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Begin oktober 2014 vernamen wij dat de nieuwe rege-
ring in zijn programma de mogelijkheid om pensioen en 
werk onbeperkt te laten cumuleren, heeft ingeschreven. 
En dit vanaf het jaar van de 65ste verjaardag of na 45 jaar 
loopbaan. Het gaat hier om één van de oudste eisen van 
Fediplus, waarop eindelijk een positief antwoord komt. 
Deze cumul is toegelaten vanaf 1 januari 2015 (zie onze 
sociale nieuwtjes). 

Ook verkregen wij een aanpassing van de pensioenuitke-
ringen aan de welvaart voor de periode 2015-2016. Zij is 
zeker onvoldoende, maar het is beter dan niets en hoger 
dan wat voor 2013-2014 werd toegekend. 

Bovendien zijn de pensioenen die ingegaan zijn vanaf 1 
januari 2015, beter berekend, in die zin dat de maanden 
van het onvolledige jaar waarop men op pensioen gaat,  
in aanmerking worden genomen om het pensioenbedrag 
vast te stellen. 

Tevens werden wij, bij het begin van 2015, en dit voor 
een periode van 2 jaar, tot voorzitter benoemd van 
de Pensioencommissie van de Federale Adviesraad 
Ouderen. Dit is niet niets. Het gaat hier om het enige 
officiële orgaan dat de gepensioneerden vertegen-
woordigt op niveau van de federale overheid. Wijlen 
mijnheer Noël, de stichter van onze vereniging, was 
één van de stichters, bijna 20 jaar geleden, van de 
vroegere adviesraad voor ouderen. In het begin had-
den wij geen stemrecht, op dit moment zijn wij lid 
van deze raad met volledige bevoegdheid. Bovendien 
werden de bevoegdheden van deze raad uitgebreid 
met mobiliteit, gelijke kansen, de strijd tegen de ar-
moede en gezondheid. Wij hebben niet alleen de mo-
gelijkheid om onze standpunten uit te wisselen met 
de andere leden van de Raad, die de verschillende 

Belgische politieke stromingen vertegenwoordigen, 
maar wij trachten ook om onze ideeën en overtui-
gingen vertaald te zien in aanbevelingen, die in de 
commissie worden voorbereid. 

Dit gezegd zijnde, betekent het niet dat voor de gepensi-
oneerden alles er rooskleurig uitziet. Een indexsprong in 
2016 vormt een ernstige bedreiging. Wij willen er geen! 
Er moeten correcties voorzien worden voor de gepensi-
oneerden. De werknemers krijgen, als compensatie, een 
verhoging van de uitgaven voor forfaitaire kosten. Voor 
de gepensioneerden: niets gelijkaardigs!  

Wat de solidariteitsbijdrage betreft: zij is nog altijd niet 
afgeschaft. Tijdens een gesprek in februari ll., hebben wij 
de Minister van Pensioenen hieraan kunnen herinneren. 
Toch staat de heer Bacquelaine niet afkerig tegen het 
afschaffen van de solidariteitsbijdrage die wordt bere-
kend op fictieve rentes na een periode van 15 jaar, als er 
tenminste ergens middelen kunnen worden vrijgemaakt.  
Het zou een eerste stap naar de afschaffing betekenen. 
Wij blijven waakzaam!

De gepensioneerden hebben het vaak moeilijk in deze 
periode van crisis. Hoe ouder men wordt, hoe sterker de 
kosten voor gezondheid stijgen. Het openbaar vervoer 
was gratis, is het binnenkort niet meer! De roerende in-
komsten, vaak noodzakelijk als aanvulling op het pensi-
oen, waarvan de koopkracht alleen maar daalt, worden 
aan de bron belast met 25% in plaats van 10. De aftrek-
baarheid van de dienstencheques vermindert, enz.. 

Ik kan u verzekeren dat wij al het mogelijke zullen doen, 
met uw steun, opdat er door onze leiders beter naar 
onze huidige en toekomstige gepensioneerden zou ge-
luisterd worden. 

Hoofdartikel

Michel WUYTS 
Directeur
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Algemene vergadering 2015

Uiteraard zijn er eerste een paar administratieve hoofd-
stukken, zoals een jaarverslag, een financieel verslag, 
een overzicht van inkomsten en uitgaven en een budget. 
Daarna komt een economist praten over Japan achter-
na? Europa op weg naar een decennium van stagnatie 
en deflatie?  

De economische malaise in de Eurozone lijkt diepgewor-
teld. In de meeste landen ligt de productie nog steeds 
beneden het niveau van voor de crisis. En de evolutie 
van de consumptieprijzen is even zorgwekkend: Europa 
is in een regelrechte deflatie terechtgekomen. Dit noopte 
de ECB tot  draconische maatregelen: een verregaand 
programma van “quantitative easing” werd aangekon-

digd. Als gevolg van dit alles zakte de Europese rente tot 
historische dieptepunten: op kortere looptijden vertonen 
heel wat overheidsobligaties  negatieve rendementen, 
en de rente op langlopende Duitse obligaties is zelfs on-
der het Japans niveau gezakt.  Velen stellen zich dan 
ook de vraag of Europa net als Japan eind de jaren 90 
afstevent op een “verloren decennium” van nulgroei en 
deflatie. Worden we Japans, of krijgt de economie door 
de scherpe daling van de olieprijzen, de verzwakkende 
Euro en de monetaire stimuli vanuit de ECB toch terug 
de wind in de zeilen? En wat betekent dit alles voor de 
finaniële markten?    

We eindigen de bijeenkomst met een drink. 

Herinnering bijdrage
Wij danken al diegene  die reeds hun bijdrage hebben vereffend. Deze herinnering is dus niet voor hen 
bestemd. Indien u uw bijdrage nog niet hebt betaald, het is nog steeds niet te laat!
Weet dat wij u een heleboel diensten aanbieden: advies, informatie, tijdschrift, belangenverdediging en dit 
voor slechts 37 euro.

Bijdrage te betalen via nr. BE19 0012 2049 4012 met vermelding “bijdrage 15”:
INDIVIDUELE LEDEN  (EN EX-GROEPERINGEN)

Minimumbijdrage 37 euro

Minimumbijdrage koppel 44 euro

Bijdrage beschermend lid 54 euro

Bijdrage beschermend lid koppel 61 euro

LEDEN VAN GROEPERINGEN

De leden van volgende groeperingen:
AG Liège, Vriendenkring AXA bank (voorheen ANHYP), Bekaert, Fiberglas, Franki, Ex- Generale Bank, GDSOM, Arbeidsinvaliden, 
KDL, Michelin, Monsanto, PRGC-CFE, Total, Tractebel, Royale Belge, Astrazeneca, BBL-ING, RTBF, Politie, Nestlé, Otraco, 
Sabena Failliet (niet BPPS), CIBE, ASLK-CGER.
schrijven over op de rekening van Fediplus BE19  0012 2049 4012.

Minimumbijdrage 32 euro

Minimumbijdrage koppel 37 euro

Beschermend lid 48 euro

Beschermend lid koppel 54 euro

De andere leden van de groeperingen betalen zoals voorheen aan hun groepering en wachten eventueel hun vraag af. 

Leden die wonen in het buitenland gebruiken aub volgende code: BIC:GEBABEBB – IBAN BE19 0012 2049 4012

De Algemene Vergadering geeft een uitstekende gelegenheid om de plannen van 
Fediplus te kunnen kennen en uw mening erover te geven. Wij nodigen u dan ook graag 

uit op deze vergadering, die plaatsvindt in onze bureaus in de Belliardstraat 20 te Brussel 
op dinsdag 24 maart 2015 te 14.30 uur. Verwittig wel eerste even ons secretariaat, zodat 

wij u op een degelijk manier kunnen ontvangen. 
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Sociaal en fiscaal nieuws
Pensioenwetgeving steeds complexer

We stellen het dagelijks op het bureau van Fediplus vast : er verandert veel op pensioenvlak,  
maar er blijven veel uitzonderingen, wat de hele pensioenwetgeving er niet doorzichtiger, logischer en 

handiger op maakt. Een poging om een paar nieuwe dingen goed uit te leggen. 

