leeftijd voorzien door het pensi-
oenreglement of conventie, niet lager mag zijn dan de 
wettelijke pensioenleeftijd dewelke momenteel 65 jaar 
bedraagt.  In geval van wijziging van de pensioenleeftijd 
voorzien in het reglement of pensioen conventie van een 
bestaande pensioenverbintenis, mag de pensioenleeftijd 
nooit lager zijn dan de wettelijke pensioenleeftijd. En voor 
de bestaande pensioenstelsels, mag de pensioenleeftijd 
volgens het pensioenreglement niet lager zijn dan 65 jaar 
voor de werknemers die in dienst komen vanaf 1 januari 
2019.

Deze aanpassingen treden in werking op 1 januari 2016.

Michel WuyTs
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Schenkingsrechten: nieuwe tarieven

Net zoals Vlaanderen, herziet het Brussels gewest zijn tarieven voor schenkingsrechten 
op onroerend goed in het kader van een vereenvoudiging. Vanaf 1 januari zal men slechts 

2 categorieën van begunstigden overhouden. Enerzijds deze van de directe lijn en de 
echtgenoten en wettelijk samenwonenden, en anderzijds alle anderen (broers, zusters, 

ooms, tantes, neven en nichten, en personen zonder verwantschap). De vereenvoudiging 
stopt niet enkel hier, daar men eveneens de belastingschijven aanzienlijk verminderd 

heeft en herleid naar slechts 4 schijven.

Hierdoor worden sommige technieken zoals schenkin-
gen per schijven minder relevant. Hierdoor wordt het mo-
gelijk om meer en sneller te schenken, bekijk het als een 
aanmoediging om onroerend goed bij leven te schenken 
aan de volgende generatie.

Wallonië

Het stelsel werd enkel hervormd in het zuiden van het 
land, maar blijft complexer dan met 4 categorieën en 
verschillende belastingschijven. De tarieven werden iets 
verlaagd om onder de 50% te blijven.

Hoofdverblijfplaats van de schenker

Wat de materie van onroerende schenkingen betreft, net 
zoals bij erfenissen, is het de woonplaats van de schen-
ker die bepaalt welk fiscaal stelsel van toepassing zal zijn 
en niet de ligging van het goed. 

Verschillen

Zoals de tabel laat zien, blijven er belangrijke verschillen/
ongelijkheden bestaan.
Net zoals voor de notie van wettelijk samenwonenden. 
Dit statuut is verschillend al naargelang de regio waar 
men woont.
In Wallonië, verstaat men onder wettelijk samenwonen-
de de persoon die op het ogenblik van de schenking, 
gedomicilieerd was met de schenker en met deze een 
verklaring van wettelijke samenwoning afgesloten had, 
conform het Burgerlijk Wetboek (zoals te Brussel). Daar-
naast wordt als wettelijk samenwonende beschouwd, de 
persoon die met de schenker samenwoont en zich in 
een relatie van samenwonen bevindt, conform het inter-
nationaal privaatrecht.
In Brussel, is de term samenwonende, de persoon die 
zich in een wettelijke situatie van samenwonen bevindt, 
volgens de zin van het Burgerlijk wetboek. Om duidelijk 
te zijn, het is noodzakelijk dat beide samenwonenden 
gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres en ze een ver-
klaring van wettelijk samenwonen hebben overgemaakt 

aan de gemeentelijke administratie, zonder enige andere 
voorwaarde. 
In Vlaanderen verstaat men onder de term samenwonen, 
de personen die zich in een situatie bevinden van wettelijk 
samenwonen volgens het Burgerlijk wetboek, of die, de 
dag van de schenking, ten miste één jaar ononderbroken 
samenwonen in hetzelfde huishouden. Een uittreksel van 
de bevolkingsregisters geeft het vermoeden van onon-
derbroken samenwoonst in hetzelfde huishouden.

