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ECONOMIE 

 
  

 Sombere wereldeconomie 

Het IMF verwacht  dat de wereldeconomie dit jaar met 3,4 procent groeit. Eerst werd 
nog een  vooruitgang met 3,7 procent voorspeld. Maar de internationale economie 
groeit voorlopig  minder sterk dan eerder werd gedacht. Vanaf de tweede helft van dit 
jaar zou  de groei  weer voorzichtig kunnen aantrekken.  

Pas volgend jaar wordt  op een groei  van 4 procent gerekend. De minder rooskleurige 
prognose hangt vooral samen met de zwakke groei in de VS  en de mindere 
vooruitzichten voor diverse opkomende economieën. 

Het IMF is  positiever over Duitsland en Spanje, maar negatiever over Frankrijk en Italië.  

Het IMF ziet nog altijd grote risico's voor het herstel van de mondiale economie. Zo 
kunnen de politieke spanningen in het Midden-Oosten en rond Rusland zorgen voor 
tegenvallende groei. Daarnaast kan de groei internationaal tegenvallen omdat er in veel 
ontwikkelde landen nog altijd geen sprake is van een robuust herstel, ondanks de 
aanhoudend lage rente. 

Het IMF is aanmerkelijk somberder geworden over de  groeivertraging in China,  
evenals problemen met de roebel in Rusland en problemen in Brazilië en Venezuela (dit 
laatste land heeft een hyperinflatie van 700 %). 

De Wereldbank verlaagde zijn groeiverwachtingen voor China van 7 naar 6,5 procent. 
De economie van Brazilië zal volgens de prognose 2,5 procent krimpen terwijl de 
Russische economie een krimp van 0,7 procent zal laten zien. 

Daarbij heeft de wereld te veel schulden. Een schuldenberg die de afgelopen jaren 
alleen maar groter werd bovendien. Zo komen we in de situatie waarbij alle grote 
wereldeconomieën stilaan verzuipen in de schulden. 



The Bank for International Settlements (BIS), waarschuwde enkele maanden geleden al 
voor een globale schuldencrisis. De meeste van deze schulden werden geleend op korte 
termijn tegen bijzonder lage rentevoeten. 

Maar nu de korte termijn rente in de VS stijgende is, stijgen de financieringskosten en 
dreigen alle landen met schulden in moeilijkheden te komen. 

2016 wordt een bijzonder moeilijk jaar en wordt mogelijk het begin is van een nieuwe 
crisis. 

De Bank of Japan (BoJ) bracht  volledig onverwacht haar rente onder nul.  De yen 
daalde daardoor uiteraard. De BoJ volgt met het agressieve beleid het beleid van de 
Europese Centrale Bank (ECB). 

Vorige weken gaf de  BoJ nog aan dat de centrale bank niet bezig was met negatieve 
rente. Een verdere versoepeling zou enkel via de uitbreiding van haar enorme 
opkoopprogramma kunnen geschieden. Maar ondertussen is de negatieve rente een 
feit. In Japan bedriegen ze de bevolking duidelijk ook met valse beloften.  

In de USA probeert  de Fed  een inflatiedoelstelling van 2 procent te bekomen maar 
komt daar  met het huidig monetair beleid  absoluut niet aan. De Fed zal uiteindelijk 
niet anders kunnen dan de dollar op enige wijze te verzwakken om deflatie tegen te 
gaan. De dollar werd goedkoper tegenover de euro wat goed is voor de Amerikaanse 
economie, maar slecht voor de Europese. 

De dalende wereldwijde trend is begonnen met de sterke daling van de olieprijzen. 
Ondertussen is Rusland volop in recessie gegaan in combinatie met een hoge inflatie 
van circa 12%. De reële inkomens van de bevolking zouden het afgelopen jaar ongeveer 
3,5% gedaald zijn. Voor 2016 zijn de prognoses nog slechter waarbij het BBP nog verder 
zou dalen indien de olieprijs onderhevig blijft aan verdere prijsdalingen. Momenteel is 
de olieprijs zelfs lager dan 35 USD/vat en bereikte zelfs een dieptepunt van 28 dollar 
per vat. 