SWT

Het vroegere brugpensioen doet het meeste inkt vloeien: 
velen denken dat het op zijn laatste benen staat, arbei-
ders vinden dat hun arbeid vanaf een bepaalde leeftijd 
te zwaar wordt en dat zij vervroegd weg moeten kunnen 
(of een andere job aangeboden, wat niet steeds kan !) 
Bijkomende kopzorg is wel het feit dat SWT-ers toch nog 
ander werk moeten aanvaarden

De ruggengraat zelf van het systeem, brugpensioen op 
60 zonder vervanging, gebaseerd op de basis-CAO17, is 
nu zelf aan het wankelen want sinds begin dit jaar is die 
leeftijd verhoogd tot 62, met als bijkomende voorwaarde 
minstens 40 jaar loopbaan als man en 31 als vrouw. 

Een aantal CAO’s die lagere leeftijden voorzien (maar ook 
strengere loopbaanvoorwaarden) blijven nog bestaan 
maar dit is voorlopig en kan slechts in het kader van 
afgesloten “kader-CAO’s”, waarover nog onderhandeld 
wordt. 

De grootste steen des aanstoots ligt echter zoals gezegd 
elders: een bruggepensioneerde werd in het verleden in 
principe niet meer lastig gevallen om op zoek te gaan 
naar nieuw werk. 

Wie in 2015 voor het eerst werkloosheidsuitkeringen 
krijgt in het kader van SWT moet zich thans inschrijven 
als werkzoekende bij de VDAB en beschikbaar zijn voor 
de arbeidsmarkt, met andere woorden, hij moet elk aan-
vaardbaar jobaanbod ook effectief aanvaarden of een 
voorgestelde opleiding volgen. 

Er zal ook strenger worden toegekeken op hun verblijf in 
het land : slechts maximum 4 weken per jaar mogen zij 
het vaderland verlaten. 

Zij kunnen ook onderworpen worden aan controles over 
hun beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt en in het be-
zit zijn van een controlekaart tot de leeftijd van 60. 

Ongeacht hun leeftijd moeten zij zich ook inschrijven in 
een tewerkstellingscel (als zij worden ontslagen na 31 
december 2014), en een aanbod tot “outplacement” 
aanvaarden met het oog op hun sociale herclassering. 
Een en ander heeft natuurlijk tot doel eerst op zoek te 
gaan naar werk alvorens definitief SWT-er te worden !

Tijdskrediet 

Sinds enkele jaren kent men verschillende soorten tijds-
krediet: zonder motief, met motief, landingsbaan, thema-
tisch. Dat tijdskrediet zonder motief kan nog wel, maar, 
vanaf 2015, zonder vergoeding door de overheid en zon-
der dat het nog telt voor het pensioen. Een en ander 
slaat niet op aanvragen voor verlenging die ingang von-
den voor 1 januari 2015 noch voor eerste aanvragen die: 
|  ingang vinden voor 1 juli 2015,
|  bij de RVA ontvangen werden voor 1 april 2015,
|  en voor zover de werkgever een geschreven verklaring 
van de werknemer heeft ontvangen voor 1 januari 2015. 

Het voltijds gemotiveerd tijdskrediet werd daarentegen 
sinds 1 januari 2015 verlengd met 12 maanden en geldt, 
met vergoeding, in geval van zorg voor zijn kind tot 8 
jaar of een gehandicapt kind tot 21, om te zorgen voor 
een zwaar ziek familie- of gezinslid, om zorg of palliatieve 
zorg toe te dienen. Tijdskrediet om een erkende oplei-
ding te volgen blijft echter beperkt tot 36 maanden. 

Het pensioen zelf 

Het jaar waarop iemand op pensioen gaat 
telt thans mee

Tot 31 december 2014 werd bij de berekening van het 
pensioen in de privésector geen rekening gehouden met 
het onvolledige laatste jaar tewerkstelling. Vanaf dit jaar 
is dat wel het geval. Dit punt was één van de eisen van 
Fediplus. 

Voorbeeld: iemand werd op 25 oktober 2014 65 en kon 
op pensioen op 1 november 2014. De tien maanden van 
2014 telden niet mee voor het pensioen. Betrokkene ver-
loor tussen 400 en 700 euro pensioen, waar hij recht op 
had want sociale zekerheid betaald. Sinds 1 januari 2015 
is dit systeem vervallen: de pensioenberekening voor het 
laatste jaar gebeurt op basis van het loon van het jaar 
tevoren, uiteraard prorata het aantal maanden voor de 
pensioenmaand. 
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De eenheid van loopbaan  
(45/45en, of volledige loopbaan)

Voor 1.1.2015 werd het pensioen berekend op een maxi-
male loopbaan van 45 jaren. Wie meer jaren had gewerkt 
was die kwijt. Het waren niet de eerste of de laatste jaren 
maar de minst “betaalde” jaren als zelfstandige of in de 
privésector die wegvielen. 

Vanaf 2015 wordt een loopbaan niet meer berekend in 
jaren maar in dagen: het maximum bedraagt 14 040, 
namelijk 45 jaren van 312 dagen. De tekst zegt nog 
dat maximum 1560 voltijdse dagen kunnen worden ge-
schrapt. Het is niet duidelijk hoe dit moet gebeuren in 
welke situatie. 

Pensioenbonus  

De pensioenbonus wordt afgeschaft voor pensioenen 
die ingang vinden vanaf 1 januari 2015. De voor 2015 
opgebouwde rechten blijven natuurlijk behouden. Er is 
nog een uitzondering: wie voor 1 december 2014 de 
loopbaan verderzet maar beantwoordt aan de voorwaar-
den om vervroegd pensioen te kunnen krijgen of de pen-
sioenleeftijd van 65 heeft bereikt en een minimumloop-
baan van 40 jaar heeft, bouwt nog bonus op. 

Voorbeeld:

|  Op 1 september 2014, is Jan 61 jaar oud met 39 jaar 
loopbaan. Hij kan op vervroegd pensioen want beant-
woordt aan de opgelegde voorwaarden maar wenst zijn 
loopbaan verder te zetten en op pensioen te gaan op  
1 september 2019. 

|  Hij zal rechten op bonus krijgen 1 jaar na op vervroegd 
pensioen te kunnen zijn gegaan, dus op 1 september 
2015, en dit tot 31 augustus 2019, voor elke gepres-
teerde dag. 

Het overlevingspensioen 

Het overlevingspensioen wordt in de drie pensioensys-
temen (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) toegekend 
onder bepaalde voorwaarden:

|  Leeftijd: 45 jaar behalve als er minstens 1 kind ten laste 
is of de echtgenoot minstens 66% arbeidsonbekwaam 
is;  

|  Huwelijksduur: minstens 1 jaar behalve:
  -  Als er een kind tijdens het huwelijk is geboren of het 

huwelijk onmiddellijk voorafgegaan werd door een pe-
riode van wettelijk samenwonen of indien de som van 
deze periodes minstens 1 jaar bedraagt; 

  -  Een kind werd geboren binnen de 300 dagen na het 
overlijden;  

  -  Een kind ten laste was op het ogenblik van het overlij-
den, met ontvangst van kinderbijslag;  

  -  De echtgenoot is overleden als gevolg van een onge-
val of een beroepsziekte.

Sinds 1 januari 2015 verandert de leeftijdsvoorwaarde. 
Een overgangsuitkering wordt voorzien aan de overle-
vende echtgenoot die nog geen 45 jaar oud is bij overlij-
den ten vroegste op 1 januari 2015.  

De leeftijd van 45 wordt geleidelijk met 6 maanden per 
jaar opgetrokken vanaf 1 januari 2016, om uiteindelijk 50 
jaar te bedragen op 1 januari 2025.  
De vergoeding wordt toegekend gedurende 12 of 24 
maanden indien er minstens 1 kind ten laste is dat recht 
opent op kinderbijslag, op voorwaarde niet te hertrou-
wen. 

De vergoeding mag onbeperkt samengaan met be-
roeps- of vervangingsinkomens (ziekte, invaliditeit, onvrij-
willige werkloosheid, tijdskrediet, overlevingspensioen uit 
een ander systeem, …)(zie apart hoofdstuk Toegelaten 
activiteit).  

Na de periode gedekt door de overgangsuitkering zal de 
overlevende echtgenoot die geen werk heeft gevonden 
en zonder inkomsten is, onmiddellijk aanspraak maken 
op werkloosheidsuitkeringen en begeleiding bij het zoe-
ken naar werk. 
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Het gewaarborgd minimumpensioen

Wanneer iemand een volledige loopbaan van 45 jaren 
heeft, mag het bedrag van zijn/haar pensioen niet lager 
liggen dan een gewaarborgd minimum dat 1123,34 euro 
bruto per maand bedraagt als alleenstaande, en 1403,73 
euro bruto als gezinspensioen. 

