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Genoteerd: 

 

“Het pensioencomité wordt geen praatbarak.”   

(Daniël Bacquelaine (MR), federaal pensioenminister.) 

 

A. Een minister met een zonderlinge ingesteldheid bij het 

sociaal overleg. 

Een van de grootste uitdagingen van deze regering, zo noemt 

D. Bacquelaine het werk van “het Nationaal 

Pensioencomité”,  een orgaan met maar liefst 24 

vertegenwoordigers van vakbonden, werkgevers en regering, 

dat de toekomst van ons pensioenstelsel moet uitwerken. Hij 

haalt er ten behoeve van Roel Wauters  van De Morgen,  

twee foto’s bij: eentje van Marie Curie (Skłodowska-

Curie was een Pools-Frans schei- en natuurkundige: een 

pionier op het gebied van de radioactiviteit, ontving twee 

Nobelprijzen en ontdekte de elementen polonium en radium, 
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een tweede foto van Sharon Stone (Een Amerikaanse 

actrice. Ze kreeg grote bekendheid als filmactrice door 

haar rol in Paul Verhoevens Basic Instinct), beiden 57 jaar, 

zij het met een eeuw ertussen: “Oké in de tijd van Curie 
bestond nog geen Botox , maar het verschil is duidelijk.  
Toch dateren de fundamenten van ons huidig pensioenstelsel 
uit 1925 toen de pensioenleeftijd op 65 jaar werd gelegd.  
Als  de vakbonden  zich progressief noemen, moeten ze 
staan juichen ,  dat wij het systeem aanpassen aan de 
huidige tijd en aan de sociale vooruitgang.”   
 

Als dat geen staaltje is van misleiding en populisme: in 

1925 was de levensverwachting voor 65 jaren slechts 

11,52 % en voor 85 jaren slechts 3,67 %,de meesten 

kwamen zelfs niet aan een pensioen toe. Daarenboven, 

als de minister hoe dan ook wou bewijzen dat men nu 

langer leeft dan honderd jaar geleden, heeft hij zijn 

voorbeeld slecht gekozen: Marie is in Warschau geboren op 

7 november 1867 en is overleden aan leukemie in 

Sancellemoz op 4 juli 1934, bijna 67 jaar oud . Sharon is 

geboren op 10 maart 1958  en ontsnapte op 43-jarige 

leeftijd op het nippertje aan de dood ten gevolge van  een 

hersenbloeding. Feit is dat zoals vroeger mensen nu ook oud 

worden maar met meer tegelijk.  Tot zover de beperkte 

redenering van de Minister…     
“Nu reeds hebben wij al verschillende maatregelen genomen 
namelijk:  we willen komen tot een  “harmonisering” van de 
drie pensioenstelsels:  
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- dat van de ambtenaren, de werknemers en de 
zelfstandigen en  
- wie ouder is dan 65 of er een carrière van 45 jaar heeft 
opzitten, kan onbeperkt bijverdienen  (zonder enige twijfel 

het motief om de pensioenen naar beneden toe te 

“harmoniseren” of te “moderniseren”,  frequent gebruikte 

termen, ofschoon  geen synoniemen.)   

- en  binnenkort leggen we de teksten neer die de 
afschaffing van de diplomabonificatie in de openbare sector 
regelt. Dat is het meetellen van de studietijd na  de leeftijd 
van 20 jaar die men in het hoger onderwijs heeft 
gestudeerd. De bonificatie wordt  beperkt tot een maximum 
van 4 jaar.   
De vakbonden gingen niet akkoord en dat hadden we ook niet 
verwacht.  Ik ben voorstander van het sociaal overleg, “maar 
het kan niet de bedoeling zijn om onze einddoelen te 
verminderen.” Het zijn de regering en het parlement die 
beslissen, ( een nipte meerderheid met een beperkt 

maatschappelijk draagvlak in de Vlaamse gemeenschap en 

zelfs  een grote minderheid (zowat 30%) ten aanzien van 

de Franstalige gemeenschap,want cdH is geen 

regeringspartij en N-VA heeft geen zusterpartij in 

Wallonië:  “soit”…  

“- eerst en vooral zullen we definiëren wat een “zwaar 
beroep” is,  
 - daarnaast moeten we werk maken van het deeltijds 
pensioen. 
 - het Nationaal Pensioencomité staat er helemaal niet alleen 
voor.  Er is ook nog het Expertisecentrum dat de praktische 
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gevolgen zal berekenen en ook de Commissie- 
Vandenbroucke die hen gaat blijven voeden met studies en 
ideeën. “  
 

Blijkbaar is het de minister ontgaan dat begin oktober 2014, 

de Expertencommissie  Pensioenen Vandenbroucke, vragen 

heeft gesteld bij de  pensioenhervormingen die in het 

centrumrechtse regeerakkoord werden aangekondigd en er 

unaniem afstand van nam. (DeMorgen dd. 10 oktober 2014, 

zie het “Contactblad van november 2014). De experts 

drukken erop dat de hervormingen gepaard moeten gaan met 

"geduldig sociaal overleg" en dat enkel met een "krachtig en 

vernieuwend werkgelegenheidsbeleid, met name voor 

oudere werknemers" langer werken mogelijk gemaakt kan 

worden. Die elementen vinden ze onvoldoende terug in de 

regeringsteksten. Ten gronde mist de Commissie-

Vandenbroucke een "structurele hervorming op langere 

termijn". Ze betreurt dat de nadruk is komen te liggen op 

'leeftijdscriteria' (een verhoging van de pensioenleeftijd 

tot 67). De commissie is niet per se tegen zo'n verhoging, 

maar meent dat prioriteit moet gaan naar de lengte van de 

loopbaan 45j.). Afschaffing van de pensioenbonus, zoals de 

regering-Michel wil, gaat volgens de commissie in tegen het 

streven om mensen langer aan het werk te houden.  (BE  

Portaal Belgische Overheid informatie en diensten van de 

overheid )” 
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B. Hoe misleidend en fout kan een minister  zijn om zijn 

beleid verkocht te krijgen ? Een strategie  voor een 

minister onwaardig.  