De lage olieprijzen zijn  ronduit dramatisch  voor de Russische economie. Door de 
dalende inkomsten is de Russische staat dan ook genoodzaakt om te snijden in de 
uitgaven. De Russische begroting is in sterke mate afhankelijk van de inkomsten uit de 
verkoop van ruwe olie. De roebel sloot 2015 af op het laagste niveau van het afgelopen 
jaar en ook 2016 lijkt geen beterschap te brengen voor Rusland. Zolang het land 
geteisterd blijft door goedkope olieprijzen zakt het steeds dieper weg in een 
neerwaartse spiraal. De roebel noteert op een absoluut dieptepunt en de armoede in 
het land neemt er langzaam aan toe. 

Rusland probeert al een hele tijd de roebel te verstevigen tegenover de dollar. 

China en Rusland hebben hun relatie versterkt door  hun bereidheid om de yuan te 
accepteren bij de handel in olie. En nu volgen ook andere landen dit voorbeeld: Iran en 
India kondigden vorige maand aan, dat zij voornemens zijn om alle uitstaande  
rekeningen voor ruwe olie  in roepies te regelen, als onderdeel van een gezamenlijke 
strategie om de dollar  te dumpen en in plaats daarvan de nationale valuta te hanteren. 

Maar om de dollar te vervangen als wereldmunt  zullen wel alle industrielanden (G8, 
G20)  hun akkoord moeten geven. 

Want anders zullen alle munten alleen maar dalen tegenover de dollar. De dollar is 
namelijk nog altijd de wereldmunt bij uitstek. Ruim 60% van de wereldhandel gebeurt 



in dollar. De VS vertegenwoordigen 23% van het globale bbp en 12% van de 
wereldhandel; toch wordt 60% van de globale handel in dollars verrekend, terwijl 
eenzelfde percentage van de bevolking rechtstreeks of onrechtstreeks in een 
dollarzone woont. 

Die dollardominantie leidt tot en wordt 
uiteraard weerspiegeld in de dominantie 
van de VS, want zij:  

 managen 55% van alle financiële 
activa wereldwijd; 

 vertegenwoordigen ook 40% van 
de globale beurskapitalisering; 

 nemen 35% van alle onderzoeks- 
en ontwikkelingskosten (R&D) 
voor hun rekening; 

Hoewel veel landen  het einde van de 
dollarhegemonie willen doorbreken is de 
Amerikaanse dominantie  de voorbije 10 
jaar in zowat alle sectoren en domeinen 
toegenomen.  Amerika rules the world.  

De toekomst van de wereldeconomie 
hangt dus af van een groepje mensen in  
New-York en Wallstreet, die meesters zijn 
in het veroorzaken van  crashen en crises. 

 
 

    
    The dollar rules the world 
 

 

 

De schuldenoverlast is zonder twijfel het hoofdprobleem van de westerse economieën.  
In sommige landen (Japan, Italië, België...) is het zelfs uitgesloten dat die schuldenberg 
ooit weer afneemt. Sommige economen stellen een afschrijving van die schulden voor. 
Met een eenmalige, grootschalige afschrijving van publieke schuld kan de schuld 
verdwijnen als sneeuw voor de zon. Die afschrijving kan de vorm aannemen van een 
omzetting van staatsschulden in eeuwigdurende renteloze vorderingen op de balansen 
van de centrale banken.  Met quantitative easing kochten de centrale banken al 
biljoenen staatsschuld uit de markt, in die mate zelfs dat in 2017 de Japanse schuld 
(240 % van het bbp) die niet in handen is van de centrale bank en overheidsinstellingen 
terugvalt tot 65 procent van het bbp.  

Daarnaast moet er nog altijd rekening gehouden worden met een uiteenvallen van de 
Eurozone. Zowel de Brexit als de Grexit zorgen weer voor spanningen. Er hoeft niet veel 
te gebeuren of de Eurozone komen in een domino-effect terecht. En dat betekent het 
einde van de euro. En de terugkeer naar de nationale munten. 

Landen met veel schulden zullen dan hun munt enorm moeten devalueren. Hoeveel 
zou dan de devaluatie van de Belgische Frank bedragen? 10, 20, 30,… 50 % ? 