Indien de loopbaan als werknemer of als werknemer en 
zelfstandige niet volledig is maar minstens 2/3en omvat 
van een volledige loopbaan, wordt hetzelfde bedrag ge-
garandeerd, maar aangepast aan de loopbaan. Dit vergt 
een specifieke berekening. 

Voor elk jaar binnen de loopbaan zal men rekening hou-
den met alle jaren waarvoor 208 dagen zijn gepresteerd 
of gelijkgesteld, en op die manier bepalen of de loop-
baanvoorwaarde is vervuld. 

Voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2015 wordt 
de opening van het recht op pensioen onderzocht op 
basis van de gehele loopbaan als werknemer en/of zelf-
standige, voor berekening van het principe van de een-
heid van loopbaan (een principe waarbij de loopbaan 
wordt beperkt of verminderd als gevolg van de bere-
kening van de jaren loopbaan in de diverse systemen: 
14040 dagen = 312 x 35; zie hoger). 

Vanaf 1 januari 2015, als men aan de voorwaarden vol-
doet om een gewaarborgd minimumpensioen te krijgen, 
zal dit worden berekend in verhouding tot het aantal ja-
ren die minstens 52 dagen voltijds equivalent (VE) dagen 
bevatten.  

Voorbeeld:  

Jan is 62 en werkt als werknemer sinds 1971: 
|  50 VE van 1969 tot 1971, 
|  280 VE van 1972 tot 1980, 
|  312 VE van 1981 tot 2014, 
|  104 VE in 2015.

De totale loopbaan bedraagt 47 jaren waarvan 43  
(13 416 VE) met minstens 208 VE voltijds. 

Hij heeft recht op een voltijds minimum gewaarborgd 
pensioen want hij heeft minstens een 2/3e loopbaan  
(30 jaar) met 208 VE-dagen. 

Het voltijds minimum voor een volledige loopbaan als al-
leenstaande bedraagt tegen index 136,09 13 480,03 euro 
x 44 (jaren met meer dan 52 VE-dagen/45 = 13 180,47 
euro bruto per jaar of 1098,37 euro bruto per maand. 

De grens- en seizoenarbeiders

De grens- en seizoenarbeiders hebben recht op een 
buitenlands pensioen voor de periodes gewerkt in het 
buitenland, en op een binnenlands pensioen op basis 
van de arbeid gepresteerd in dit land. 

De Belgische wetgeving waarborgt een pensioenbedrag 
voor de loopbaan verricht in het buitenland, alsof deze in 
ons eigen land zou hebben plaatsgevonden. 

Er wordt dan een aanvulling betaald. Die aanvulling is 
gelijk aan het positief verschil tussen het pensioen, be-
rekend alsof de hele loopbaan in België zou zijn ver-
richt) – het Belgisch pensioen (Belgisch en buitenlands 
pensioen).  

Deze aanvulling is slecht betaalbaar als het buitenlands 
pensioen betaalbaar is.  

De toekennings- en berekeningsregels van de aanvulling 
worden niet gewijzigd voor personen die:  

|  65 jaar bereiken voor 1 december 2015 of 
|  De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden vervullen om een 
vervroegd Belgisch pensioen te kunnen verkrijgen. 

(Overlevings)pensioen en werken

Sinds 1 januari 2015 kan men onbeperkt blijven werken 
en pensioen trekken in 2 precies bepaalde gevallen: 

Op de leeftijd van 65

Elke gepensioneerde die de leeftijd van 65 jaar bereikt 
mag onbeperkt verder werken. Er is dus geen loopbaan-
voorwaarde. De leeftijdsvoorwaarde dient ook niet be-
reikt te zijn op het ogenblik waarop het pensioen wordt 
opgenomen. 

Voorbeeld: Jan neemt vervroegd pensioen op 63: hij 
kan pensioen en beroepsinkomen onbeperkt cumuleren 
eens hij 65 is. 

Opgelet: de echtgenoot van een persoon die een gezin-
spensioen heeft dient de inkomenslimieten te respecte-
ren als hij wil werken als gepensioneerde, zelfs al is hij/
zij meer dan 65.
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Na 45 jaar loopbaan

De gepensioneerde die op het ogenblik waarop hij zijn/
haar eerste wettelijke pensioen “trekt”, een loopbaan 
heeft van minstens 45 jaren, mag onbeperkt werken 
zonder zijn/haar pensioen te verliezen. De loopbaan 
wordt berekend met alle jaren tewerkstelling als werkne-
mer, zelfstandige, ambtenaar, op voorwaarde dat elk jaar 
minstens 104 dagen voltijds telt. 

Samengevat: bepaalde gepensioneerden kunnen slechts 
beperkt bijverdienen: 

A.  Personen die hun wettelijk pensioen hebben opgeno-
men voor hun 65e;

B.  Personen van minstens 65 die uitsluitend een overle-
vingspensioen krijgen;

C.  Personen die geen 65 zijn maar toch op pensioen zijn 
op “hun” normale leeftijd: het gaat meestal om be-
paalde ambtenaren van wie de pensioenleeftijd lager 
ligt dan 65. 

Hierna vermelden we de bedragen geldig vanaf 1 januari 2015 en in functie van de drie 
besproken kategorieën: Grenzen van de toegelaten inkomsten voor personen jonger dan 65 jaar:

Voorwaarden
Kinder-

last

Niet te overschrijden jaarbedrag per type van activiteit

Werknemer, ambt of mandaat
Zelfstandige of gemengd 

(werknemer en zelfstandige)

A. Vóór de wettelijke leeftijd
Neen 7.793,00 EUR 6.234,00 EUR

Ja 11.689,00 EUR 9.351,00 EUR

B. Jonger dan 65 jaar met alleen 
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

Opgelet: de voor zelfstandigen vermelde bedragen zijn nettobedragen, de andere zijn brutobedragen.  

Minder zware sancties

Als deze limieten worden overschreden wordt het pensi-
oen verminderd in verhouding tot de overschrijding van 
de bedragen. (10% overschrijding = 10% minder pen-
sioen enz). Vroeger werd het hele pensioen opgeschort 
voor een jaar indien iemand de toegelaten bedragen had 
overschreden met meer dan 25%. 

Indien een echtgenoot van iemand met een gezinspen-
sioen de opgesomde beperkingen niet naleeft, wordt het 
gezinspensioen teruggebracht tot het alleenstaanden-
pensioen. 

De ten onrechte ontvangen bedragen worden ook terug-
gevorderd.

Godelieve PaTa,
Michel WUYTS
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Werkhervattingstoeslag:  
een aalmoes voor de 55+ers

U heeft geen werk maar kan naar de arbeidsmarkt terugkeren.  
Misschien heeft u daarbij recht op een werkhervattingstoeslag van de RVA?

Waarover gaat het?

De werkhervattingstoeslag is een uitkering ten laste van 
de RVA, die toegevoegd wordt aan het loon van de ou-
dere werknemer die terug aan het werk gaat. Deze uit-
kering kan beperkt worden in de tijd of de hele werkher-
vattingsperiode omvatten. 

Welke zijn de voorwaarden om de 
toeslag te krijgen?

Wil iemand de werkhervattingstoeslag ontvangen, dan 
moet hij beantwoorden aan een aantal voorwaarde, 
waaronder:
|  Minstens 55 jaar zijn
|  Onvrijwillig werkloos zijn 
|  Een beroepsverleden als werknemer hebben van min-

stens 20 jaar
|  Niet genieten of genoten hebben van een aanvullende 

uitkering in het kader van SWT
|  Niet in dienst zijn geweest bij dezelfde werkgever of bij 

de groep waartoe de onderneming behoort, tijdens de 
zes maanden voor de werkhervatting.

De toeslag wordt ook niet gegeven aan werklozen die 
niet in België wonen of aan werklozen die een aanvullen-
de uitkering krijgen als ontslagen oudere grensarbeider, 
en ook niet aan personen die de wettelijke pensioenleef-
tijd hebben bereikt of die recht hebben op een volledig 
rustpensioen.