  

B/1. De kaap van 40 miljard overschreden ? 

“Voor het eerst overschrijden de pensioenuitgaven dit jaar 
de kaap van 40 miljard euro. Dat zegt minister van 
Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). Hij telde alle cijfers op 
van de stelsels van werknemers en zelfstandigen en van de 
verschillende ambtenarenstelsels.” 
 

“Tien jaar geleden was het nog 25 miljard.  Dus, bijna 
een verdubbeling op tien jaar tijd”. 

 Zo denkt de onschuldige burger die deze cijfers leest, 

althans dat hoopt Bacquelaine.  Maar niets is minder waar. 

Deze cijfers zijn misleidend, want vergelijkingen doorheen 

de tijd gebeuren niet in absolute cijfers.  Om het extreem 

te stellen,  een concreet voorbeeld: mijn grootvader kwam in  

1918 terug van het front achter de  loopgraven van de 

Ijzervlakte en kon zich met spaarcenten  en naar alle 

waarschijnlijkheid  met een hypothecaire lening een 

bescheiden rijhuisje aanschaffen voor 6000 Belgische 

Franken.  “De bijna verdubbeling op tien jaar tijd” van D. 

Bacquelaine geeft een vertekend beeld, omdat twee 

belangrijke factoren worden weggelaten: de inflatie en de 

groei van de welvaart in de loop van de tijd.  

De cijfers moeten  wel degelijk vergeleken worden met 

het bruto binnenlands product of BBP. 
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Probeer maar in Gent een rijhuisje aan te schaffen voor 

6000 Bef/40,3399= 149 €, zelfs nog geen garage of een 

autostandplaats.  

Het BBP of bruto binnenlands product,  meet enerzijds het 

bedrag van de goederen en diensten die in een land werden 

geproduceerd door zowel de binnen- en buitenlandse 

ondernemingen die  op het nationale territorium gevestigd 

zijn, met inbegrip van bedrijfsinvesteringen, de netto 

uitvoer van goederen en diensten en  aan de andere kant de 

staatsuitgaven. Het BBP – meestal om de drie maanden 

vastgesteld en vergeleken met de vorige kwartalen- is een 

indicator voor de gezinsconsumptie van alle inwoners van het 

land , zowel staatsburgers als anderen.  Het is een maatstaf 

voor een stijgende of een dalende  productiviteit   en 

daaraan gebonden   stijgende of dalende welvaart.      

Het bruto binnenlands product is dus een –zij het geen 

absolute maar bruikbare- maatstaf voor de economische 

activiteit in een land.  

 

Zijn de pensioenuitgaven op tien jaar tijd bijna verdubbeld?  

Helemaal niet. 

 

Er is één officieel orgaan in België dat de kosten van de 

vergrijzing jaar na jaar berekent. Dat is de Studiecommissie 

voor de vergrijzing. Het laatste rapport van de 

Studiecommissie dateert van juli 2014 en bevat de cijfers 

van 2013.  

Volgens de Studiecommissie gaven wij in 2013 exact 10,6 

procent van onze welvaart (bbp) uit aan de pensioenen, voor 

http://www.plan.be/admin/uploaded/201407101002490.REP_CEVSCVV2014_10806_N.pdf
http://www.plan.be/admin/uploaded/201407101002490.REP_CEVSCVV2014_10806_N.pdf
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alle pensioenen  samen: ambtenaren, werknemers, zelf-

standigen en inkomensgarantie voor ouderen).  

Tien jaar eerder, in 2003, was dat 9,2 procent.  

Op tien jaar tijd is er dus 1,4 procentpunt bij gekomen. 

Helemaal geen verdubbeling, zoals de misleidende cijfers 

van minister Bacquelaine doen uitschijnen. 

 

B/2. “Pensioenen kosten meer dan 50 procent van onze 
sociale zekerheid: 
De pensioenen nemen voortaan meer dan 50 procent van 
onze sociale zekerheid (RSZ) voor hun rekening”, aldus 
minister Bacquelaine”.  
Dat cijfer is in strijd met de cijfers van de Studiecommissie 

voor de vergrijzing. De pensioenen nemen 40 procent van de 

sociale zekerheidsuitgaven voor hun rekening. Zij zullen 

zelfs nooit de 50 procent overschrijden.  

De gezondheidszorg neemt 30 procent voor haar rekening.  

De resterende 30 procent gaat naar werkloosheid (inclusief 

activeringsbeleid), arbeidsongeschiktheid, kinderbijslag en 

‘overige sociale uitgaven’.  

 

In totaal stijgen de uitgaven voor de sociale zekerheid 

tussen 2013 en 2019, maar die stijging is beperkt: van 26,4 

naar 26,9 procent van onze welvaart (bbp). Dat is 0,50 

procentpunt erbij. 
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B/3. “We stoppen gemiddeld op 59 met werken, het 
vroegste cijfer van heel Europa”, zo beweert minister 
Bacquelaine. Dit cijfer is in strijd met de cijfers die België 

doorgaf aan de Europese Commissie. Volgens de Europese 

Commissie blijven de mannen in België gemiddeld tot 61,2 

jaar actief en de vrouwen tot 61,9 jaar. Dat zijn niet de 

laagste leeftijden van Europa. Volgens de Europese 

Commissie stoppen de vrouwen in Oostenrijk gemiddeld twee 

en een half jaar vroeger. In Frankrijk stoppen mannen 

gemiddeld één jaar vroeger en vrouwen gemiddeld twee jaar 

vroeger. In Luxemburg stoppen mannen gemiddeld drie jaar 

vroeger en vrouwen bijna vijf jaar vroeger. 