Lees ook:  

        http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/21/wereldwijde-economische-recessie 
bedreigt-sociale-stabiliteit 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/21/wereldwijde-economische-recessie%20bedreigt-sociale-stabiliteit
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/21/wereldwijde-economische-recessie%20bedreigt-sociale-stabiliteit


 Bedrijfsklimaat verslechterd  

Het bedrijfsklimaat is verslechterd in de verwerkende nijverheid, in de diensten aan 
ondernemingen en in de handel. De Nationale Bank van België (NBB)-indicator, die het 
ondernemersvertrouwen in ons land peilt, zakte van -1,4 in december naar -3 in 
januari.        
De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België is in januari gedaald. Het 
bedrijfsklimaat is verslechterd in de verwerkende nijverheid, in de diensten aan 
ondernemingen en in de handel. De NBB-indicator, die het ondernemersvertrouwen in 
ons land peilt, zakte van -1,4 in december naar -3 in januari. 
In de diensten aan ondernemingen, waar de terugslag volgt op drie achtereenvolgende 
stijgingen, is de beoordeling van het huidig activiteitsniveau van de bedrijven 
verslechterd en vooral de vooruitzichten inzake de algemene vraag van de markt zijn 
fors afgenomen.  
De handelaars van hun kant verwachten een aanzienlijke daling van de vraag, gepaard 
gaand met een afname van de bestellingen bij de leveranciers. In de verwerkende 
nijverheid blijven de bedrijfsleiders blijk geven van aarzeling, aangezien ze nu eens 
optimistischer en dan weer minder optimistisch zijn. Nadat ze zich aldus de maand 
voordien positiever hadden uitgelaten over alle vier de vragen die ten grondslag liggen 
aan de indicator, hebben ze hun oordeel in januari neerwaarts bijgesteld, vooral wat de 
evaluatie van de huidige situatie betreft.  
Ondanks de aarzeling die de afgelopen maanden in de verwerkende nijverheid is 
opgetekend, maken de resultaten van de driemaandelijkse enquête met betrekking tot 
het productievermogen gewag van een lichte stijging van de bezettingsgraad. 
Seizoensgezuiverd bedraagt de bezettingsgraad van het productievermogen in de 
verwerkende nijverheid aldus 79,5 % in januari, tegen 78,7 % in oktober 2015.  In de 
bouw, ten slotte, betrof het optimisme van de ondernemers alle componenten van de 
indicator, in het bijzonder het recente verloop van het orderbestand. De algemene 
synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtrend weergeeft, blijft 
stijgen.  (Bron: NBB) 

Volgens de regering daalt het begrotingstekort van België tot 2,9%. 

Ter vergelijking: in 2014 bedroeg het tekort 3,1 procent. Wat de schuldgraad betreft, 

werd uitgegaan van 107,2 procent.  

“België is op de goede weg  wat betreft de vermindering van het begrotingstekort en 
zijn schuldniveau", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en  de 
cijfers tonen een eerste stap in de goede richting. "Om in 2018 het evenwicht te 
bereiken, zal de regering permanent budgettair waakzaam moeten blijven en tijdig de 
nodige bijkomende inspanningen doorvoeren. "Onder meer de asielcrisis, de 
terreurdreiging en de hervormingen nopen tot een constante opvolging”, aldus Van 
Overtveldt. 

Toch kreeg van Overtveldt de laatste weken veel kritiek, ondermeer voor de 
speculatietaks, de kaaimantaks en de vele besparingen. 

 

  