Een werkloze die zich als zelfstandige wil vestigen 
(hoofdberoep) kan ook aanspraak maken op de werk-
hervattingstoeslag, op voorwaarde: 
|  Minstens 55 jaar oud zijn
|  Onvrijwillig werkloos zijn
|  Een beroepsloopbaan van minstens 20 jaar hebben
|  Niet genieten of genoten hebben van een aanvullende 

uitkering in het kader van SWT
|  Actief zijn als zelfstandige in hoofdberoep binnen de 

maand waarvoor de premie wordt gevraagd
|  Kunnen bewijzen dat men is ingeschreven bij een kas 

voor sociale zekerheid van zelfstandigen
|  Zich ertoe verbinden binnen de zes maanden die volgen 

op een tewerkstelling bij een werkgever, geen activiteit 
als zelfstandige te doen ten voordele of voor rekening 

van deze zelfstandige of de groep waartoe de werkge-
ver behoort. 

Als al die voorwaarden zijn vervuld heeft de werknemer 
recht op de toeslag en dit voor onbepaalde tijd. De toe-
slag wordt toegekend voor 12 maanden, maar kan wor-
den verlengd met dezelfde duurtijd en dit zolang betrok-
kene aan het werk blijft. Het brutobedrag van de toeslag 
is 197,93 euro. Indien men niet de noodzakelijke loop-
baan van 20 jaar heeft, wordt de toeslag regressief en de 
uitkering beperkt tot 3 jaar maximum, dus 197,93 euro 
het eerste jaar; 131,95 euro het tweede jaar en 65,98 
euro het laatste jaar.

Welke procedure moet men volgen?

Indien iemand beantwoordt aan de voorwaarden om 
recht te hebben op de toeslag, dient die nog aange-
vraagd te worden. Dit is eenvoudig. Een aanvraag dient 
te gebeuren bij een van de drie erkende vakbonden of de 
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen via het formulier 
C129bis, beschikbaar bij de RVA. 

De aanvraag dient te gebeuren ten laatste tijdens de der-
de maand van de werkhervatting. Indien iemand bijvoor-
beeld terug aan het werk gaat op 1 oktober, dient de 
aanvraag bij de RVA aan te komen voor 31 december. 
Om na 12 maanden verder de toeslag te blijven ontvan-
gen dient men de tewerkstelling te bevestigen bij de uit-
betalingsinstelling in de loop van de 11e maand. 

Wanneer de werkhervatting ten einde komt of bij wijzi-
ging van werkgever dient onmiddellijk een verklaring te 
worden afgelegd bij het betalingsorganisme. 

Niet-cumuleerbaar

De werkhervattingstoeslag mag in de loop van een zelf-
de maand niet worden samen ontvangen met een werk-
loosheidsuitkering of een ziekte-uitkering, met de ga-
rantie-uitkering van een werknemer die deeltijds is met 
behoud van rechten, en met uitkeringen in het kader van 
loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Men kan de toe-
slag wel combineren met een opzegvergoeding of met 
een periode gedekt door een vakantiegeld. 

NaThalie WilbeaUx
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Indexsprong vanaf 2016?  Maar wat gebeurt er in 2015?

Samen met het opschuiven van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, behoort de indexsprong 
tot de punten die de meeste kritiek op de regering uitlokken.

Nochtans zou de indexsprong niet vóór 2016 plaatsvinden. Toch is dit geen uitgesproken 
goed nieuws: inderdaad zal er, volgens de vooruitzichten van het Planbureau (voor 2015), 

geen indexering van de lonen, noch van de wedden van de ambtenaren of de sociale 
uitkeringen, gekoppeld aan de evolutie van de prijzen, gebeuren. 

Hoe gebeurt de indexering?

Het principe is als volgt: van zodra de prijs van de “huis-
houdkorf” een spilindex overschrijdt worden de lonen en 
uitkeringen aangepast. 
Het doel van dit mechanisme is om de burgers te be-
schermen tegen de verhogingen van de prijzen om zo 
hun koopkracht te behouden. De gezondheidsindex, die 
als basis geldt voor de indexering, is gelijk aan de index 
van de consumptieprijzen, zonder rekening te houden 
met een bepaald aantal producten zoals tabak, alcohol 
en brandstoffen. De gezondheidsindex wordt gespreid 
over 4 maanden. Wanneer hij de spilindex overschrijdt, 
treedt het mechanisme van de indexering in voege. 

Aan de kant van de private sector worden de salarissen 
niet altijd op hetzelfde moment aangepast. Het zijn de 
verschillende sectoren die, via het sociaal overleg, be-
slissen over de salarisschommelingen. Dit gebeurt om 
de twee jaar door het afsluiten van inter-professionele 
akkoorden. Alle loontrekkenden krijgen dus niet steeds 
op hetzelfde moment dezelfde loonsverhoging. Deze kan 
bovendien minder of meer dan 2% bedragen, afhankelijk 
van het paritair comité. 

Aan de kant van de ambtenaren en op vlak van de so-
ciale uitkeringen (gepensioneerden, werklozen, …) is het 
systeem veel eenvoudiger: de inkomsten worden aange-
past met 2% in de maand die volgt op het overschrijden 
van de spilindex. 

Waarom wil de regering een 
indexsprong?

Zij stelt het principe van de automatische indexering niet 
ter discussie, maar wil het creëren van arbeidsplaatsen in 
de bedrijven vergemakkelijken en de loonhandicap t.o.v. 
de buurlanden verminderen. De indexsprong zou van nu 
tot 2019 28.000 tot 35.000 banen moeten creëren. 

Toch is er ook een financiële impact voor de Belgische 
staat. Het niet aanpassen van de lonen (of uitkeringen) 
brengt een vermindering van de ontvangsten van de be-
drijfsvoorheffing en de sociale bijdragen met zich mee. 
Deze zou deels moeten gecompenseerd worden door 
een verhoging van de inkomsten van de vennootschaps-
belasting en het vermijden van een verhoging van de uit-
gaven voor de sociale zekerheid (werkloosheiduitkering, 
pensioenen en ziekte). Men zou ook minder uitgeven 
voor de vergoedingen aan federale ambtenaren. De re-
gio’s, gemeenschappen en lokale overheden zouden er 
hun voordeel mee moeten doen door de vermindering 
van de vergoedingen aan ambtenaren en leerkrachten. 

Welke zijn de gevolgen voor de 
loontrekkenden? 
Impact op de salarissen.

U verliest 2% bruto van uw salaris, wat een iets lager 
netto salaris betekent. 
Alles zal afhangen van uw salarisniveau en uw gezinssi-
tuatie. Hoe groter het aantal maanden vóór uw pensioen, 
hoe groter het gecumuleerde verlies zal zijn. 

Bijvoorbeeld, volgens de krant l’Echo van 7 februari ll., 
met een salaris van 2.500 EUR bruto per maand (voor 
een alleenstaande), bedraagt het gecumuleerde netto 
loonverlies:

|  3.359 EUR als u binnen 10 jaar met pensioen gaat
|  7.453 EUR als u binnen 20 jaar met pensioen gaat
|  12.444 EUR als u binnen 30 jaar met pensioen gaat
|  18.528 EUR als u binnen 40 jaar met pensioen gaat

Opgelet, deze cijfers zijn slechts ramingen, aangezien 
men de evolutie van de loopbaan en het statuut van een 
persoon over een langere periode niet kent.
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Indexsprong vanaf 2016?  Maar wat gebeurt er in 2015?

De impact op uw pensioen.

Er is ook een impact op het toekomstig pensioen. Aan-
gezien u een lager salaris hebt, zal de jaarlijkse pensioen-
quotiteit die voor het jaar wordt toegekend, kleiner zijn. 
Bovendien zal deze vergoeding lager hergeëvalueerd 
worden bij de berekening van het pensioen. 

Wat met de pensioenen ? 

De laatste indexering dateert van december 2012! Sinds-
dien niets meer, met uitzondering van de aanpassing van 
een aantal pensioenen aan de welvaart (zie hieronder). 
Indien de indexsprong plaatsvindt in 2016, dan zal dat 
meer dan 4 jaar betekenen zonder aanpassing van de 
pensioenen. 
Bovendien zullen de belastingverminderingen, toege-
kend aan de pensioenen, niet geïndexeerd worden voor 
de inkomsten van 2014 en 2015. 