Schenking versus erfenis

In termen van roerende schenking (liggend geld, effecten, 
kostbaarheden,…) is het belangrijk te weten dat eens 
ze geschonken zijn, ze niet meer kunnen onderworpen 
worden aan successierechten, zelf indien de schenker 
overlijdt binnen de drie jaar die volgt op de schenking.
Dit is niet het geval voor een handgift. In dit geval zul-
len er successierechten moeten betaald worden op de 
waarde van de handgift. Het belang van u in dit geval te 
laten bijstaan door een notaris ligt vooral in de rechtsze-
kerheid en het vaststellen van de datum.
Deze vraag stelt zich uiteraard niet in geval van onroeren-
de schenkingen of daar waar men noodzakelijkerwijs een 
notariële acte moet opstellen.
Het is eveneens belangrijk om na te denken over het ge-
reserveerde deel dat toekomt aan sommige bevoorrech-
te erfgenamen, in rechte lijn of, bij gebrek hieraan, de 
langstlevende echtgenoot.
De schenker kan in feite een inbreuk plegen op deze re-
serve. Indien hij een schenking wenst te doen aan iemand 
die geen reservatair erfgenaam is, zal hij enkel over het 
beschikbare en niet reservataire deel kunnen beslissen, 
t.t.z. enkel de helft van zijn patrimonium indien hij maar 
één kind heeft, een derde van zijn patrimonium indien hij 
twee kinderen heeft, een vierde indien hij er 3 of meer 
heeft; eveneens een vierde indien hij geen nakomelingen 
heeft maar indien de vader of de moeder nog in leven is.
Aan de hand van deze nieuwe gegevens is het nu aan 
u om de juiste keuze te maken, want de materie is zeer 
uitgebreid en het belang van de operatie is voor iedereen 
verschillend.

NaThalie WilBeaux
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Schenkingsrechten: nieuwe tarieven

NIEUWE VERLAAGDE SCHENKINGSRECHTEN VOOR ONROERENDE GOEDEREN
Brussel-Hoofdstad Wallonië Vlaanderen

Tarief rechte lijn en partners
Huidige Situatie Vanaf 01/01/2016 Vanaf 01/01/2016

Tot 50.000 € 3% Tot 12.500 € 3% Tot 12.500 € 3% Tot 150.000€ 3%

50.000 tot 100.000 8% 12.500 tot 25.000 4% 12.500 tot 25.000 3% 150.000 tot 250.000 9%

100.000 tot 175.000 9% Tot 150.000 € 3% 25.000 tot 50.000 5% 25.000 tot 50.000 4% 250.000 tot 450.000 18%

175.000 tot 250.000 18% 150.000 tot 250.000 9% 50.000 tot 100.000 7% 50.000 tot 100.000 4% Meer dan 450.000 € 27%

250.000 tot 500.000 24% 250.000 tot 450.000 18% 100.000 tot 150.000 10% 100.000 tot 175.000 9%

Meer dan 500.000 € 30% Meer dan 450.000 € 27% 150.000 tot 200.000 14% 175.000 tot 200.000 12%

200.000 tot 250.000 18% 200.000 tot 400.000 18%

250.000 tot 500.000 24% 400.000 tot 500.000 24%

Meer dan 500.000 € 30% Meer dan 500.000 € 30%

Broers en zusters
Tot 12.500 € 20% Tot 12.500 € 20% Tot 12.500 € 10%

12.500 tot 25.000 25% 12.500 à 25.000 25% 12.500 à 25.000 10%

25.000 tot 50.000 30% 25.000 à 75.000 35% 25.000 à 75.000 10%

50.000 tot 100.000 40% 75.000 à 175.000 50% 75.000 à 175.000 20%

100.000 tot 175.000 55% Meer dan 175.000 € 65% 175.000 à 350.000 30%

175.000 tot 250.000 60% Meer dan 350.000 € 40%

250.000 tot 500.000 65%
Meer dan 500.000 € 65%
Ooms, tantes en 
neven, …

Vanaf 01/01/2016

Tot 50.000 € 35% Tot 150.000€ 10% Tot 12.500 € 25% Tot 12.500 € 10%

50.000 tot 100.000 50% 150.000 tot 250.000 20% 12.500 tot 25.000 30% 12.500 tot 25.000 10% Tot 150.000 € 10%

100.000 tot 175.000 60% 250.000 tot 450.000 30% 25.000 tot 75.000 40% 25.000 tot 50.000 10% 150.000 tot 250.000 20%

175.000 tot 500.000 70% Meer dan 450.000 € 40% 75.000 tot 175.000 55% 50.000 tot 150.000 20% 250.000 tot 450.000 30%

Meer dan 500.000 € 70% Meer dan 175.000 € 70% 150.000 tot 300.000 30% Meer dan 450.000 € 40%

300.000 tot 450.000 40%

Meer dan 450.000 € 50%

“Buitenlanders”
Tot 50.000 € 40% Tot 12.500 € 30% Tot 12.500 € 20%

50.000 tot 75.000 55% 12.500 tot 25.000 35% 50.000 tot 150.000 30%

75.000 tot 175.000 65% 25.000 tot 75.000 60% 150.000 tot 300.000 40%

Meer dan 175.000 € 80% Meer dan 75.000 € 80% Meer dan 300.000 € 50%

ONROEREND GOED ONDERWORPEN AAN VASTE TARIEVEN
In rechte lijn en 
tussen partners 
(echtgenoten, 
wettelijk en feitelijk 
samenwonenden) 

