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Beste lid, 
Beste inwoner, 

 
U wordt vriendelijk uitgenodigd op ons 

 
Kerstapéro 

 
dé gelegenheid om gezellig bij te praten 

 
zondag 18 december 2005- vanaf 11uur 

in Kasteel Borluut  
Kleine Gentstraat te Sint-Denijs-Westrem 

 
Gratis toegang 

 

 
 
                  
Carl De Decker 
 Voorzitter a.i. 

 
Verantwoordelijke uitgever:Carl De Decker, Ijzerlaan 6, 9000 Gent 
 

 
Het generatiepact 
 

Dankzij de VLD-inbreng in het eindeloopbaandebat maakt ons land definitief een 
mentale omslag. Decennia lang werden oudere werknemers aangemoedigd om 
vroeger te stoppen met werken, om plaats te maken voor jongeren. Voortaan 
wordt het roer omgegooid: oudere werknemers die aan het werk blijven nemen 
geen jobs af van jongeren, maar creëren juist jobs.  Dat is de nieuwe filosofie die 
het Generatiepact van Verhofstadt II uitademt. 
 
Het Generatiepact van de federale regering komt tegemoet aan de aanbevelingen 
van de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) om 
de vervroegde uittreding van oudere werknemers tegen te gaan. De Oeso 
voorspelt dat in 2050 bij ongewijzigd beleid, het aantal personen op de 
arbeidsmarkt in België met tien procent zou dalen. Twee actieven tussen de 20 en 
de 64 werken dan voor één gepensioneerde. Dat is niet verenigbaar met het 
behoud van onze welvaart. De activiteitsgraad moet dus omhoog. 
 
Zestig maatregelen uit het Generatiepact moeten de activiteitsgraad helpen 
opkrikken. De belangrijkste vallen onder twee pijlers samen te vatten: vervroegde 
uittreding ontmoedigen en langer werken aanmoedigen.  

Zo wordt het brugpensioen bij herstructureringen (goed voor ongeveer 55% van 
de bruggepensioneerden) strikter: de betrokkenen worden gedurende 6 maanden 
opgevangen in een tewerkstellingscel die hen actief begeleidt naar een nieuwe job. 
Ze moeten actief meewerken met die cel. Indien ze dit niet doen, kunnen ze 
geschorst worden. Ook na de periode van 6 maanden moeten ze beschikbaar 
blijven voor de arbeidsmarkt.  

Bovendien wordt de leeftijd voor het conventioneel brugpensioen vanaf 2008 
opgetrokken van 58 naar 60 jaar. Daar bovenop komt er in 2008 een 
loopbaanvereiste van 30 jaar voor de mannen en 26 jaar voor de vrouwen. In 2012 
worden deze termijnen opgetrokken tot 35 (man) en 28 (vrouw). Er blijven wel 
uitzonderingen mogelijk voor zware beroepen (ploegenarbeid, bouw, etc.) en voor 
wie al lang aan het werk is (nl. 35 jaar vanaf 2008, 37 jaar vanaf 2010 en 38 jaar 
vanaf 2012).  

In 2011 wordt het effect van deze maatregelen op de tewerkstellingsgraad van 
oudere werknemers geëvalueerd. Indien nodig komen er dan nog striktere 
voorwaarden, zoals de 40-jarige loopbaanvereiste voor brugpensioenen. 

Ten derde worden de Canada Dry en andere pseudo-brugpensioenregelingen 
minder aantrekkelijk gemaakt. Hierop worden voortaan gewone sociale bijdragen 



van toepassing. Tenslotte worden de misbruiken van het voltijds tijdskrediet 
aangepakt. Onder deze categorie vallen bvb. de Fortis-banen waarbij mensen de 
helft van hun wedde mogen behouden terwijl ze niet meer hoeven te gaan werken. 

Met verschillende maatregelen wordt het langer werken aangemoedigd: er komt 
een pensioenbonus voor wie werkt na z'n 60ste. Die pensioenbonus wordt nog 
krachtiger voor wie tot na z'n 62ste aan het werk blijft. Daarnaast zullen 
gepensioneerden (dus na de wettelijke pensioenleeftijd) meer mogen bijverdienen.  

Er komt tenslotte een kleiner loonverschil tussen jongeren en oudere werknemers. 
Werknemers zullen gemiddeld meer verdienen in het begin van de loopbaan en 
minder op het einde, wat oudere werknemers minder duur maakt voor de 
werkgevers. 

Subsidies voor de Gentse Amateurmuziekgezelschappen. 

Op 10  november werd een nieuw subsidiereglement goedgekeurd in de 
commissie Cultuur: het reglement voor het verlenen van werkingssubsidies aan de 
Gentse amateurmuziekgezelschappen. Amateurtheaters hebben de voorbije jaren 
met de steun van de Stad Gent een sterke werking uitgebouwd. Met dit reglement 
wordt de aandacht voor de amateurkunsten opengetrokken naar andere disciplines. 

Het reglement heeft tot doel de werking van de Gentse 
amateurmuziekgezelschappen zoals fanfares, harmonieën, brassbands, showbands, 
enz. te ondersteunen. De subsidiepot is goed voor 25.000 euro. Het bedrag werd 
bekomen door het samenvoegen van 2 bestaande subsidiekanalen die niet 
optimaal werden aangewend of op elkaar werden afgestemd. Schepen van Cultuur 
Sas Van Rouveroij dikte het bedrag nog aan met 10.000 euro om zo alle 
amateurmuziek-gezelschappen te kunnen bereiken. 

Het nieuwe systeem werd ontworpen in samenwerking met VEGABO, de 
belangenvereniging voor harmonieën en fanfares en VLAMO, het steunpunt voor 
amateurmuziek. Het nieuwe reglement garandeert een maximale objectiviteit en 
vervangt de voorgaande financiële tegemoetkomingen door een jaarlijkse 
subsidie. 

Tegelijk werd deze subidiemogelijkheid ook opengesteld voor alle amateur 
muziekgezelschappen, zo’n 26-tal in Gent, die zich toeleggen op de instrumentale 
muziek. In het veld van de amateur muziek vormen de harmonies en de fanfares 
veruit de grootste groep. Toch zou het uitsluiten van andere instrumentale 
formaties neerkomen op een niet verdedigbare exclusieve, zodat dit voorstel van 
subsidiereglement terecht het volledige veld van de amateur-muziek in Gent op 
het oog heeft. 

 

 
TOT UW DIENST 

Dienstbetoon van de bestuursleden 
 

 
Guy Verhofstadt, premier                    iedere woensdag tussen 15u en 19u 
           Notarisstraat 3, 9000 Gent 
 
Carl De Decker, voorzitter a.i.        Yzerlaan, 6 
                                                                             9000 Gent 
                                                                             0477/30.38.33 
           Carl.DeDecker@Ugent.be 
 
Christophe Peeters, schepen                             Botermarkt, 1 
                                                                            9000 Gent 
                                                                            09/266.50.52. 
                                                                            

WORDT LID VAN DE   VLD   ST.DENIJS-WESTREM & AFSNEE 
en  

stort vandaag nog  13 EURO 
op rekeningnummer 290-0385199-33 

 
 

 

  JA, IK WIL...                                     insturen naar volgend adres: 
                                           Carl De Decker 
   O lid worden van de VLD-SDW &Afsnee                          Ijzerlaan 6 
        9000 Gent 
 
VOORNAAM:................................................................................. 
 
NAAM:............................................................................................. 
 
ADRES:............................................................................................ 
 
…………………………………………………………………….. 
 