Tevens leiden de gepensioneerden uit de private sec-
tor een historisch koopkrachtverlies door de selectieve 
aanpassing van de pensioenen aan de welvaart. In deze 
context verzet Fediplus zich tegen een indexsprong 
voor de gepensioneerden. Indien er toch een index-
sprong moet worden toegepast, dan moeten er so-
ciale correcties komen tenminste voor de laagste en 
oudste pensioenen. De indexsprong voor de pensioe-
nen heeft geen enkele impact voor de bedrijven en zal 
niet tot jobcreatie leiden, maar zal alleen de Staat in staat 
stellen om besparingen te realiseren! 

Aanpassing van de pensioenen aan de 
welvaart
 
De Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, is te-
vreden over het voorstel dat gedaan werd door de groep 
van 10 om de laagste pensioenen te verhogen. Inder-
daad wordt om de twee jaar een enveloppe ter beschik-
king gesteld om de sociale uitkeringen, waaronder de 
pensioenen, aan te passen. Wij juichen het feit toe dat de 
enveloppe volledig wordt aangewend en dat bijna 500 
miljoen euro toebedeeld zijn aan de pensioenen, maar 
wij betreuren de minieme inspanning die werd overeen-
gekomen voor de oudste pensioenen.
 

Minimum pensioen (alleenstaande & gezin): + 2%
Pensioen ingegaan in 2010 en 2011: + 2%
Pensioen ingegaan vóór 1995: + 1 %
Vakantiegeld: + 6.9 %
Gemengde loopbaan: regularisering van de minimum-
pensioenen bij een gemengde loopbaan

Als u met pensioen gegaan bent tussen 1995 en 2009, 
krijgt u alleen de verhoging van het vakantiegeld. Wan-
neer u echter met pensioen gegaan bent in 2010 of 
2011, dan heeft u recht op 2%.

Dat men de minimumpensioenen verhoogt is een nood-
zaak, maar de regering doet weinig inspanningen voor 
de oudere pensioenen. Er wordt slechts 1% toegekend 
aan de pensioenen die zijn ingegaan meer dan 20 jaar 
geleden. Maar vandaag behoren deze pensioenen tot de 
laagste, en dit om twee redenen:

1.  Zij zijn gedurende deze ganse periode niet of slechts 
een beetje aangepast aan de welvaart.

2.  Zij zijn lager dan de nieuwe pensioenen, vermits 
de salarissen die gediend hebben voor de bereke-
ning van het pensioen ouder zijn, en bijgevolg lager. 
Het verlies aan koopkracht kan geschat worden op 
bijna 1% per jaar. Deze situatie veroorzaakt een be-
langrijke vermindering van de koopkracht van de ge-
pensioneerden.

Fediplus vraagt aan de Regering om een gebaar te doen 
dat meer gericht is op de oudere pensioenen. Het is nu 
dat dit moet gebeuren, morgen is het te laat. Het gaat 
erom een sociale onrechtvaardigheid recht te zetten tov 
de oudste gepensioneerden.

Hierbij vragen wij ook extra aandacht voor de gepensio-
neerden bij de Dienst voor Overzeese Gebieden, waar-
van het pensioen slechts één keer in 2004 werd aange-
past.

Wij betreuren het ook dat de vertegenwoordigers van de 
gepensioneerden niet betrokken werden bij het nemen 
van de beslissingen die hen direct aanbelangen. Wij heb-
ben geen bezwaar tegen het feit dat de sociale partners 
een advies in deze materie formuleren, maar waarom 
worden de vertegenwoordigers van de gepensioneerden 
uitgesloten van dit overleg?

Michel WUYTS
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Oldtimer or not oldtimer

Het “kleine” Autosalon op de Heizel heeft onlangs zijn deuren gesloten: zoals gewoonlijk 
drukten de meeste exposanten zich positief uit over de resultaten. De voordelige 

financiering is hier zeker niet vreemd aan. 

Wij waren er op maandagavond, omringd door vooral 
redelijk jong volk, in bewondering voor de speciale mo-
dellen of de premiummodellen met alle mogelijke gad-
gets, zoals een verwarmd stuur. Als je naar de prijzen 
kijkt verdubbelen deze gadgets soms de zo begeerlijke 
basisprijs en maken een auto wel duur. Maar niet alleen 
jongeren kijken naar auto’s, ook veel minder jongeren 
doen dat: voor hen, zo blijkt ook uit onderzoek, is de 
auto nog steeds synoniem voor vrijheid, tot op hoge leef-
tijd: de meeste senioren blijven dan ook auto rijden en 
zijn daar zeer tevreden over. 

Een aantal onder hen is zelfs verzamelaar van oude au-
to’s (zonder veel gadgets hier), die soms een klein fortuin 
kosten. Bonhams, het beroemde veilinghuis, organiseert 
regelmatig openbare verkopen van oude auto’s, die 
soms van eigenaar verwisselen tegen hoge prijzen: voor-
al beroemde merken – Ferrari, Bugatti en andere Aston 
Martin’s – gaan weg voor meerdere miljoenen euros. 

Is een oude auto dan een 
investering? 

Soms wel, als het gaat om een model “met geschiede-
nis” of om een uitzonderlijk model: zo is een Ferrari 275 
GTB “longnose” van 1965, verkocht tegen de toch niet 
onaardige som van 2,3 miljoen euro. Andere modellen, 
zoals een Mercedes 280 CE van 1984, halen minder dan 
2000 euro, het verschil is groot! Sommigen zeggen dat 
de markt zich recht houdt omdat de intresten laag zijn en 
andere investeringen het niet goed doen.   

Een oude auto kopen is één ding, hem onderhouden, 
verzekeren, onderdelen vinden (of laten maken) brengt 
andere uitdagingen met zich.

Wat een beetje soepeler en doorzichtiger is geworden, 
is de Belgische wetgeving rond oude voertuigen. Deze 
nieuwe regeling is in voege sinds 1 juli 2013. In tegen-
stelling tot vroeger mag een oude auto nu 24 uur op 24 
rondrijden en zonder kilometerbeperking. Onder oud 
voertuig verstaat men een auto die minstens 25 jaar oud 
is (de datum van eerste inschrijving is hierbij bepalend). 
Oude voertuigen kunnen uitgerust worden met een spe-
cifieke nummerplaat met de letter O, op voorwaarde dat 
zij niet voor commerciële of beroepsredenen worden ge-
bruikt, en niet voor verplaatsingen van en naar het werk. 

De fiscaliteit toegepast op deze voertuigen van minstens 
25 jaar oud is redelijk, vooral als men deze vergelijkt met 
de belastingen geheven op minder oude maar krachtige 
voertuigen. Er zijn verschillende verplichtingen: enerzijds 
is er de belasting op inverkeersstelling (eenmaal te beta-
len), die, afhankelijk van het gewest, varieert van 61,50 
euro (Brussel en Wallonië) tot 41,76 (Vlaanderen). Ander-
zijds is er de jaarlijkse rijbelasting, ook hier redelijk, want 
rond de 30 euro. Er wordt geen eco-malus toegepast. In 
Wallonië betaalt men nog radiotaks!

Moet men met zo’n oldtimer naar de technische contro-
le? Inderdaad, in die zin dat alvorens men een O-plaat 
kan krijgen, de auto onderworpen wordt aan een speci-
fieke controle. De auto moet worden voorgereden in de 
originele staat en worden nagekeken zoals een andere 
auto (behalve uilaatgassen). Na die controle ontvangt 
de rijder een document waarmee hij/zij een O-plaat kan 
aanvragen. Zolang de auto in dezelfde handen blijft moet 
hij daarna niet meer voor controle voorgereden worden 
(wat niet wil zeggen dat hij geen onderhoud behoeft, de 
verkeersveiligheid is allerbelangrijkst). 

En nu op weg, rustig aan, met de oliegeur in de neus! 

Theo baeke



Nr 139 | 1ste bimester 2015

13

Kort nieuws

Waar eindigt het?

59 jaar is de gemiddelde leeftijd waarop mensen in Bel-
gië ophouden met werken. Binnen de OESO-landen (de 
meeste Europese landen) is die leeftijd gemiddeld 64,2 
voor mannen en 63,6 voor vrouwen. 

In ons land is nog 18% van de 60 tot 64-jarigen aan het 
werk, de Oeso kent een gemiddelde van 41,6%.