 

B/4 . “Van onze bevolking tussen 60 en 64 jaar is slechts 
17 procent actief”, alsnog de minister.” Ook dat cijfer is 

onjuist. Volgens de officiële cijfers van Eurostat ligt de 

activiteitsgraad van die ouderen bij ons al meer dan vijf jaar 

boven 20 procent. De laatste jaren schommelt ze rond 23 

procent. In het derde kwartaal van 2013 zaten we aan 26 

procent. In het tweede kwartaal van 2014 aan 26,5 

procent. 

 

C. Foute cijfers ter verdediging van het foute beleid:  

 
“Niemand mag nu nog ontkennen dat ingrepen nodig zijn. 
Eén op vier mensen zal moeten werken na 65 jaar”, zo 
besluit minister Bacquelaine steevast aan de hand van 
zijn foute en misleidende cijfers.”  
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Het pensioendebat werd over de verkiezingen getild. Geen 

enkele partij verdedigde de verhoging van de 

pensioenleeftijd naar 67. Geen enkele partij verdedigde 

de afschaffing van de pensioenbonus. 

 

Het pensioendebat gaat in wezen over de verdeling van de 

welvaart: spenderen we de stijgende productiviteit van onze 

arbeid aan extra winsten voor het kapitaal of voor sociale 

welvaart?  

 

De regering maakt liberale keuzes: minder vrije tijd en 

meer winst voor speculanten en grote bedrijven, via 

gigantische fiscale achterpoortjes, zoals de notionele 

intrestaftrek, de vrijstelling van meerwaarde op 

aandelen, de “neen” tegen de invoering van een 

vermogensbelasting.  

 

De regering probeert dat liberale beleid te verkopen onder 

de noemer  “de pensioenen redden voor onze kinderen”. De 

pensioenen redden voor onze kinderen, wie kan daar nu 

tegen zijn? Maar wat is de redding die deze regering 

voorstelt? Iedereen langer doen werken voor minder 

pensioen.  

 

Daarenboven nog:   

 de afschaffing van gelijkgestelde periodes,  

 afbouw van het recht op overlevingspensioen,  

 afbraak van het recht op ambtenarenpensioen,  

 afschaffing van de pensioenbonus.  
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De afschaffing van de pensioenbonus is zonet gestemd in 

het parlement:  

 iedereen die actief blijft tot 65 jaar zal 83,2 euro 

minder pensioen per maand opbouwen.  

 Iedereen die actief blijft tot 67 jaar zal 187,2 euro 

minder pensioen per maand opbouwen. De wortel om 

langer te werken is niet meer:  nu rest alleen nog de 

stok. 

 

Langer werken voor minder pensioen is ondoenbaar, 

onlogisch en onnodig. Het is ondoenbaar, omdat we niet 

allemaal langer leven en zeker niet in goede gezondheid. 

Eén op drie zestigers kampt met ernstige 

gezondheidsproblemen. De gezonde levensverwachting 

bedraagt 65 jaar. Het is onlogisch, omdat we nog 

steeds zitten met een leger van meer dan 600.000 

werklozen: Bompa werkt zich kapot, terwijl kleinzoon 

hopeloos zoekt naar een job. 

 

Het is tot slot onnodig.  

Volgens de Studiecommissie voor de Vergrijzing zullen wij in 

2060 evenveel betalen voor onze pensioenen als Oostenrijk 

en Frankrijk nu al betalen.  

Is dat onhaalbaar? Natuurlijk niet.  

Het is een kwestie van keuzes in het sociaal en fiscaal 

beleid.   

Zie bronnen:  Kim De Witte. 
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D. Na het boerenbedrog komt de aap uit de mouw.  

 

D/1.Wat is de tweede pensioenpijler?  

Groepsverzekeringen en pensioenfondsen vormen de tweede 

pijler van ons pensioenstelsel. De politiek heeft de voorbije 

jaren erg ingezet om ook dit stelsel uit te bouwen omdat het 

wettelijk pensioen, de “eerste pijler” aan de lage kant 

ligt in vergelijking met het loon op het einde van de 

loopbaan. (De mediaanwaarde bij de wettelijke pensioenen 

ligt binnen het segment van 1000-1125 €, wat wil zeggen 

dat zowat de helft van de gepensioneerden, werknemers 

binnen de privésector of zelfstandigen,  netto onder de 

Europese armoedegrens zitten. (Zie het Contactblad van 

februari 2015)   

Het is de werkgever en in mindere mate de werknemer 

(bestaat niet in het ambtenarenstatuut)  die elk jaar een 

bijdrage storten aan een privépensioenfonds die het 

verzameld kapitaal “beheert” en op het einde van de 

loopbaan uitbetaalt. Het is een extraatje bij het wettelijk 

pensioen, zonder dat de staatsfinanciën in gevaar worden 

gebracht.  