 ACV heeft geldgebrek 
 

 De christelijke vakbond ACV kampt met financiële moeilijkheden die een 
herstructurering onvermijdelijk maken. Dat is nooit een makkelijke of pijnloze oefening. 
Maar het ACV, dat 308 mensen moet laten vertrekken, maakt het wel erg bont. Zo stelt 
kamerlid Zuhal Demir met verbazing vast dat 103 werknemers al vanaf 58 mogen 
vertrekken via het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere 
brugpensioen. Daarbovenop kreeg de vakbond de toestemming om voor 123 
werknemers landingsbanen te creëren vanaf 55 jaar. Dat is regelrecht in strijd met het 
regeerakkoord, waarin de grens voor nieuwe landingsbanen op 60 jaar werd gebracht. 
“Die afspraak uit het regeerakkoord is achteraf uitgehold door de sociale partners”, 
betreurt Demir. “In het akkoord van de vakbonden en werkgevers in de Groep van 10 
werd aan bedrijven in moeilijkheden de mogelijkheid geboden om cao’s te sluiten met 
landingsbanen vanaf 55 jaar. Die afwijking werd door het ACV mee onderhandeld als 
vertegenwoordiger van de werknemers in ons land. Maar datzelfde ACV maakt vandaag 
als werkgever gretig gebruik van die afwijking en holt zo eigenhandig het draagvlak van 
onze   sociale zekerheid uit. Dat wijst toch op een ongelooflijk perverse vorm van 
belangenvermenging?” 
“Ik vind het enorm jammer dat het ACV als werkgever het slechte voorbeeld geeft”, 
zegt Demir. ”Van een vakbond zou je nu net verwachten dat die zijn expertise inzet op 
het vlak van outplacement, herscholing en intensieve begeleiding van werkzoekenden, 
om zoveel mogelijk ex-werknemers aan een nieuwe en passende job te helpen in een 
ander bedrijf of sector. Nu schuiven ze hun financiële moeilijkheden gewoon af op de 
sociale zekerheid en de belastingbetaler. Want het is die belastingbetaler die het 
oplopende deficit in de sociale zekerheid moet bijpassen via een staatstoelage en 
alternatieve financiering vanuit de belastingen.” In 2014 liep die alternatieve 
financiering op jaarbasis al op tot 29,7 miljard euro: liefst 35 procent van het totale 
budget van de sociale zekerheid.  Lees verder via:  

Bron: http://www.n-va.be/nieuws/acv-herstructurering-bewijst-perverse-
belangenvermenging  

Het ACV blijft met twee maten en twee gewichten meten.  

 

 Sluit de belastingparadijzen  

Vind jij ook dat er een einde moet komen aan armoede en extreme ongelijkheid? Dan is 
het tijd om een einde te maken aan belastingparadijzen.  

Er is een wereldwijd netwerk van belastingparadijzen. Dat helpt de allerrijksten en 
multinationals om een hallucinant vermogen te verwerven. Ze kiezen à la carte voor het 
land waar ze de minste belastingen moeten betalen. 

Maar daardoor mislopen veel landen essentiële inkomsten. Ontwikkelingslanden 
mislopen elk jaar minstens 156.000.000.000 euro aan belastinginkomsten, doordat rijke 

http://www.n-va.be/nieuws/acv-herstructurering-bewijst-perverse-belangenvermenging
http://www.n-va.be/nieuws/acv-herstructurering-bewijst-perverse-belangenvermenging


personen en multinationals enorme hoeveelheden geld wegstoppen in 
belastingparadijzen. 

Ontwikkelingslanden kunnen die inkomsten nochtans goed gebruiken voor publieke 
diensten. Zoals gezondheidszorg, zoals onderwijs, en zoals de strijd tegen armoede en 
extreme ongelijkheid.  

Want belastingen zijn belangrijk: ze zorgen ervoor dat we onze kinderen naar school 
kunnen sturen. Dat er gezondheidszorg is wanneer we ziek zijn, en dat het openbaar 
vervoer ons naar het werk brengt. 

Eerlijke belastingen kunnen een einde maken aan extreme ongelijkheid. Ze kunnen 
helpen om miljoenen mensen uit de armoede te halen. 

Help ons om een einde te maken aan belastingparadijzen. Bron:  OXFAM 

Teken de petitie op volgende link:   

http://www.oxfamsol.be/nl/maak-een-einde-aan-
belastingparadijzen?gclid=Cj0KEQiA89u1BRDz8enExq7rvN0BEiQAaFCHm59fByJKiKIdiR7
2gC9pfODrzlY6R9BfJzxcPa5ULbMaAgVI8P8HAQ  

 

ONDERWIJS 
 

 Hoger onderwijs in Vlaanderen 2016 

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2016. 
 
De brochure bevat informatie over de organisatie van het hoger onderwijs (soorten 
instellingen en opleidingen, toelatingsvoorwaarden, leerkrediet, …) en over studeren in 
het buitenland of studeren met een functiebeperking. Verder worden ook een aantal 
veelgebruikte woorden uit het hoger onderwijs verklaard. 
 
Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2016 - Download PDF op de site. 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/hoger-onderwijs-in-vlaanderen-
informatiebrochure-2016  

 

Hoger onderwijs in cijfers. 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/hoger-onderwijs-in-cijfers-aantal-
inschrijvingen-op-31-oktober-2015-academiejaar-2015-2016  

 

http://www.oxfamsol.be/nl/maak-een-einde-aan-belastingparadijzen?gclid=Cj0KEQiA89u1BRDz8enExq7rvN0BEiQAaFCHm59fByJKiKIdiR72gC9pfODrzlY6R9BfJzxcPa5ULbMaAgVI8P8HAQ
http://www.oxfamsol.be/nl/maak-een-einde-aan-belastingparadijzen?gclid=Cj0KEQiA89u1BRDz8enExq7rvN0BEiQAaFCHm59fByJKiKIdiR72gC9pfODrzlY6R9BfJzxcPa5ULbMaAgVI8P8HAQ
http://www.oxfamsol.be/nl/maak-een-einde-aan-belastingparadijzen?gclid=Cj0KEQiA89u1BRDz8enExq7rvN0BEiQAaFCHm59fByJKiKIdiR72gC9pfODrzlY6R9BfJzxcPa5ULbMaAgVI8P8HAQ
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/hoger-onderwijs-in-vlaanderen-informatiebrochure-2016
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/hoger-onderwijs-in-vlaanderen-informatiebrochure-2016
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/hoger-onderwijs-in-cijfers-aantal-inschrijvingen-op-31-oktober-2015-academiejaar-2015-2016
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/hoger-onderwijs-in-cijfers-aantal-inschrijvingen-op-31-oktober-2015-academiejaar-2015-2016


 ZEMBLA:  over  leerkrachten 

Een op de vijf leraren in Nederland krijgt een burn-out, nergens is dat zo hoog als in het 
Nederlands onderwijs. Scholen moeten lesuren en soms complete vakken schrappen, 
vanwege het tekort aan leraren. Bovendien zien leraren het niveau van de leerlingen 
dalen.  

Zo gaan kinderen met een kennisachterstand van twee jaar naar het voortgezet 
onderwijs. En universiteiten moeten bijspijkerlessen wiskunde geven, omdat het niveau 
van de eerstejaars studenten beneden de maat is. Het programma “Zembla” 
onderzocht de werkdruk onder leraren en de gevolgen voor het onderwijs. 

“ZEMBLA” vroeg de Nederlandse verantwoordelijk staatssecretaris, Sander Dekker, om 
een interview. Hij ging niet op het verzoek in. Op de schriftelijke vragen die ZEMBLA 
vervolgens stelde, kreeg de redactie slechts gedeeltelijk antwoord.  

In een rapport zijn per onderwijssector de nodige kengetallen te vinden. Verder kijkt 
het rapport naar zaken als rechtmatige en doelmatige besteding van de 
onderwijsbekostiging en het bestuurlijk opereren van onderwijsinstellingen. Dan gaat 
het bijvoorbeeld om private activiteiten en het personeelsbestand van een instelling. 

Laten we hopen dat het in Vlaanderen niet zo ver komt.  

Zie ook de uitzending die te vinden is op internet: 

http://zembla.vara.nl/seizoenen/2016/afleveringen/27-01-2016 

 

 

 Adviezen beleidsbrief onderwijs  

De Vlor bracht advies uit over de beleidsbrief Onderwijs. Daarin geeft de minister haar 
beleidsprioriteiten voor het werkjaar 2015-2016. De Vlor beoordeelt haar plannen en 
maatregelen vanuit de vraag of ze overeenstemmen met waar de onderwijspartners 
naartoe willen, of er beleidslijnen ontbreken en of er randvoorwaarden zijn waar de 
minister sterker moet op in spelen dan nu het geval is.  
 
De Vlor kan zich herkennen in de globale teneur van de meeste uitgangspunten en 
beleidsprojecten van de minister. Haar beleidsbrief bevat vele waardevolle plannen, 
zowel inhoudelijk als de manier van aanpak. De Vlor waardeert dat de minister inzet op 
co-creatie en participatie van de onderwijspartners. Hij vraagt een meer duidelijk 
aflijnen van verantwoordelijkheden tussen de overheid, pedagogische 
begeleidingsdiensten, het lokale niveau en intermediaire organisaties.  
 
Sterkere dialoog nodig over verschillende punten 
 
De realisatie van die plannen, zal echter voor een groot stuk afhankelijk zijn van de 
beschikbare middelen. Daarom vraagt de Vlor om consequent en volgehouden te 
investeren in het onderwijs en dat voor alle niveaus van beleid. De raad vreest dat 
sommige besparingsmaatregelen de uitrol van beleidskeuzes zal bemoeilijken. Het is 

http://zembla.vara.nl/seizoenen/2016/afleveringen/27-01-2016


belangrijk dat de financiële kaders waarbinnen die plannen moeten worden 
gerealiseerd beschikbaar zijn. 