Het budget van alle pensioendiensten samen bedroeg in 
2013 zo’n 36,5 miljard euro, wat 10% betekent van het 
BBP. Dit bedrag stijgt sinds 2006 elk jaar met meer dan 
1,5 miljard euro. 

Tussen 2008 en 2013 steeg het aantal gepensioneerden 
uit de openbare sector met 13%. Hun aantal steeg van 
420 000 naar 475 000. Ter zelfdertijd stegen de uitgaven 
met 30%. Zij gingen van 9,4 naar 12,4 miljard. Het aantal 
gepensioneerden uit de privésector steeg tussen 2008 
en 2013 met 7% en ging van 1 760 671 à 1 895 861 
personen, terwijl de maandelijkse uitgaven stegen 
met 33% of van 1,4 naar 1,9 miljard.

Meer dan 130 000 personen wonen in een rusthuis in 
België, bvb 1 senior op 8 die ouder is dan 85 en 1 op 
15 die 65+er is. De meeste rusthuizen worden privé ge-
rund: 62,5% van de bedden te Brussel, 15,1% in Vlaan-
deren en 49,3% in Wallonië. Het percentage in Wallonië 
kan niet erg meer evolueren vermits de reglementering 
bepaalt dat minstens 29% moet beheerd worden door 
de openbare sector, 21% door vzw’s en maximum 50% 
door de commerciële privé. 

Minder dienstencheques

Nu de prijs ervan steeg van 8,50 naar 9 euro, lijken de 
dienstencheques minder in trek. Het aantal gekochte 
cheques gaat in Brussel achteruit met 4%, in Wallonië 
met 7,6% en in Vlaanderen met 5,1%. Algemener ge-
zien gaat het aantal gebruikte cheques in België in 2014 
met 0,9% achteruit tegenover 2013 en de aankoop van 
cheques daalde met 5,6%. De stijging van de kost ervan 
zou echter niet de enige reden voor deze evolutie zijn. 
De onzekerheid over de toekomst van het systeem in 
een regionale context zou een andere verklaring voor de 
kentering kunnen zijn. 

Rekenen jongeren nog op pensioen?

Volgens een studie van Solidaris vreest 76% van de jon-
geren dat hun pensioen niet voldoende hoog zal zijn. 
Zij richten zich dan ook meer en meer naar aanvullende 
pensioenen. Bepaalde banken beweren dat er een groei 
van 33% is in de afgesloten contracten tegenover 2013. 

Magistraten: pensioen op 70 

Er is een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in een aan-
passing van de pensioenleeftijd van de magistraten. Het 
vertrekt van de alarmerende vaststelling dat enerzijds 
32% van de 2500 magistraten tijdens de komende 5 jaar 
op pensioen kunnen vertrekken, en dat anderzijds meer 
dan de helft onder hen de leeftijd van 50 voorbij is. Het 
huidig systeem  laat de magistraten toe als vervanger te 
blijven functioneren in de rechtbank tot de leeftijd van 70. 
De nieuwe bepaling gaat over mandaten van effectieven.  
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Andere berekening

Sinds 1 januari 2015 wordt het bedrag van de werkloos-
heidsuitkering berekend op 65% van het laatst ontvan-
gen loon. Tot nog toe was dat 75% van het loon indien 
de aanvragen samenwonend was met gezinslast, of al-
leenstaande (met plafond). 

Gezondheid op het werk

Volgens een studie van Securex hebben twee op drie 
werknemers teveel stress op het werk. Dat heeft uiteen-
lopende gevolgen. Bij een kwart van de werknemers 
geeft stress aanleiding tot slechter slapen, hoofdpijn of 
concentratieproblemen. 9,2% van de werknemers zou 
te maken hebben met “burn-out”. 95% van de werk-
gevers erkennen hierbij dat zij  een belangrijke verant-
woordelijkheid hierin dragen. Velen onder hen denken 
dat de moderne communicatiemiddelen ermee te ma-
ken hebben, wat betekent dat de werknemers makke-
lijker te bereiken zijn buiten de normale werkuren. De 
studie van Securex toont ook aan dat stress en burn-
out meer voorkomen in ondernemingen met meer dan 
500 medewerkers. Voor de werkgever betekent een 
burn-out ook een kost, vermits een arbeider die hier-
onder lijdt gemiddeld 5 maanden afwezig blijft. Dit ver-
tegenwoordigt een kost van ongeveer 20 000 euro per 
werknemer. 

Steeds minder bruggepensioneerden

In 2014 telde België 107 132 bruggepensioneerden. De 
terugval tegen 2002 bedraagt 11%. De redenen van deze 
daling zijn uiteraard terug te vinden in de verschillende 
hervormingen van de vorige regering. De thans nog ge-
nomen of te nemen maatregelen gaan diezelfde richting 
uit. De voorwaarden om op brugpensioen te gaan zijn 
immers verzwaard en sinds begin dit jaar zijn de -60ers 
ook verplicht verder naar werk te blijven zoeken.  

Het aantal thematische verloven daarentegen is sterk 
gestegen terwijl het niet-gemotiveerd tijdskrediet voort-
aan niet meer wordt vergoed noch gelijkgesteld voor het 
pensioen. Er wordt dus naar andere mogelijkheden ge-
zocht. Onder meer wat brugpensioen betreft stelt men 
vast dat meer mensen thans in de ziekteverzekering te-
recht komen, met andere woorden, van het ene potje 
naar het andere… 

Pensioen op 67

Volgens een studie van het gespecialiseerd onderzoeks-
bureau Trendshuis bij 4000 personen, wil slechts 1 op 
20 Belgen blijven werken tot de (binnenkort) ingevoerde 
pensioenleeftijd van 67. De “blijvers” rekenen dan wel op 
een hoger loon en flexibeler arbeidsvoorwaarden. 

Walen leven minder lang

80,47 jaar is de gemiddelde levensverwachting in België. 
Dat is ook effectief het gemiddelde in Brussel, terwijl bij 
de Vlaming het gemiddelde stijgt tot 81,3 jaar. De Waal 
van zijn kant heeft een levensverwachting van gemiddeld 
78,97 jaar. Op langere termijn zouden de drie cijfers naar 
elkaar toe neigen. De Waal voelt de late invloed van de 
industrialisering maar ook van de culturele verschillen 
omwille van de andere voeding of het hogere werkrisico 
en de impact op de levensverwachting.  

DOSZ

Sinds 1 januari 2015 is de Dienst Overzeese Sociale Ze-
kerheid (DOSZ) omgevormd tot Dienst voor de Bijzon-
dere Sociale Zekerheidsstelsels (DIBISS) na fusie met de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en 
Plaatselijke Overheden (RSZPPO). De bureaus zijn voort-
aan te vinden aan nummer 47 van de JozefII-straat te 
1000 Brussel. 
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Leven in een 
Abbeyfieldhuis

Abbeyfield, zo geheten naar een Londense straat, is een woonconcept voor ouderen dat reeds 
lang bestaat in het buitenland maar ook hier een aantal woningen voor senioren uitbaat. 

Historisch gezien werd de idee van Abbeyfield uitge-
dacht door een Britse majoor-op-rust, die hulp wilde ge-
ven aan de minst begoede senioren door hen een huis 
ter beschikking te stellen. 

In 1956 koopt Richard Carr-Gomme, ongerust over de 
vereenzaming van een aantal ouderen, dus een klein huis 
waarin hij twee alleenstaande senioren laat verblijven: het 
eerste Abbeyfieldhuis is geboren. 

De beweging evolueert en telt thans 625 huizen over de 
hele wereld, waarin bijna 7000 senioren zijn onderge-
bracht die kunnen rekenen op in totaal ongeveer 10000 
vrijwilligers die de bewoners behulpzaam zijn. In ons land 
zijn Abbeyfieldhuizen in het Brusselse en in Wallonië: in 
Vlaanderen zijn actiegroepen gestart in een aantal ste-
den (Leuven, Gent, Antwerpen). 

Hoe doet men het?

“Abbeyfield zet de senioren die slechts beperkte midde-
len hebben een huis ter beschikking voor gezamenlijk 
wonen, dat ook samen beheerd wordt: ieder bewoner 
beschikt over een leefruimte en er zijn gemeenschappe-
lijke ruimtes. De leeftijd van de bewoners varieert van 55 
naar 75 jaar”. 

Welk verschil is er met een gewoon 
samenwoningsmodel?