Sinds 2003 is er bij wet een minimumrendement vastgelegd  

van  3,75 % voor de bijdragen geleverd door de werknemers 

en 3,25 % op de werkgeversbijdragen. Om dit te kunnen 

realiseren hebben de werkgevers hun vertrouwen gesteld op 

de pensioenbeheerders en de verzekeraars. AG Insurance is 

marktleider  en groepeert  zowat 31 procent van de 

Belgische groepsverzekeringen.  
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Op 4 maart 2015, bij de voorstelling van de jaarresultaten 

waarschuwde AG Insurance bijgestaan door Assuralia als 

belangenorganisatie van de verzekeraars, dat het na 2017 

niet langer het minimumrendement van 3,25 % kan  

garanderen,  laat staan 3,75 %, gezien de aanhoudende lage 

rente bij hun portefeuille van  “veilige” beleggingen en 

obligaties. Een deel van de factuur van de groepsverzekering 

dreigt dan  terecht te komen op het bord van de 

werkgevers, die mogelijk pensioenprovisies zullen moeten 

aanleggen voor hun personeel, want zij moeten bij de WAP 

(wet op het aanvullend pensioen)  het minimumrendement 

garanderen.  De sociale partners zullen bijgevolg een 

oplossing moeten uitwerken, want de WAP is een sociale 

wet.   

De toekomst van de tweede pensioenpijler wordt de 

komende maanden gegarandeerd een politiek, sociaal en 

economisch heikel punt.  

Waar is de winst?  

Jo Libeer vraagt als grote baas van Voka dat er een 

onderzoek komt naar het “efficiënt beheer” van de 

winsten van de verzekeraars in gouden tijden, toen de 

rentevoeten bergen geld opbrachten. Kunstcollecties? 

Beleggingen in Griekse obligaties? Hoge bonussen? 

Topsalarissen? Riante ontslagvergoedingen? Exuberante 

feestjes en cadeaus voor aandeelhouders?  Een variant van 

de bankencrisis in 2008? Het gaat om 1,5 miljoen 

werknemers…geen opbrengst uit beleggingen, maar een deel 

van hun inkomen.  
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D/2. De aap uit de mouw… 

Op 26 februari 2015 heeft de bevoegde minister van 

Pensioenen alvast een brief gestuurd naar de Nationale 

Arbeidsraad, met een vraag aan de sociale partners om voor 

30 juni met een voorstel te komen.  Bereiken werkgevers en 

vakbonden geen akkoord, dan zal  de minister “zijn 

verantwoordelijkheid” nemen, zo wordt medegedeeld door 

zijn kabinet, zonder te verduidelijken hoe de liberaal 

erover denkt.  

 

-“Men heeft in het verleden de illusie gewekt dat er ten 
eeuwigen dage zo een rendement zal gelden en dat was fout” 
aldus Peter De Roover, N-VA lid van de Kamercommissie 
Sociale Zaken.  
- de verzekeringssector wil de rendementsgarantie van 3,25 
% reduceren tot 0,4 procent.   
- Karel Van Eetvelt van de zelfstandigenorganisatie UNIZO: 
“Ik wil waarschuwen dat het de werkgevers zijn die het 
verschil tussen het wettelijk minimumrendement van 3,25 % 
en het reële rendement moeten bijpassen en die factuur 
dreigt onbetaalbaar te worden. Zonder oplossing rest ons 
geen andere keuze dan het systeem af te bouwen.” 
- Oud-sp.a minister Vandenbroucke stelt dat het cijfer van 
de rendementsgarantie bespreekbaar moet zijn. Alleen gaat 
het hem hier niet om een belegging, maar om een pensioen. 
Inbreken in bestaande contracten zou het vertrouwen 
schenden.” 
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-Econoom Paul De Grauwe: “Je weet niet meer hoeveel geld 
je krijgt als je met pensioen gaat. Die zekerheid zijn we 
straks kwijt.” 
-Chris Reniers, socialistische vakbond ACOD: “Er wordt 
gevreesd voor de hervorming van het ambtenarenpensioen, 
de impact zou wel eens groot kunnen zijn.” 
- In “Terzake” liet de minister evenwel in zijn kaarten 

kijken. Als het van hem afhangt, komt er “een variabele 

rente op het ingelegde kapitaal”. 

 

Militanten,kameraden, moeten we ons andermaal laten 

bedriegen ? 

 

Freddy D’havé, secretaris ACOD gepensioneerden onderwijs.  

 

Bronnen: 

-Kim De Witte, docent in de leergang pensioenrecht van de 

KU Leuven en pensioenspecialist van de PVDA, 

(http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.22

20848 di 27/01/2015  10:09 Kim De Witte.) 

-De Standaard dd. 16.01.2015: Pensioenlast rondt de kaap 

van 40 miljard, door Guy Tegenbos.  

- BBP  ( http://www.encyclo.nl/lokaal/10237 en Simon 

Kuznets, 1971 Nobelprijs voor 

Economie   http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/economie/1.1

824484) 

-DeMorgen dd. 21.02.2015: Pensioencomité wordt geen 

praatbarak, door Roel Wauters.  
 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2220848
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/1.2220848
http://www.encyclo.nl/lokaal/10237
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-Het Nieuwsblad dd. 16.02.2015: Optimistische 

verzekeraars willen snoeien in extra pensioen, door Wim 

Brillouet. 

-Het Nieuwsblad dd. 26.02.2015: Hold-up is een sterk 

woord, al komt het voorstel van Assuralia aardig in de buurt, 

door Peter Mijlemans. 

-Het Nieuwsblad dd. 27.02.2015: Regering wil variabele 

rente op groepsverzekering, door (jfja). 

-DeMorgen dd. 27.02.2015: Snijden in de pensioenplannen is 

optie voor de regering, door Stefaan Temmerman. 

-Het Nieuwsblad dd. 2.03.2015: Voka vraagt onderzoek naar 

efficiëntie bij verzekeraars, door Hannes Cattebeke.  

-Het Nieuwsblad dd. 2.3.2015: Waar is de winst ? door Peter 

Mijlemans. 

-DeMorgen dd. 4.3.2015: AG Insurance: “Rendement na 2017 

niet gegarandeerd.” 

-DeMorgen dd. 13.3.2015: Openbare sector gaat plat op 22 

april, door Chris Reniers. 