3%

In rechte lijn en 
tussen partners 
(echtgenoten, 
wettelijk en feitelijk 
samenwonenden)

3,3%
Directe lijn en 
samenwonenden

3%

Alle anderen 7%
Broers, zusters, 
ooms, tantes, neven 
en nichten

5,5% Anderen 7%

Anderen 7,7%
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Kort nieuws

Meerderheid van de Belgen is 
tevreden met hun salaris

83% van de Belgische werknemers is best tevreden 
met hun salaris. Dit volgens een onderzoek van Robert 
Half recruitment bij 1000 medewerkers, waarvan er 800 
fulltime werken en 200 parttime. De Vlamingen zijn het 
meest tevreden, gevolgd door Brussel. Het minst tevre-
den is de generatie tussen de 35 en 55 jaar.

Spilindex in augustus 2016 
overschreden

Volgens de prognoses voor de inflatie volgens het Fe-
deraal Planbureau, blijkt dat de spilindex voor de sociale 
uitkeringen en de lonen in de publieke sector in augus-
tus 2016 zal overschreden worden. Hierdoor zullen deze 
met 2% stijgen in het najaar van 2016.

Het armoederisico voor ouderen 
neemt af

Twee belangrijke evoluties in de sociale situatie van de 
Belgen worden door een Europees onderzoek in de 
schijnwerper gezet. Het betreft in de eerste plaats, de 
vermindering van het risico op armoede onder ouderen. 
Dit cijfer daalt van 18,4% naar 16,1% wat nagenoeg op 
niveau komt van het risico voor de algemene bevolking.  
Anderzijds, lopen laaggeschoolde werknemers meer risi-
co om in armoede te belanden. Het cijfer hier stijgt van 
18,7 naar 28,5%, te wijten aan een daling van de werk-
gelegenheid in deze bevolkingsgroep.

De nieuwe gepensioneerden: minder 
in 2014 dan in 2013

De Rijksdienst voor Pensioenen gaf in haar laatste jaar-
verslag aan dat het aantal nieuwe gepensioneerden ge-
daald is na de invoering van de verhoging van de voor-
waarden voor de toegang tot de vervroegde uittreding 
van de eerste hervorming van het pensioenstelsel. 
Deze daling is eerder matig en betreft vooral personen 
die een overlevingspensioen ontvangen in het stelsel van 
werknemers en zelfstandigen, evenals nieuwe gepensio-
neerden uit het zelfstandig statuut.
Over het geheel genomen is het aantal gepensioneerden 
gestegen naar een schrikbarend aantal van twee miljoen 
eind 2014. De RVP merkt op dat het aantal gemengde 
loopbanen toeneemt, ten koste van de “zuivere” werk-
nemers carrières.

Nachtarbeiders verouderen sneller!

De schadelijke effecten van nachtwerk op de gezond-
heid worden steeds beter in kaart gebracht.
Hoge bloeddruk, diabetes, obesitas, kanker zou het lot 
van deze werknemer zijn. Door het onregelmatige ritme 
wordt er een vroegtijdige veroudering aan toegevoegd.
Onderzoekers van het CNRS (Nationaal Centrum voor 
Wetenschappelijk Onderzoek ) uit Frankrijk  stellen dat 
drie opeenvolgende maanden van verstoring van dag/
nacht cyclus genoeg is om vroegtijdige veroudering 
van de cellen te veroorzaken in het dagelijkse leven van 
knaagdieren. Dit onderzoek is natuurlijk niet voldoende 
om de resultaten van een knaagdier te extrapoleren naar 
mensen, maar het geeft wel aan dat er zich op termijn 
een probleem stelt voor mensen die onregelmatige werk-
uren hebben.
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Ouderen aan het werk zetten kan 
goed opbrengen!

Volgens een studie van het adviesbureau PwC, getiteld 
“Golden Age Index 2015” zou België 10% van het BBP 
kunnen verhogen indien het potentieel van de oudere 
werknemers beter wordt benut. 
De index die ontwikkeld is door PwC is een benchmark 
die een reeks indicatoren op de arbeidsmarkt syntheti-
seert: arbeidsparticipatie van 55-plussers, impact van 
parttime werk, effectieve pensioenleeftijd, participatie in 
opleiding onder de 55-plussers, etc. en beoordeelt het 
vermogen van landen om het macro-economische po-
tentieel van de 55+ aan te wenden. Zelfs indien België 
zelfs langzaam vordert in dit gebied, zou ze merkelijk ef-
ficiënter worden door het nemen van volgende maatre-
gelen. Aan de kant van de overheid zou men best de be-
roepsopleiding aanmoedigen. Bij collectief ontslag is het 
aan te bevelen om zo weinig mogelijk senioren te laten 
afvloeien en men zou er goed aan doen om de subsidies 
en andere aanmoedigingen bij vervroegde pensionering 
af te bouwen en een deel van de taken van 55-plussers  
te verlichten. Voor bedrijven volstaat het om de negatieve 
stereotypen van oudere werknemers weg te nemen, ge-
bruik te maken van de toegevoegde waarde van oudere 
werknemers, en het aanbieden van aangepaste professi-
onele cursussen aan de wensen van de senioren.