Lees verder op: 

http://www.vlor.be/advies/beleidsbrief_15-16  

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-onderwijsdecreet-xxvi  

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-horizontaal-gelijkekansen-en-
integratiebeleidsplan  

 

 Samenwerking officieel onderwijs  

Samen met het gemeentelijk en stedelijk onderwijs (OVSG) en het provinciaal onderwijs 

(POV) heeft het GO! de afgelopen maanden voorstellen uitgewerkt voor een 

intensievere samenwerking. Daarmee zetten we een grote stap vooruit in de 

versterking van het officieel onderwijs. 

De voorstellen werden  voorgelegd aan minister van onderwijs Hilde Crevits. Belangrijk 

bij deze initiatieven is dat de leerling altijd centraal staat en dat meer pedagogische 

kwaliteit en efficiëntie onze speerpunten zijn. De belangrijkste voorstellen uit de nota 

die werd voorgesteld zijn: 

 Personeelsbeleid:  de drie onderwijsverstrekkers gaan samenwerken rond 

aanvangsbegeleiding en professionalisering van mensen. Decretaal willen we ook 

dat een aantal drempels worden weggenomen om de mobiliteit te verhogen en 

loopbaankansen te creëren. 

 

 Leerplannen en aanbod: er worden gezamenlijke leerplannen uitgewerkt en er 

wordt samengewerkt op vlak van programmatie en aanbod, om blinde vlekken 

weg te werken en overlap te vermijden. 

 

 De drie onderwijsverstrekkers zetten een aantal concrete (piloot)projecten op 

rond het M-decreet, duaal leren, volwassenenonderwijs, omgaan met vroegtijdig 

schoolverlaten en het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom. 

Bron: GO! 

De volledige nota kan je hier bekijken: 
 
http://pro.g-
o.be/blog/Documents/160125_nota_onderwijsverstrekkers_openbaar_onderwijs.pdf  

 

http://www.vlor.be/advies/beleidsbrief_15-16
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-onderwijsdecreet-xxvi
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-horizontaal-gelijkekansen-en-integratiebeleidsplan
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/advies-horizontaal-gelijkekansen-en-integratiebeleidsplan
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SECTOREN 
 

 Registratie voor bouwsector  

De Bouwunie heeft op vrijdag 5 februari 2016  de Gouden Baksteen uitgereikt aan Bart 
Tommelein, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude in de regering-
Michel. Staatssecretaris Tommelein (Open VLD) kreeg de prijs omdat hij sociale 
dumping in de bouwsector wil aanpakken. In 2015 werkte hij samen met de 
werkgevers- en werknemersorganisaties uit de bouwsector en de overheid een 40-
puntenplan uit voor eerlijke concurrentie. Een plan dat meer dan nodig is want de 
bouwsector gaat gebukt onder deloyale concurrentie door goedkope buitenlandse 
werkkrachten. Vooral daardoor verdwenen op vier jaar tijd meer dan 12.000 jobs in de 
Vlaamse bouwbedrijven.  
De Gouden Baksteen is een aanmoedigingsprijs voor een verdienstelijke 
persoonlijkheid omwille van zijn positieve impact op de bouwsector. De prijs wordt 
voor de 19de keer uitgereikt, dit jaar aan staatssecretaris Bart Tommelein. Hij gaf in 
2015 gehoor aan de noodkreet van de bouwsector om de oneerlijke concurrentie van 
en met buitenlanders effectief aan te pakken. Samen met de sociale partners uit de 
sector en de overheid werkte staatssecretaris Tommelein aan het ‘Plan voor eerlijke 
concurrentie’. Dit plan met 40 maatregelen op nationaal, Benelux, Europees en 
internationaal vlak wil vooral de werkgelegenheid in de bouw vrijwaren. Het bevat 
onder meer een verplichting tot visuele identificatie (Constru-badge) ook voor 
buitenlandse werknemers, een  centraal aanspreekpunt voor sociale fraude en 
maatregelen om overheden meer alert te maken om sociale dumping op haar werven 
te vermijden.  In de zomer van 2015 werd het door alle betrokken partijen 
ondertekend. Al te vaak worden bouwkmo’s die met eigen personeel actief zijn, uit de 
markt geprijsd. Ze verliezen opdrachten aan goedkopere buitenlanders die langere 
werkuren kloppen. Het is een strijd met ongelijke wapens. 
De strijd tegen sociale fraude en de aanpak van de sociale dumping staan hoog op de 
agenda. Behalve het ambitieuze actieplan met 40 maatregelen voor de bouwsector 
maakt Tommelein  ook werk van meer eerlijke concurrentie in de horeca-, taxi-, 
transport- en schoonmaaksector.  Bart Tommelein: “De Gouden Baksteen is een mooie 
erkenning voor het geleverde werk. De bouw is de grootste sector van het land en de 
strijd tegen de sociale dumping is voor mij een topprioriteit. Sociale fraude kost ons 
land duizenden jobs en maakt onze bouwbedrijven kapot. Met het ‘Plan voor eerlijke 
concurrentie’ in de bouwsector, dat de regering samen met werkgevers en vakbonden 
gemaakt heeft, willen we de sociale dumping een halt toeroepen. We zijn volop bezig 
met de uitvoering en opvolging van de 40 concrete maatregelen om de oneerlijke 
concurrentie in de bouwsector tegen te gaan.”  
Momenteel moeten werknemers op werven vanaf 800.000 euro geregistreerd worden. 
Die grens zakt op 1 maart naar werven vanaf 500.000 euro en zal daarna stapsgewijs 
verder zakken tot in 2018 alle werknemers op werven geregistreerd worden. De 
maatregel, om fraude met (buitenlandse) werkkrachten tegen te gaan, wordt gesteund 
door de Bouwunie, al vraagt men om de administratie zo eenvoudig mogelijk te 