-Het Nieuwsblad dd. 14.3.2015: Veel mensen beginnen zich 

nu te realiseren wat de impact is van de maatregelen van de 

regering en wat het hen gaat kosten, door Chris Reniers. 

-DeMorgen dd. 18.3.2015: Copy-pasten van het Zwitsers 

model toch geen optie, door Roel Wauters.  

-DeMorgen dd. 17.3.2015: Aanvullend pensioen gekortwiekt, 

door Roel Wauters. 
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Onze activiteiten   

 

 

1. Op dinsdag 14 april 2015 van 10u. tot 16u. gaat een 

schoenenverkoop door in de polyvalente zaal van het 

WZC Domino, Tempelhof, St. Margrietstraat te Gent. 

Deze verkoop gaat door met de medewerking van de firma 

ELYSEE Shoes, gekend voor hun betaalbare  schoenen en 

pantoffels 'Groot Comfort' 

Tijdens de verkoop is de tearoom geopend en kan u in 

goed gezelschap genieten van  lekkere drankjes o.a. 

verwenkoffie  

 

2. Dinsdag, 21 april 2015: daguitstap ‘Beleef het 

Zuidflankgevoel’ 

Limburg staat bekend als gerenommeerde wijnregio. Geen 

toeval dat de opnames van de gelijknamige tv-reeks 

plaatsvonden in en rond het wijnkasteel Genoels-Elderen 

in Riemst.  

Na ontvangst met koffie en een ontbijtkoek neemt de 

gids je mee op een rondrit en wandeling langs de 

Zuidflanklocaties en andere toppers in Riemst en 

Tongeren. Herinner je je nog Garage Loix, de garage van 

Christian, het Grootbos en het Eburon hotel? 

Na een heerlijke driegangenlunch is het tijd voor een 

bezoek aan het wijnkasteel Genoels-Elderen, de topper 

uit de dramareeks. Tevens het enige wijnkasteel van 

België en met 22 ha het grootste wijndomein van het land. 

Deskundige gidsen leiden ons door het park, de 



 

 

  



 

 

Antwoord- en inschrijvingsstrook 

(te versturen naar D’havé - Vanhecke, Kikvorsstraat 23,   9000-Gent of per mail 

naar freddy.d.have@telenet.be of marlene.vanhecke@telenet.be ) 

 

Naam en voornaam 

:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

adres : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

tel.: ………………………………………………………………………. 

 

1. Mei-feest op 29 april: Hommage aan het Chanson: (€ 7,50) 

aantal personen:............................................................................................... 

 

2. Etentje in Le Homard Rouge op 1 mei 2015: 

aantal personen:............................................................................................... 

 

3. Opera in de cinema: Cavalleria Rusticana en Pagliacci op 4 mei 2015 (€ 

15) 

aantal personen:............................................................................................... 

  

mailto:freddy.d.have@telenet.be
mailto:marlene.vanhecke@telenet.be


 

S-PLUS daguitstappen: inschrijvingsformulier of mail voor 21 april bij ons 

4. Donderdag, 18 juni 2015: Daguitstap "Tussen kreken en Dijken" 

aantal personen:............................................................................................... (€ 70; 

sterprijs € 67,50) 

5. Op donderdag 2 juli 2015: Een dagje BEEKSE BERGEN  

aantal personen:.............................................................................................. (€ 44; 

sterprijs € 41,50) 

6. Op  donderdag 20 aug. 2015: Grotten en wildpark van Han  

aantal personen:.............................................................................................. (€ 38; 

sterprijs € 35) 

7. Op donderdag 17 september 2015: daguitstap Plantentuin MEISE en 

sterrenwacht MIRA 

aantal personen:............................................................................................... (€ 57; 

sterprijs € 54,50) 

8. Op zaterdag 19 september 2015 feesten S-Plus en VFG in Zottegem 

aantal personen:............................................................................................... (€ 12; 

sterprijs €10) 

busvervoer: Gent-Zottegem: ja / neen ( € 12 p.p.) 

9. Op zaterdag 3 oktober 2015:De Amsterdamse grachten en de Jordaan 

aantal personen:............................................................................................... (€ 69; 

sterprijs € 66,50) 

 

Datum:………………………………………………………      Handtekening:…………………………………… 
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wijngaarden, de rozentuin, de stokerij en de 18e eeuwse 

wijnkelders. Afsluiten doen we met een proeverij in het 

wijnhuis. 

Geen inschrijvingen meer mogelijk. De deelnemers kregen 

alle verdere info per brief bezorgd. 

 

3. Op woensdagnamiddag 29 april 2015 houdt S-Plus haar 

traditioneel meifeest. Aki Bollengier en Karin Tanghe, 

actrice bekend van Familie en Vriendinnen, verzorgen het 

gastoptreden: Hommage aan het Chanson. Ze brengen 

Franse, Nederlandse, Duitse en Engelse songs. 

Plaats: polyvalente zaal WZC DOMINO, Sint 

Margrietstraat 36, 9000 GENT 

Deuren open om 13u.45 

 

Prijs: € 7,50 (taart en koffie inbegrepen - S-Plusleden) 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 15 april 2015 en gelieve te  betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-

1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: BE76 

0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

De toegangskaarten worden u thuis bezorgd of zullen 

klaarliggen aan de ingang de dag zelf. 
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4.  "125 jaar 1 mei!" 

Op donderdag 30 april 2015 om 17u.30 brengt de 

zanggroep Morgenrood, o.l.v. Willy Seeuws, een 

speciale huldiging aan Pierre De Geyter, toondichter 

van de socialistische 'Internationale'. 