Gendergelijkheid op het werk: 
dertigjarigen zijn het meest 
terughoudend!

Uit een onder-
zoek door het 
sociale bedrijf 
JUMP in samen-
werking met Axi-
om Consulting 
Partners blijkt dat 
een derde van de 
Belgische man-

nen tegen gendergelijkheid op het werk zijn, de dertigers 
zijn het meest terughoudend. Misschien is dit te verkla-
ren door het feit dat het in deze leeftijdscategorie de con-
currentie tussen werknemers intenser is.
Sommige stereotypen zijn nog steeds aanwezig: 22% 
van de respondenten zegt dat hun collega’s niet de am-
bitie hebben om hogere posities op te nemen en 12% 
gelooft dat ze niet de capaciteiten hebben om te leiden. 
Leidinggevenden en 50-60 jarigen zeggen dat het pro-
bleem van de vrouwen zelf komt!

Gezondheid op het werk

Lichamelijke gezondheid van de Belgische werknemers? 
Het kan beter ...

De tweejaarlijkse barometer van Securex, bij 1754 van 
de ondervraagden gelooft dat het achteruit gaat sinds 
2013. Dit is 46% nu tegen 32% in 2013, die volgens 
vaststellingen van een arts, lijden aan een aandoening 
van de rug, schouders of benen. Vierendertig procent 
geeft aan te worden gehinderd door lichamelijke pijn in 
het uitvoeren van hun werk. In 2013 waren ze “slechts” 
met 27%. Geestelijke gezondheid doet het niet beter, 
daar 40% van de werknemers klaagt zich niet goed in 
zijn vel te voelen. Ze waren 33% in 2013. Volgens de 
studie blijkt de gezondheid een groeiende belemmering 
te worden om een carrière vol te houden tot aan de wet-
telijke pensioenleeftijd.
Ze zijn met 40% die verwachten niet in staat te zullen zijn 
dit vol te houden vanwege een overmatige fysieke belas-
ting op het werk en zelfs 50% als gevolg van overmatige 
mentale belasting.
We zijn in dit opzicht niet allemaal gelijk, het blijkt dat 
laaggeschoolde werknemers zich minder in staat voelen 
om te werken, om fysieke redenen, tot aan de pensioen-
gerechtigde leeftijd dan hoogopgeleide werknemers.

Een werknemer op twee twijfelt om 
van baan te veranderen

Een Belg op twee zou wel van werk willen veranderen, 
volgens Acerta Consult, gespecialiseerd HR-dienstverle-
ner, in de zevende editie van de studie Kandidaat-Pulse. 
Het gaat hier enkel om de intentie, het ondernemen van 
actie is een ander paar mouwen, want slechts één werk-
nemer op vier is effectief van werk veranderd de voorbije 
twee jaar. Flexibiliteit lijkt echter een troef van de Belgi-
sche werknemers te zijn, want meer dan driekwart van 
de respondenten staat open voor organisatorische ver-
anderingen, op voorwaarde echter dat hun eigen ontwik-
keling er voordeel uit haalt.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het de 
55+ werknemers die de meeste mobiele zouden zijn. De 
studie toont ook aan dat 55+ wel langer willen werken 
en ook dat ze ervan overtuigd zijn dat ze langer zullen 
werken dan hun 65 jaar.



IN
FO

R
M

AT
IE

- 
EN

 C
O

N
TA

C
TT

IJ
D

S
C

H
R

IF
T

14

Gezondheids-agentschap in Wallonië

Het overkoepelende Waalse organisme, gelast met de 
regionale competenties m.b.t. gezondheidszorg, handi-
cap en gezinnen zal de nieuwe benaming krijgen: “AVIQ”, 
Agentschap voor een kwaliteitsvol leven.
Deze dienst zal operationeel zijn vanaf 1 januari 2016. 
Wallonië is dus de eerste federale entiteit die er in slaagt 
om alle getransfereerde bevoegdheden in het kader van 
de zesde staatshervorming te integreren in één organis-
me. Het kantoor is gevestigd in Charleroi.