houden. Voor kleinere werven suggereert de federatie zelfs een afwezigheidsregistratie 
in plaats van een aanwezigheidsregistratie. 

 

 Sociale verkiezingen 2016 

De sociale verkiezingen van 2016 komen dichterbij. In de Nieuwsbrief van Vonk lees je 

een interview met drie delegees.  

Neutr-On roept op om voor gemotiveerde kandidaten te kiezen, niet voor ja-knikkers. 

2016 belooft een bewogen jaar te worden. Tegenover een zeer agressieve regering en 

patronaat hebben we een strijdbare en vastberaden vakbond nodig. Wie aanwezig was 

op de laatste militantenconcentratie van de openbare diensten op 16/12 ll. heeft er 

geen goed oog in. De vakbondsleiding verhinderde elke tussenkomst vanuit de zaal. De 

basismilitanten vormen net de ruggengraat van de beweging en zouden veel meer aan 

bod moeten komen. We hadden een interview met drie delegees: Diana Hellebaut – 

BBTK-handel Antwerpen,  Annick Hebrant – CGSP-ALR Bruxelles en Yves Brusseel – 

ACOD-VDAB Vlaanderen. Zoals zij zijn er ongetwijfeld honderden. Het wordt tijd dat het 

woord aan hen is! 

Lees verder op:  

http://vonk.org/Syndicaal/wel-en-wee-bij-de-vakbond-de-basis-aan-het-woord.html  

 

 De creatieve sector Vlaanderen 

Sinds 2010 berekent Flanders DC om de twee jaar de economische impact van de 
volledige creatieve sector. 
In de studie vind je cijfers terug over het aantal werkgevers, werknemers, zelfstandigen, 
omzet en toegevoegde waarde van de creatieve sector. 

De Creatieve Industrieën vertegenwoordigen 2,7% van het Bruto Binnenlands Product 
(BBP) van Vlaanderen. 

Binnen de groep kunsten en erfgoed (beeldende kunsten, podiumkunsten, muziek en 
cultureel erfgoed) is het algemene beeld gevarieerd, waarbij een duidelijke stijging in 
het aantal zelfstandigen merkbaar is (bijvoorbeeld in de muziek en beeldende kunsten 
sectoren). Op het gebied van het aantal werknemers en werkgevers is er echter een 
lichte daling merkbaar, veroorzaakt door lagere eindcijfers in de sectoren 
podiumkunsten en muziek. Tenslotte is er met name een daling merkbaar in de 
toegevoegde waarde binnen deze groep, vooral veroorzaakt door de cijfers uit de 
muzieksector. 