Het zangkoor ‘Morgenrood’ zingt met muzikale 
begeleiding enkele bekende strijdliederen en 
protestsongs 

De gelegenheidstoespraak wordt gehouden door Werner 
Roelandt, Alg. Prov. Secretaris ACOD Oost-
Vlaanderen, 
Gezamenlijke uitvoering van de 'Internationale' waarna 

bloemenhulde 
Een organisatie van S-Plus met de medewerking van de Socialistische 
Gemeenschappelijke Actie. 
Plaats: voortuin van het MIAT museum 

Voor en na de huldiging krijgen de aanwezigen de 

gelegenheid om iets te nuttigen in het museumcafé.  

 

5. Op vrijdag 1 mei 2015 gaan we traditiegetrouw, na de 

stoet, samen eten. "Ons vertrouwd restaurant OASE" is 

een volledig jaar gesloten voor verbouwingswerken en nu 

hebben we gereserveerd in restaurant Le Homard Rouge, 

Ketelvest 9 te Gent. Het restaurant heeft een héél 

lekkere - voornamelijk verse vis - keuken (patron aan het 

fornuis en mevrouw in de zaal) en zal voor onze groep 

exclusief geopend zijn.  
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Het menu: 

Apero: glaasje Cava met hapje 

Bisque van kreeft met huisgemaakte rouille en 

gruyèrekaas 

Gebakken kabeljauwhaasje met asperges 

Dessert 

2 glazen wijn en water 

Koffie 

 

Prijs: € 55 (all-in) 

 

Het restaurant is goed te bereiken met tram 1 en auto: 

publieke parking in de Savaanstraat (bereikbaar via de 

Nederkouter) 

Ingang in de Ketelvest: restaurant in de kelderverdieping 

Bij mooi weer  kan er ook binnen gegaan worden via het 

wandelpad langs het water: via de trap aan de Ketelbrug 

naar beneden tot aan het terras van het restaurant 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 15 april 2015 en gelieve dan ook te  betalen op 

ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 

001-1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: 

BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 
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6. Op maandagnamiddag 4 mei gaan we opnieuw naar 

'Opera in de Cinema' voor de opvoering van Cavalleria 

Rusticana en Pagliacci in de Metropolitain van New-York 

Na de prachtige opvoering van "De Lustige Weduwe" 

hebben we er zeker zin in! 

 

Opera’s tragische dubbele opvoering Cavalleria Rusticana 

en Pagliacci keert terug in een ontroerende nieuwe 

productie van Sir David McVicar, die het verhaal doet 

afspelen in twee verschillende tijdsperiodes, maar in 

hetzelfde Siciliaanse dorp.  

Marcelo Álvarez durft de uitdaging aan om de twee 

tenorrollen te spelen: Turiddu in Cavalleria Rusticana en 

Canio in Pagliacci.  

Rae Smith (War Horse) heeft de wispelturige 

sfeerachtergrond van een dorpje uit 1900 ontworpen 

voor Cavalleria, die vervolgens wordt getransformeerd 

naar een truckstop uit 1948 voor de gedoemde vaudeville 

van Pagliacci. 

Eva-Maria Westbroek (Cavalleria) en Patricia Racette 

(Pagliacci) zingen de rollen van de ongelukkige 

hoofdrolspeelsters.  

Met-hoofddirigent, Fabio Luisi, dirigeert op het podium. 

 

Er kunnen nog kaarten worden gekocht: indien u nog 

mee wil genieten: reageer vlug  

Plaats: Kinepolis, zaal 3, te Gent om 13u45 
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Prijs: € 15 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail en betaal voor 15 april 2015 op ons rekeningnummer 

S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 

- BIC: GEBABEBB 

 

We sturen de kaarten op of bezorgen ze u, een 20 tal 

minuten voor aanvang, in de hal van Kinepolis. 

 

7. Meerdaagse reis naar Engeland op 8, 9, 10, 11 en 12 mei 

2015: Oxford en The Cotswolds 

Inschrijvingen zijn afgesloten en de deelnemers krijgen 

via de post verdere info. 

 

8. Maandag, 11 mei 2015: daguitstap ‘ Zeebrugge voor 

vroege vogels’ 

Al héél vroeg lopen we langs de kade in Zeebrugge en 

ontdekken we hoe onze Belgische vissers hun vangst 

aanvoeren. We bezoeken de imposante veilinghal waar 

tot 100 000 kilogram vis in enkele uren tijd wordt 

aangevoerd, gesorteerd, gekeurd, verkocht en op 

transport gaat. We volgen ook live de verkoop via de 

razendsnelle veilingklok.  

Na dit bezoek schepen we in voor een unieke 

havenrondvaart midden het gewoel van de drukke 

wereldhaven. Bij een welverdiend kopje koffie maken we 

de havenbedrijvigheid van dichtbij mee. Vrachtgiganten, 
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ferry’s, cruiseschepen, vissersboten, sleepboten, 

luxejachten verankerd op nauwelijks enkele passen van 

elkaar. 

Onderweg varen we langs de Belgische Marinebasis, de 

gasterminal en de windturbines op de Strekdam. Vermits 

we aan de kust zijn wordt ons aan boord een Zeebrugse 

visschotel aangeboden.  

Na een leerrijke voormiddag rijden we met de bus naar 

Knokke-Heist. Tijd om die kustgemeente op eigen houtje 

te verkennen. Knokke-Heist heeft alles met genieten te 

maken: twaalfduizend meter zuiver zand, honderden 

aantrekkelijke boetiekjes, tweehonderdvijftig 

restaurants en tientallen galerieën. Voor elk wat wils! 