Sociale verkiezingen

Tussen 9 en 16 mei 2016 
vinder er voor 1,7 miljoen 
betrokken werknemers in 
6800 bedrijven sociale ver-
kiezingen plaats. Men zal de 
vertegenwoordigers van de 
werknemers verkiezen op 
de ondernemingsraden (OR) 
verplicht voor bedrijven met 
meer dan 100 werknemers 
en/of comités voor preventie en bescherming op het 
werk (CPBW), een vereiste in ondernemingen met meer 
dan 50 werknemers. De resultaten van trekking van de 
lijstnummers zetten de liberale vakbond ACLVB op de 
eerste plaats, gevolgd door het ABVV en het ACV. De 
nationale federatie van de kaderleden (CNC) erft auto-
matisch het nummer 4.

114 000 arbeidsplaatsen binnen 
drie jaar

Het combineren van loonmatiging en verlaging van so-
ciale premies op arbeid laat ons toe optimistisch te zijn 
over het scheppen van werkgelegenheid, en dit ondanks 
een gestadig maar traag economisch herstel. Gegevens 
die verkondigd werden door de Nationale Bank van Bel-
gië tijdens de presentatie van zijn nieuwste halfjaarlijkse 
economische prognoses. Dit blijkt uit de laatste tabel dat 
men 114 000 banen zal creëren tussen 2015 en 2017 
vooral in de sectoren landbouw, industrie, bouw, handel, 
horeca, transport en onroerend goed. Dit vooral in de 
commerciële sector en niet, zoals voorheen, in de pu-
blieke sector. Gelijktijdig voorziet de NBB  een geleidelij-
ke vermindering van de werkloosheidsgraad met 8,7%, 
tegen 2015 tot 8,4% in 2016 en 8,1% in 2017, maar blijft 
zeer pessimistisch over de budgettaire inspanningen die 
nodig zullen zijn om een evenwicht te bereiken in 2018.

Emancipatie barometer

Op verzoek van de Amazone Association, heeft het ad-
viesbureau GFK  een barometer van de emancipatie op 
punt gezet. Het onthult, o.a., dat we eerder een man dan 
een vrouw moeten zijn om een carrière te maken. Vol-
gens één op de drie vrouwen, door een vrouw te zijn 
beperkt dit je mogelijkheden om carrière te maken.
In werkelijkheid lijkt het er eerder op dat het feit van 
“moeder” te zijn eerder discriminerend werkt dan vrouw 
te zijn. De reden ligt wellicht bij het zwangerschapsverlof 
en afwezigheid die daaruit voortvloeit.
Vrouwen zijn ook talrijker om voor parttime te kiezen, 
vanuit het perspectief van omgaan met derden. Mannen 
daarentegen kiezen veel minder voor deeltijds werken.
Maar een groot deel van het probleem ligt in de mogelijk-
heid om privé- en beroepsleven met elkaar te verzoenen. 
Een probleem dat nog steeds zeer vrouwelijk blijft.

Minder ambtenaren

Prognoses van het Brussels Instituut voor Statistiek en 
Analyse geven aan dat de openbare diensten minder 
zullen bijdragen tot het scheppen van banen zoals voor-
heen, in het kader van de gezondmaking van de open-
bare financiën.
Vervangingen n.a.v. pensionering zullen in de administra-
tie minder worden.
Hierdoor verwachten we b.v.b. in Brussel, een gemiddeld 
verlies van 510 openbare banen tussen 2015 en 2020. 
De werkgelegenheid echter in de sector van de gezond-
heidszorg en maatschappelijk werk neemt de fakkel over 
en zal zorgen voor de creatie van 1200 arbeidsplaatsen 
per jaar, vooral dankzij de vergrijzing van de bevolking.
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Voor u gelezen