De bewoners maken allen deel uit van een vzw die het 
gebouw huurt en het beheert. Een en ander gaat dus 
verder dan louter huren, er is een engagement in een 
vzw die een project heeft van samen-leven. Elke bewo-
ner is deelgenoot en verantwoordelijk voor een bepaald 
deel binnen dit samen-beheer. Iedereen blijft nochtans 
zelfstandig en beschikt over een eigen leefruimte met 
een badkamer en een keukentje. Daardoor blijven de be-
woners tot op zekere hoogte autonoom hoewel ze niet 
alleen zijn en een actief leven leiden. In elk huis wonen 
tussen de 7 en 10 personen. Zij dienen nog zelfstandig 
te zijn en in goede gezondheid. De Abbeyfield-projecten 
geven de deelnemers de gelegenheid sociale contacten 
te behouden, deel te nemen aan collectieve actviteiten, 
verantwoordelijkheid te nemen maar ook hun zelfstan-
digheid te behouden via eigen activiteiten, contacten met 
vrienden en familie binnen de muren van de woning en 
daarbuiten, en hun autonomie vermits iedereen zelf ei-
gen beslissingen neemt. 

De kosten van uitbating van de woning worden verdeeld 
onder de bewoners. De maandelijkse som schommelt 
tussen 650 en 850 euro. Er wordt een waarborg, over-
eenstemmend met 2 maandbedragen, gevraagd. 

Hoe ervan deel gaan uitmaken?

De toelatingsprocedure start met een bezoek aan de 
woning tijdens welke de belangstellende alle nodige in-
formatie krijgt en de bewoners ontmoet. Indien hij/zij het 
team wil vervoegen wordt hij/zij uitgenodigd een stage 
van 14 dagen te vervullen in het huis en met de bewo-
ners. Daarna wordt het bestuur van het huis en de Raad 
bijeengeroepen om zich uit te spreken. Als de kandidaat 
wordt aanvaard wordt hij/zij lid van de vereniging en te-
kent een aansluitingsdocument. 

NaThalie WilbeaUx
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Gezondheidsrubriek

Meestal voorkomend gedurende de prille kindertijd, kan glutenintolerantie of 
coeliakie ook terug optreden na 65 jaar. De gevallen zijn niet zo zeldzaam.

In België zou deze aandoening één persoon op 300 tref-
fen, en twee tot drie keer meer voorkomen bij vrouwen.

Glutenintolerantie is een auto-immuun ziekte die geken-
merkt wordt door verschrompeling van de darmvlokken, 
wat de degeneratie van wand van de dunne darm bete-
kent. Bij het contact met gluten in de voeding, vervaar-
digt het organisme antilichamen die letsels veroorzaken. 
Met als gevolg een slechte opname van voedingsstof-
fen zoals vitamines, ijzer of calcium, zodat er belangrijke 
voedingstekorten optreden. Vaak treedt er bovenop de 
glutenintolerantie lactose-intolerantie op: het enzym dat 
instaat voor de regulering bevindt zich in darmvlokken, 
die het darmslijmvlies van de dunne darm samenstellen.

Vandaag bestaat er nog geen enkele behandeling met 
medicijnen. De getroffen personen zijn aangewezen op 
het volgen van een strikt en levenslang regime, zonder 
gluten.

Welke zijn de symptomen?

De tekenen kunnen vrij talrijk zijn. De ziekte kan zich 
manifesteren door grote vermoeidheid, ondervoeding, 
bloedarmoede door ijzertekort, buikkrampen, migraine, 
spier- of gewrichtspijnen.

Wat mag ik eten?

Gluten zijn aanwezig in verschillende graansoorten, zo-
als bloem (tarwemeel, spelt enz. ), gerst, rogge. De aan-
gestoken persoon zal zich dus moeten richten op een 
voeding voorzien van het keurmerk “zonder gluten”, 
of voedingsmiddelen moeten gebruiken zal rijst, maïs, 
boekweit, gierst, quinoa, groentesoorten (boontjes, fla-
geolets, linzen, kikkererwten, erwten, enz.), knolgewas-
sen en meel op basis van deze voedingsmiddelen. Men 
kan hier nog kastanjemeel aan toevoegen. Verder kan 
hij fruit en groenten eten, vlees, vis, zuivelproducten op 
voorwaarde dat er bij bereiding of wijziging geen gluten 
aan te pas komen. 

Deze beperkingen op vlak van voeding brengen bepaal-
de kosten met zich mee, waarvan voor een gedeelte te-
rugbetaling kan bekomen worden.

Welke compensatie bestaat er voor 
de kosten van deze voedingswijze?

De zieke die lijdt aan coeliakie kan een forfaitaire terugbe-
taling krijgen van 38 euro per maand vanuit de verplichte 
ziekteverzekering, maar dit slechts op voorwaarde dat 
de stappen van opsporing via bloedonderzoeken, ge-
volgd door een biopsie van de duodenum, nauwkeurig 
gerespecteerd worden. Dit bedrag wordt dan automa-
tisch maandelijks aan de begunstigde gestort gedurende 
de hele duur van de toelating door de adviserend ge-
neesheer van de mutualiteit waartoe de patiënt behoort.

Hij zal aan de adviserend geneesheer een degelijk inge-
vuld aanvraagformulier en een medisch rapport met de 
resultaten van een bloedonderzoek en een biopsie van 
de ingewanden, moeten bezorgen.

De toelating van de adviserend geneesheer heeft een 
looptijd van 2 jaar, met een mogelijke verlenging op aan-
vraag. De aanvraag tot verlenging moet een verklaring 
van de behandelende geneesheer bevatten dat dit be-
paald type van voedingsregime absoluut noodzakelijk is 
en een verklaring op erewoord van de aanvrager dat hij 
dit dieet strikt volgt.

NaThalie WilbeaUx
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Van Gogh keert terug  
naar de Borinage

Als belangrijk evenement van Bergen 2015, is de tentoonstelling “Van Gogh in de Borinage” een 
weergave van het verblijf van de schilder in het mijnbekken tussen 1878 en 1880. Beslissende 

jaren, want het is in de loop van deze periode dat Vincent Van Gogh beslist om kunstenaar te 
worden. Het is inderdaad in deze weinig glamoureuze Borinage dat Van Gogh zijn artistieke 

loopbaan aanvangt. Hij treft er eenvoudige mensen aan, die hij tekent en schildert.

Van Gogh, kunsthandelaar

Op 16-jarige leef-
tijd verlaat Van 
Gogh het ouder-
lijk huis en wordt 
leerling in een fili-
aal van Goupil & 
Co, gesticht door 
zijn oom. Gou-
pil & Co, in Den 
Haag, is een inter-
nationaal bedrijf 
van verkoop van 
schilderijen, teke-
ningen en repro-
ducties. Hij zal er 
7 jaar later ontsla-
gen worden nadat 
hij aan klanten 
verkondigde dat 
kunst moet wor-

den beschouwd als een alledaags product, als gebruiks-
voorwerp. Hij ontdekt dan bij zichzelf een spirituele en 
religieuze roeping. Zijn familie steunt hem bij zijn wil om 
dominee te worden en Vincent gaat theologie studeren in 
Amsterdam, maar  slaagt niet in zijn examens. Hij beslist 
dan om naar de Borinage te vertrekken.  

Van Gogh, de prediker

In 1878 komt Vincent Van Gogh toe in de Borinage om 
het evangelie bij de mijnwerkers te verspreiden. El’ chi-
reu, wordt de bijnaam van dit mysterieuze personage 
met ros haar, verwijzend naar het roet waarmee hij zijn 
gezicht inwrijft om te lijken op de mijnwerkers die hij ont-
moet. Hij wordt een mijnwerker tussen de mijnwerkers 
en toont zich solidair in het gevecht tegen het patronaat. 
Deze solidariteit bezorgt hem niet alleen maar vrienden. 
Waar Vincent Van Gogh door de plaatselijke bewoners 
gewaardeerd wordt, is dit verre van het geval bij de pro-

testantse oversten, die hem uiteindelijk de laan uitsturen. 
Dit ontslag valt niet in goede aarde bij de toekomstige 
kunstenaar, evenmin als bij zijn vader, die zelf dominee 
is. Ook verkoelt tijdens deze periode de relatie met zijn 
broer Theo. Toch is het deze laatste, onwankelbare steun 
en toeverlaat, die, na het mislukken van de apostolische 
missie van zijn broer, hem de raad zal geven om zich op 
het pad van een kunstenaarsloopbaan te begeven.