 

Prijs: € 60 (sterprijs voor leden Bond Moyson:  *€ 

57,50) 

 

Inbegrepen: bus, gids visveiling, minibreak, 

havenrondvaart, Zeebrugse visschotel. 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Aan de ingeschrevenen: betaal voor 15 april 2015 op 

ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 

001-1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: 

BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

U krijgt een brief van S-Plus met verdere info. U 

betaalt via ons rekeningnummer dus negeer de vraag 

om rechtstreeks aan S-Plus te betalen. 
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Data te onthouden: info in de volgende Contactnummers 

 

 Vaderkensdag wordt gevierd op woensdagnamiddag 

17 juni 2015 in de polyvalente zaal van het WZC 

DOMINO, Sint Margrietstraat 36 te Gent met het 

optreden van LIA LINDA. 

 

 Op vrijdagavond 3 juli 2015: de traditionele 

kaasavond van de Grijze Geuzen.  
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2de deel jaarprogramma 2015: uitstappen en 

activiteiten met S-Plus tot eind september 

 Alle inschrijvingen voor deze periode moeten ten 

laatste bij ons gebeuren op 21 april 2015. Wij 

schrijven dan de groep in op 28 april om 8u30 bij 

S-Plus. 

 Indien zeer veel deelnemers voor een activiteit 

kan het gebeuren dat niet iedereen meekan, dan 

speelt de volgorde van inschrijven een rol 

 Het betalen van de activiteit moet gebeuren via 

ons (op ons rekeningnummer), ten laatste drie 

weken vóór de uitstap. U zal in onze volgende 

Contactbladen aan de betalingen herinnerd worden. 

Indien u bij ons betaald heeft: gelieve geen aandacht 

te besteden aan de vraag tot betaling aan hen! We 

schrijven in per groep en we betalen voor de ganse 

groep. 

 Wie onverwacht niet mee kan verwittigt ons zo 

vlug mogelijk: bij annulatie tot en met 10 dagen 

voor het vertrek betaalt u € 10 per persoon, bij 

annulatie vanaf 9 dagen tot 0 dagen voor het 

vertrek krijgt u de som niet meer terug. 

 Na betaling krijgt u van S-Plus een persoonlijke 

brief met de praktische info: uur van vertrek en 

plaats. Indien u al aan ons betaald heeft gelieve 

dan niet in te gaan op hun vraag tot betalen 

 Sterprijzen*: voor S-Plusleden die ook Bond 

Moysonlid zijn 
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Daguitstappen S-Plus tot begin oktober: tweede 

inschrijvingsdatum 

 

1. Donderdag, 18 juni 2015: Daguitstap "Tussen kreken en 

Dijken" 

 

Bij aankomst in Boekhoute worden we ontvangen door de 

gids met koffie en koek.  

Daarna wonen we in het bezoekerscentrum een demonstratie 

garnaalpellen bij en genieten we van een proevertje. Dan 

wordt de groep in twee gesplitst. Terwijl de eerste groep in 

het bezoekerscentrum luistert naar de gids die vertelt over 

de visserij (Boekhoute is tot 1952 een vissersdorp geweest), 

neemt de tweede groep een kijkje in het dorp waar nog een 

vissersschuit staat en brengt ze een bezoek aan de kerk met 

een tentoonstelling over WO I en WO II. Boekhoute ligt 

tegen Nederland en kende terreur tijdens WO I door de 

elektrische versperring: De Doodendraad. Nadien wisselen 

de groepen.  

Na dit bezoek is het tijd om te genieten van een van dé 

specialiteiten van het krekengebied: een authentiek 

palinggerecht. 

Om 14u wordt de groep verwacht in het unieke decor van 

eetcafé ’t Spoor. Terwijl de paarden al staan te trappelen 

kunnen we er proeven van het rijke Boekhoutse 

vissersverleden met een girnaertbiertje. Een half uurtje 

later is het tijd om met de huifkar door de polders te 

sporen. Onderweg stoppen we in de Gouden Appel voor een 

heerlijk kopje koffie met gebak. Om 16.45u brengen de 
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paarden onze groep terug naar het vertrekpunt waar we de 

dagtrip afsluiten met een heksenbiertje. 
 

Prijs: € 70  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 67,50  

 

Inbegrepen: bus, koffie en koek, gids, proevertje, 

palinglunch, huifkarrit, girnaertbiertje, koffie met gebak, 

heksenbiertje 

 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 21 april 2015 en gelieve te ten laatste te betalen 

op 4 mei op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : 001-1173234-95 of Europese overschrijving  

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

 

2. Op donderdag 2 juli 2015: Een dagje BEEKSE BERGEN 

- Alleen of met de kleinkinderen 

 

Ga alleen of samen met je kleinkinderen speuren naar 

leeuwen, olifanten en neushoorns tijdens een echte safari. 

Beleef Afrika te voet, in een bus of met de boot. Allemaal 

voor één prijs. Spot de ‘Big Five’ en meer dan 1250 andere 

dieren in een natuurlijke omgeving met mooie 

vergezichten. Laat je verrassen door nieuwsgierige 

giraffen, kijk uit voor overstekende zebra’s en vergaap je 

aan de indrukwekkende nijlpaarden en krokodillen. Kortom: 

Afrika, gevaarlijk dichtbij! 
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Prijs: € 44  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 41,50  

 

Inbegrepen: bus, toegang 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijden en dranken 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 21 april 2015 en gelieve te laatste te betalen 

op 4 juni op ons rekeningnummer S-Plus ACOD 

Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 
 

3. Op donderdag 20 aug. 2015: Grotten en wildpark van 

Han  

- Alleen of met je kleinkinderen 

 

Met je ticket krijg je toegang tot de 4 grote 

trekpleisters die het domein van Han te bieden heeft. 

Bezoek de wereldberoemde Grotten van Han, het 

wildpark, de tentoonstelling PrehistoHan en het museum 

Han van Weleer. 