Ondeugend ouder worden. Langer en 
gelukkiger zullen we leven, 
Zaki, WPG, 2014

Ouder worden is een bevrijding. Je ontwikkelt de kunst 
om het aardse bestaan blijmoedig en soms zelfs eu-
forisch te beleven, en komt in een levensfase terecht 
waarin plaats is voor een goed boek, poëzie en inten-
se, rijke ervaringen. Elke rimpel heeft een verhaal, en je 
kunt eindelijk naar de dingen kijken met een knipoog. 
Dat is de beleving van Zaki, zelf bijna zeventig. Senio-
ren worden meestal – onder andere door de media – als 
minderwaardig afgeschreven. Want jonger is zogezegd 
beter. Een karikatuur, natuurlijk. Eeuwenlang stond een 
hoge leeftijd voor verwezenlijkingen, ervaring en wijsheid 
die respect verdienden. Zaki heeft het over de wonder-
mooie levensherfst, waarin we meer presteren en beter 
tegen stress bestand zijn. We hebben meer geduld en 
genieten van de intense relaties met onze partners en 
kleinkinderen. We kunnen de deugniet in onszelf weer 
aan het woord laten. En problemen bestaan niet langer, 
of zijn in elk geval niet meer van belang. Eindelijk hebben 
we tijd voor kwaliteit. Het is een hoopgevend idee voor 
jongere mensen: oud zijn is iets prettigs om naar uit te 
kijken. Zaki is deskundige in media en communicatie. Hij 
is vooral bekend als diskjockey en van de radio-en te-
levisieprogramma’s die hij sinds de jaren zestig maakt. 
Hij heeft ook gewerkt als regisseur, redacteur, adviseur, 
auteur  en zelfs een keer als directeur, Zijn twee zonen 
hebben een succesvolle rockband en zijn internationaal 
vermaarde deejays. Een leven vol rozengeur.

Uw pensioen onder vuur? Vecht terug!,  
Jef Vuchelen en Mark Scholliers, Pelckmans, 

2014

Economen Jef Vuchelen en Mark Scholliers trekken meer 
dan ooit aan de alarmbel. De welvaartsvastheid van de 
pensioenen staat op de helling. De burger zal zelf we-
gen moeten zoeken. De betaalbaarheid van onze sociale 
welvaartsstaat is regelmatig onderwerp van debat. In de 
aanloop naar de nakende verkiezingen komt steevast de 
pensioenproblematiek ter sprake. De economen Jef Vu-
chelen en Mark Scholliers schreven hierover een bijzon-
der interessant boek 

De heren  trekken snoeihard aan de alarmbel. Jarenlang 
verzaakten de Belgische politici om zich afdoende voor 
te bereiden op de vergrijzingsgolf. De gevolgen van dit 
wanbeleid zijn ernstiger dan vaak wordt voorondersteld. 
De economen betogen dat door het chronische uitstel-
gedrag, zeer ingrijpende c.q. pijnlijke maatregelen, vroeg 
of laat onafwendbaar zijn geworden. 

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte 
wordt de problematiek rond de vergrijzing onder de loep 
genomen. U denkt waarschijnlijk: ‘Help, weer de zoveel-
ste analyse van een reeds jaren gekend probleem.’ Niets 
is minder waar. De grote sterkte die van dit boek uitgaat, 
ligt besloten in het gegeven dat een macro-economisch 
probleem op een individueel niveau wordt besproken. Zij 
maken duidelijk met behulp van eenvoudige simulaties 
en tabellen, wat de gevolgen van de pensioenproblema-
tiek zullen zijn voor het doorsnee gezin. Meer dan ooit 
wordt ‘de gewone man in de straat’ bij het lezen van 
dit boek met zijn neus op de feiten gedrukt: we dansen 
vervaarlijk aan de rand van de afgrond.

Pensioen via de zogenaamde eerste pijler zal er altijd zijn. 
De vraag is echter in hoeverre de welvaartsvastheid zal 
afgetopt worden’ Scholliers en Vuchelen stellen dat ste-
vige beleidsinterventies onafwendbaar zijn, aangezien in 
repartitiestelsels - en zeker in het Belgische systeem - 
de eerste generatie gepensioneerden decennia geleden 
sterk begunstigd werd, doordat hun pensioenen aan-
zienlijk ruimer waren dan hun bijdragen. De aanklacht 
aan het adres van de politieke klasse is fundamenteel: 
‘Proactief ingrijpen is er in ons land nooit bij’, zo klinkt het 
op pagina 140. Het hoeft bijgevolg allerminst te verbazen 
dat bijvoorbeeld de sp.a, bij monde van Karin Temmer-
man, dit economisch studiewerk afdeed als ‘bangma-
kerij’. Echter, de waarheid is wat ze is, en ze mag door 
de economische en financiële analisten gezegd worden.
Vrees niet, er is ook goed nieuws. Dit boek is geen lang-
gerekte treurmars over het Belgische wanbeleid. In de 
tweede helft van het boek worden wegen geschetst 
waarlangs de burger, voor zichzelf en/of zijn familie, naar 
positieve oplossingen kan zoeken om de nakende afna-
me van welvaartsvastheid der pensioenen te compense-
ren. Vertrouw niet langer (volledig) op de overheid, zoek 
zelf naar alternatieven . Ondanks dat kapitalisatiesyste-
men en beleggingen op het eerste gezicht zeer ‘neolibe-
raal’ en Amerikaans aandoen, maakt dit boek duidelijk 
dat de burger hier naar de toekomst toe meer op dient 
in te zetten. In hoofdstuk 3 wordt stilgestaan bij het ren-
dement dat pensioenbeleggingen kunnen opleveren. 
Zij besluiten in hoofdstuk 4 met tal van praktische tips, 
waarmee U verder aan de slag kan. Financiële planning 
en regelmatigheid in beleggen is lonend en meer dan ooit 
noodzakelijk.