Vincent’s inspiratie

Jean-François Millet, realistische schilder uit de 19de 
eeuw en vooral bekend om zijn landelijke scènes uit het 
boerenleven en zelf beïnvloed door Courbet, inspireert 
hem in hoge mate en doet sommigen zelfs zeggen dat 
hij de schilder Vincent Van Gogh doet geboren worden.

De aan hem gewijde tentoonstelling in het kader van 
Bergen 2015, weerlegt in zekere zin het idee dat hij een 
spontaan genie was, zomaar uit de hemel gevallen. Bij 
zijn beginwerken toont hij zich eerder als een noeste 
werker en hij kopieert alles wat hem onderhanden komt. 
Hij schrijft aan zijn broer Theo “Het komt er voor mij op 
aan om goed te leren tekenen, om meester te worden 
van mijn potlood, van mijn houtskoolstift of mijn pen-
seel. Eens ik dat zal bereikt hebben dan zal ik gelijk waar 
mooie dingen maken. De Borinage is even pittoresk als 
het oude Venetië, of Arabië, of Bretagne, Normandië, Pi-
cardië of Brie”. Dat zal hij bewijzen in verschillende doe-
ken en tekeningen, waarvan er enkele tot mei te zien zijn 
in het kader van Bergen 2015.

Wij kunnen u niet genoeg aanraden om de tentoonstel-
lingen, gewijd aan deze kunstenaar, te bezoeken. Zoals 
trouwens verschillende van onze leden al gedaan heb-
ben in het kader van twee door Josette Cotteaux geleide 
bezoeken.

NaThalie WilbeaUx
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Agenda

“Lessines, Kruidenspecialist voor één dag 
in Les Jardins de la Grange”

op 24 april

In het Hospitaal van Onze Lie-
ve Vrouw met de Roos, culti-
veerden de religieuzen planten 
met duizend en één genees-
krachtige eigenschappen. In 
‘Les Jardins de la Grange’, 
vind je dertien thematische 
tuinen. 

Vertrek vanuit Brussel (Jubelpark) om 9u00.

Wij zullen de dag beginnen met een klassiek bezoek aan 
het Hôpital. 
Dit Godshuis bevat, zoals ‘les Hospices de Beaune’, één 
van de laatste intacte en autarkische verzamelde gebou-
wen van een Godshuis uit de Middeleeuwen. 
Opgericht in 1242 door Alix de Rosoit, is het momenteel 
beschermd als Waals Erfgoed en herbergt een rijke col-
lectie kunst en geneeskundige instrumenten. 

Uw menu voor deze middag zal bestaan uit: velouté 
van erwtjes met spekjes, lam van 7 uren en zijn kookjus 
met seizoensgroenten, en een crème brûlée. 

Nadien vertrekt u 
naar Les Jardins 
de la Grange, ge-
legen op de schit-
terende heuvels 
van Ellezelles, 
waar Véronique, 
kruidenspecialis-
te en ontwerpster 

van de tuinen, u in haar geheimen zal inwijden. 
Tuinieren zonder pesticiden, zonder insecticiden, een 
tuin vol leven, kleuren en smaken: het kan. Wat u in Les 
Jardins de la Grange wacht: in deze prille lente word je 
ingewijd in de geheimen van kruiden voor gezondheid 
en welzijn.

“Maastricht, de wieg van de Nederlandse 
geschiedenis”

op 8 mei

Vertrek vanuit Brussel (Jubelpark) om 9u00, behalve voor 
de deelnemers uit Luik, waar een plaats van samenkomst 
kan worden afgesproken.

Aankomst in Maastricht rond 11u00, u wordt onthaald 
met een korte koffiepauze.

U zal deze stad met z’n vele facetten, ontdekken in twee 
stappen. 

Een wandeling doorheen de stad zal u tot in het histo-
risch centrum leiden, een gerestaureerde wijk van de 
Stokstraat, het O.L. Vrouwplein met zijn basiliek, de 
stadsvesten, zijn parken, de Jekerdal-wijk en het Vrijthof 
met de kerken van Sint Jan en Sint Servaas. 

Ideaal gelegen aan de oever van de Maas, zal de Bras-
serie Bonhomme u verwelkomen met,

Als voorgerecht een groentesoep, als hoofdgerecht 
zalmfilet met groenten en frietjes en een Maastrichter 
toetje als nagerecht. 

Daarna voert een bootuitstap op de Maas u naar de grot-
ten van de Sint-Pietersberg voor een geleid bezoek. 
En om deze dag af te sluiten de terugvaart naar Maastricht 
per boot. 

“Tocht op de Maas: van steenkool naar 
kristal”

op 19 juni

Vertrek vanuit Brussel (Jubelpark) om 9u00, behalve voor 
de deelnemers uit Luik, waarvoor een plaats van samen-
komst kan afgesproken worden.
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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

Naam en voornaam

Adres

Tel Email @

❑   Kruidenspecialiste:  ………… x 50€ =  ……………….. € Graag inschrijven vóór 10 april
 Inbegrepen de busreis in comfortable reisbus, 2 gegidste bezoeken, lunch met drank

❑   Maastricht:  ………… x 60€ =  ……………….. € Graag inschrijven vóór 20 april
 Inbegrepen de busreis in comfortable reisbus, 2 gegidste bezoeken, lunch met drank

❑   Tocht op de maas:  ………… x 50€ =  ……………….. € Graag inschrijven vóór 1ste juni
 Inbegrepen de busreis in comfortable reisbus, 2 gegidste bezoeken, lunch met drank

………............… € Over te maken op rekening BE 19 0012 2049 4012

10 inschrijvingen zijn minimaal nodig om de uitstap te kunnen organiseren. 

Wat stellen wij u op de vooravond van de zomer voor? 
Op ontdekking van steenkool en kristal met een boot-
tocht op de Maas en een gastronomische maaltijd. 

Bij aankomst een geleid bezoek aan de authentieke kool-
mijn van Blegny-Mine (sinds 2012 erkend als Werelderf-
goed door de UNESCO). Via de mijnschacht daalt u af 
in de ondergrondse galerijen en ontdekt u de installaties 
voor het sorteren en het wassen van de steenkool. Een 
echte reis door dit door mensen geschapen landschap.

Per bus wordt u naar de aanlegsteiger van Visé gebracht 
waar u aan boord gaat van de schitterende “Le Pays de 
Liège” voor een gastronomische cruise naar de sluis-
overgang van Monsin. 

Aangezien het menu voor 2015 nog niet bekend was, 
geven wij u hierbij dat van 2014.

Gegrilde witte beuling van Aubel op toast, gegratineer-
de Val Dieu, mesclun van salade met cidervinaigrette 
met gecompoteerde Trembleur-appelen, gevogeltefi-
let op César Frank-wijze (champignons van Kanne en 
fine champagne), krielaardappelen met tuinkruiden en 
seizoensgroenten. En om af te sluiten de echte ‘café 
liégeois’, dikwijls nagebootst, maar nooit geëvenaard!

Een geleid bezoek aan de Cristallerie du Val Saint Lam-
bert toont u het vakmanschap van de ambachtslieden 
die, sinds bijna twee eeuwen, de grondstoffen bewer-
ken om ze om te vormen tot prestigieuze sierstukken. 
De gids leidt u door het atelier en legt u de verschillende 
technieken uit, de geschiedenis, de evolutie en de om-
vorming van deze merkwaardige site. Een demonstratie 
glasblazen sluit deze dag af. 

Een lente-avond bij Fediplus…..

We maken er een kleine traditie van: een ontmoeting 
s’avonds in de vergaderzaal van Fediplus te Brussel, 
met hapjes en drankjes. Michel Wuyts en Theo Baeke, 
resp. Directeur en Voorzitter van de vereniging, zullen er 
spreken over de nieuwste ontwikkelingen in de wereld 
van de pensioenen. Daarna komt Mr. Brohée, notaris, 
aan het woord: hij heeft het over schenkingen, en alle 
aspecten daarrond, met uiteraard aandacht voor de suc-
cessierechten en de voorwaarden. 

Afspraak? vrijdag 29 mei te 18.30 uur
Waar?  In onze vergaderzaal,  

Belliardstraat 20 te Brussel.  
Paf? Gratis toegang 
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