- Het bezoek start met een rit in een authentieke, 100 

jaar oude tram tot aan de ingang van de grot, het 

Salpeterhol. Samen met een gids exploreer je te voet de 

grotten. 

Bewonder in de Galerij van de Verviétois de unieke 

kalkafzettingen met stalactieten en stalagmieten. In de 
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Wapenzaal maak je als apotheose een betoverend klank- 

en lichtspel mee.  

- Na dit adembenemende ondergrondse avontuur wacht je 

een andere geweldige belevenis. Op de heuvel boven de 

grot ligt het Wildpark van 250 ha groot.. Je komt oog in 

oog te staan met wolven, lynxen, rendieren, beren maar 

ook met bedreigde diersoorten als de Europese bizon. 

Trek er te voet op uit of met de Safaricar! 

- In PrehistoHan herbeleef je met een interactieve 

tentoonstelling de prehistorie en de archeologische 

opgravingen in de grotten. 

- Het museum Han van Weleer brengt je 100 jaar terug in 

de tijd naar het landelijke dagelijkse leven van de 

inwoners van Han. 

 

Prijs: € 38  - Kinderen 4 tot 12 jaar: € 35  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 35,50  

Sterprijs voor kinderen van leden Bond Moyson: € 32,50  

 

Inbegrepen: bus, toegang 

Niet inbegrepen: fooi chauffeur, maaltijden en dranken 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 21 april 2015 en gelieve te  laatste te betalen 

op 20 juli op ons rekeningnummer S-Plus ACOD 

Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 
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4. Op donderdag 17 september 2015: daguitstap 

Plantentuin MEISE en sterrenwacht MIRA 

 

- We starten de dagtrip zoals gewoonlijk met koffie en 

een koffiekoek. 

Daarna gaan we samen met een gepassioneerde gids op 

ontdekking in de Nationale Plantentuin van Meise. We 

maken een tocht doorheen de kassen van het 

Plantenpaleis. Cactussen, reuzenwaterlelies en palmen 

passeren er de revue. Ook de openluchtverzameling zal je 

zeker bekoren. Alle planten hier zijn winterhard.  Er is 

altijd wel iets te zien, van de vroege lente tot de 

winterbloeiers. 

De gids geeft ook nog een woordje uitleg over de 

geschiedenis en de werking van de Plantentuin. Een ideale 

manier om een algemeen beeld te krijgen.  

- Na de lunch laten we ons onderdompelen in de wondere 

wereld van de sterren bij Volkssterrenwacht Mira. Onder 

begeleiding van een enthousiaste gids bezoeken we de 

oudste en compleetste volkssterrenwacht van het land. 

Drie verdiepingen vol experimenten, multimedia, 

maquettes en tentoonstellingen staan garant voor een 

héél (inter)actief bezoek. En dit alles wordt natuurlijk 

bekroond door het waarnemingsterras met het ruimste 

telescopenpark in de Benelux. Kortom, alles wat je ooit 

wou weten over sterrenkunde, ruimtevaart én weerkunde. 

De dagtrip sluiten we af met een Grimbergenbier. 
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Prijs: € 57  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 54,50  

 

Inbegrepen: bus, koffie en koek, bezoek plantentuin met 

gids, lunch, bezoek Volkssterrenwacht met gids 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 21 april 2015 en gelieve te  laatste te 

betalen op 20 augustus op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 

- BIC: GEBABEBB 

 

5. Op zaterdag 19 september 2015 feesten S-Plus en 

VFG ( Vereniging voor personen met een beperking):  

 

verwacht een onvergetelijke namiddag met optredens van 

Ivann en Ives Segers. Allround band "The Wigs" zorgt 

voor de muzikale ondersteuning. Er is volop 

dansgelegenheid! 

Plaats: Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1, 9620 

Zottegem. 

 

Prijs: € 10 (met eigen vervoer) € 12 (met bus) voor 

leden S-Plus of VFG 

     € 22 (eigen vervoer  incl. lidkaart)  € 24 (met bus 

incl. lidkaart) 
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Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad en 

gelieve te betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 

- BIC: GEBABEBB 

 

6. Op zaterdag 3 oktober 2015:De Amsterdamse 

grachten en de Jordaan 

 

- We vertrekken om 7u in Gentbrugge op de Park & Ride 

parking.  

Na een aangename heenrit met koffie en koek onderweg 

bereiken we Amsterdam. De Nederlandse hoofdstad is 

niet alleen een bijzonder levendige metropool, maar ook 

een stad met een uitzonderlijke geschiedenis. En wat is 

er charmanter dan de Amsterdamse grachten te 

verkennen met een grachtencruise?   

- Na de cruise kunnen we dan genieten van een gezellige 

driegangenlunch in een van de restaurants in het centrum 

van de stad. 

- Na de lunch gaan we op stap met de gids door de 

Jordaan. Tijdens die stadswandeling lopen we het 

‘quartier latin’ van Amsterdam in met haar prachtige 

hofjes, eigenwijze volk en gezellige cafés. Terwijl je langs 

de mooie grachten in Amsterdam wandelt – en bekende 

spots aandoet zoals het Baantjercafé - zal de gids 

stilstaan bij de roerige periodes van de wijk, bij Johnny 

Jordaan en Tante Leen en het typerende Jordanese volk. 

De wandeling bevat ook een pauze in een echt Jordanees 
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café! Je waant je even in Amsterdamse volkssferen. Een 

leuk én gezellig uitje in Amsterdam! 

 

Prijs: € 69 

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 66,50  

 

Inbegrepen: bus, koffie, rondvaart, lunch, 

Jordaanwandeling, gids 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 21 april 2015 en gelieve te  laatste te 

betalen op 3 september op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 

- BIC: GEBABEBB 

 

 

 

 

 

Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-

Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEB



 

 