‘Vertrekkend van een macro-economisch kader hebben 
we de pensioenproblematiek tot op het vlak van de bur-
ger doorgetrokken’, aldus de auteurs. Economisch is 
dit boek sterk onderbouwd. Degelijke analyses worden 
afgewisseld met praktische voorbeelden en bevattelijke 
simulaties. 
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Agenda

Het was een super dynamische gids die ons deze 23ste oktober door de steegjes van Brussel loodste, de 
Zavel en zijn omgeving.  Wist u dat het zuidstation zich vroeger op het Rouppe plein bevond, de fontein van 
de tuin van de kleine Zavel gelegen was op het Brouckèreplein, dat er op de grote Zavel paarden verkocht 
werden, dat in de 14e eeuw de stad versterkt was met een muur waarin zich 7 poorten bevonden. Laken, 
Vlaanderen, Anderlecht, Halle, Namen, Leuven en Schaarbeek.  Deze werden afgesloten bij zonsondergang  
bij het luiden van een bel (cloche) waardoor de “clochards” (zwervers) verjaagd werden.  Vandaar hun 
naam. Dat Breughel in de Marollen gewoond heeft, en de Marollen zijn naam dankt aan de congregatie 
van de zusters Apostolinnen die als voornaamste zorg hadden zich te ontfermen over de prostituées, die 
zeer talrijk waren in deze wijk rond de XVIIe eeuw. De zusters waren ook bekend onder de Latijnse naam 
“Mariam Colentes” (zij die de Maagd Maria eren). Deze laatste benaming werd door de jaren vervormd  tot 
“Maricollen” en vervolgens  tot “Marollen”. Toen de zusters de wijk verlieten in 1715 om zich te vestigen 
aan de hooikaai, zal hun naam verbonden blijven aan deze regio. De huidige Montserratstraat werd 
vernoemd naar de Marollen.

Hierbij sluit ik dit deel af, maar nodig de aanwezigen uit om ons hun ervaringen rond deze excursie te delen.

schilderijen, beelden 
maar ook eigen ge-
schreven teksten en 
officiële documenten. 

U wordt ontvangen 
voor een lunch in het 
“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:

Het bezoek start om 13u00, men verwacht U om 11h30 
in het restaurant Plazza Leffe, Grand plache 5, op 5 mi-
nuutjes van de BAM. De vertrektijden van de trein van-
uit 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. 

Deelname in de onkosten bedraagt 35€, omvattende het 
geleid bezoek en de lunch.

Verlaine cel 252, poëtische 
omwentelingen, Beaux-Arts te Mons 
(BAM) op donderdag 21 januari 2016 

Geboren in Metz op 30 maart 1844 en aangekomen 
in Parijs in 1851, Paul Verlaine volgt er de middelbare 
school in een kostschool die hem tot de studies van 
rechten brengen maar die hij even snel opgeeft.  Hij be-
gint als bediende in het gemeentehuis van Parijs en be-
zoekt cafés en literaire verenigingen. Bewonderaar van 
Baudelaire, schrijft hij zijn eerste boek, “Gedichten van 
Saturnus” in 1866 op een leeftijd van 22 jaar. Als figuur 
van een vervloekte dichter, wordt Verlaine erkend als een 
meester tussen de jonge dichters van zijn tijd. Maar hij 
sterft in erbarmelijke situatie op 8 januari 1896. Zijn in-
vloed is nog steeds belangrijk en het nageslacht zal zijn 
dichtkunst omschrijven als Verlainse dichtkunst.

Je doorloopt deze tentoonstelling als in een epische ro-
man die begint met het dispuut tussen Rimbaud (1854-
1891) en Paul Verlaine en het schot dat aan de basis ligt 
van het proces tegen deze laatste. Het verhaal gaat dan 
verder in de gevangenis van Mons, waar Verlaine meer-
dere 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 teksten. Je volgt verder de schrijver 
na zijn vrijlating: zijn vertrek naar Engeland waar hij on-
derwijst en een relatie heeft met een van zijn leerlingen. 
Hij keert later terug naar ons land voor een reeks uiteen-
zettingen. De wandeling wordt geïllustreerd via bijna 200 
documenten, voor het grootste deel onbekend of zelfs 
nooit getoond. Verder zijn er foto’s, brieven, tekeningen, 
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“Water in de mond”  
bij la Brasserie du Bocq,  
vrijdag 18 maart 2016

De ontdekking van ons erfgoed begint in Yvoir.

Een traditie van brou-
wers sinds 1858! In een 
prachtig kader, u zal 
het brouwen en pro-
ductietechnieken van 
dit bier ontdekken en 
u zal  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 ge-
schiedenis van deze onderneming en over de productie 
van Piccalilly mosterd en sauzen op basis van azijn.

Uiteraard kan een kleine proeverij 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 voor-
stellen.

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

Deze grote heerlijkheid van 
de Prinsen de Ligne was 
oorspronkelijk een middel-
eeuwse vesting. ln de loop 
der eeuwen is het een lust-
slot geworden.
De boeken in de bibliotheek 
illustreren de geschiede-
nis van de boekdrukkunst, 
vanaf de uitvinding tot van-
daag. 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 familiele-
den terugvindt die hier hebben gewoond, stellen de be-
langrijkste 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 Veldmaarschalk, het salon van 
de Ambassadeurs, de eetzaal, de beroemde bibliotheek 
met 20.000 boeken en manuscripten, de hal, het appar-
tement 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 zul-
len we halt houden in het park van 
Edingen, een uitzonderlijke site.
U wordt begeleid door een audio-
gidssysteem, ontworpen rond drie 
wandel thema’s die u in staat stel-
len om de rijkdom van het domein 
te ontdekken. Van de bloementuin, 
van het type “Italiaanse renaissance” tot de Dahlia tuin, 
bekroond tot het Europees conservatorium van de dah-
lia, 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 inbegrip van de toegang, de lunch met dessert 
en een forfait voor drank – ¼ wijn, ¼ water en een 
koffie)

Onze activiteiten voor 2016 in het kader van ons erfgoed
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De schatten van Mariemont,  
Vrijdag 20 mei 2016 

Het eerste deel van deze uitstap vindt plaats in Mariemont 
zelf. We worden ondergedompeld in dit domein met een 
prestigieus verleden door de verhalen van een gepassio-
neerde 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 col-
lecties 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 voornaamste aandeel-
houder 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 ge-
parfumeerd 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 Marie-
mont”, met een bezoek door de verschil-
lende 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 
(omvattende de lunch met dessert, bier en koffie)

Twee bezoeken zal u nog niet in het overzicht van onze activiteiten terugvinden, de eerste (in juni) zal ons een ander 
facet van Brussel laten zien met onze gids Florence. 
De tweede (in oktober) zal ons onderdompelen in de stad Namen, voorgesteld door een “greeter”. Maar wat is een 
greeter? (engels voor “ to greet “ = begroeten).  Dit is een inwoner die gepassioneerd is door zijn stad en deze aan 
de toeristen wil laten ontdekken. Een greeter is geen gewone gids maar eerder een ambassadeur voor zijn stad. 

Tot dat wat ik in gedachten had om jullie te laten ontdekken in 2016!
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Salon Zenith
Het salon Zenith heeft dit jaar plaats in Paleis 9 van de Brussels Expo1 (Belgiëplein 1 te 1020 Brusse) van 4 tot  
8 februari van 10 tot 18h.   Zoals voorgaande jaren zal Fediplus u graag verwelkomen op stand 9173-9175.
Evenement voor de generatie van 50-65 jarigen, zal u hier ideetjes kunnen opdoen, diensten en producten maar 
ook een gevarieerd programma met schoonheidsbehandelingen, massages, ateliers, vertoningen en modeshows, 
sportieve initiaties en conferenties.

Enkele toegangskaarten liggen voor jullie klaar, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Vraag ze nu aan bij ons 
secretariaat per mail info@fediplus.be of per telefoon op 02 514 14 44.
Nodig vooral ook uw vrienden en kennissen uit om ons te vervoegen.
1 Het metro station Heizel bevindt zich op wandelafstand van de ingang van het salon.

nschrijvingsstrook 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 @

❑   Verlaine, 21/01/2016  ……… x 35€ =  ………… € terug te sturen voor 15 januari 2016 ten laatste.
 De prijs omvat het geleid bezoeken en de lunch (zonder drank)

❑  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!

Iedere inschrijving zal bevestigd worden met een schrijven, een week voor de uitstap.  Mocht u deze niet 
ontvangen, gelieve het secretariaat te verwittigen.

Wij herinneren er u aan dat de geleide bezoeken in de twee talen gebeuren, maar we moeten minimaal  
15 personen per taalgroep hebben. 

Indien dit aantal niet bereikt wordt, zal het bezoek in het Frans plaatsvinden.

Alvast bedankt voor uw begrip.  
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