http://vonk.org/Syndicaal/wel-en-wee-bij-de-vakbond-de-basis-aan-het-woord.html


Een overzicht vindt u via: 

http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/creatieve-sectoren-goed-voor-27-van-vlaams-bruto-binnenlands-
product?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20departement%20EWI%20%2026%20januari%202016&utm_content
=Nieuwsbrief%20departement%20EWI%20%2026%20januari%202016+CID_c77c1f15e13955f6aed744e6a497d5cb&utm_source=E
mail%20marketing%20software&utm_term=Creatieve%20Sectoren%20goed%20voor%2027%20van%20Vlaams%20bruto%20binne
nlands%20product  

http://creatievesector.be/#  
 

VARIA 

 

 Wat verandert vanaf februari? 

Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht. 

 Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening 

Wie zijn boete(s) niet betaalt, krijgt vanaf februari sneller te maken met loonbeslag. 
De achterstallige som kan ook rechtstreeks van de bankrekening worden gehaald. 
Daarbij gaat het niet meer alleen om het tegenhouden van de terugbetaling van 
belastingen of het sturen van een deurwaarder, maar bijvoorbeeld ook om 
derdenbeslag. Zo zal de fiscus werkgevers kunnen contacteren en hen opdragen het 
openstaande boetegeld van het eerstvolgende salaris af te houden en in de schatkist 
te storten. Huurders kunnen dan weer een brief in de bus krijgen met het verzoek om 
een deel van de huursom aan de belastingdiensten over te maken. Tot slot mogen 
ook de banken post van Financiën verwachten. De fiscus kan hen vragen of er nog 
“voldoende provisie” op de rekening van de wanbetaler staat. Zo ja, dan mag het 
verschuldigde bedrag worden doorgestort. 

Er zijn wel beperkingen: de wetgever bepaalt dat 1.037 euro netto per maand niet 
vatbaar is voor beslag. 

 Hogere tarieven voor abonnementen De Lijn 

De openbaarvervoermaatschappij De Lijn trekt de tarieven voor de abonnementen en 
de dagpassen op. Daarnaast komt er ook een eind aan DINA, het systeem waarbij 
automobilisten die hun auto van de hand doen 50 procent korting kregen op een 
jaarabonnement. 

De prijzen van sms-tickets, biljetten en rittenkaarten wijzigen niet, maar de 
abonnementen en de dagpassen worden wel een pak duurder : 

o Zo stijgt de prijs voor een Buzzy Pass van één maand van 25 naar 30 euro. Voor 
een volledig jaar klimt de prijs van 195 naar 199 euro. 

o De prijs van een Omnipas van één maand gaat dan weer van 38 naar 46 euro, de 
jaarprijs stijgt van 294 naar 299 euro. 

http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/creatieve-sectoren-goed-voor-27-van-vlaams-bruto-binnenlands-product?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20departement%20EWI%20%2026%20januari%202016&utm_content=Nieuwsbrief%20departement%20EWI%20%2026%20januari%202016+CID_c77c1f15e13955f6aed744e6a497d5cb&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Creatieve%20Sectoren%20goed%20voor%2027%20van%20Vlaams%20bruto%20binnenlands%20product
http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/creatieve-sectoren-goed-voor-27-van-vlaams-bruto-binnenlands-product?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20departement%20EWI%20%2026%20januari%202016&utm_content=Nieuwsbrief%20departement%20EWI%20%2026%20januari%202016+CID_c77c1f15e13955f6aed744e6a497d5cb&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Creatieve%20Sectoren%20goed%20voor%2027%20van%20Vlaams%20bruto%20binnenlands%20product
http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/creatieve-sectoren-goed-voor-27-van-vlaams-bruto-binnenlands-product?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20departement%20EWI%20%2026%20januari%202016&utm_content=Nieuwsbrief%20departement%20EWI%20%2026%20januari%202016+CID_c77c1f15e13955f6aed744e6a497d5cb&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Creatieve%20Sectoren%20goed%20voor%2027%20van%20Vlaams%20bruto%20binnenlands%20product
http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/creatieve-sectoren-goed-voor-27-van-vlaams-bruto-binnenlands-product?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20departement%20EWI%20%2026%20januari%202016&utm_content=Nieuwsbrief%20departement%20EWI%20%2026%20januari%202016+CID_c77c1f15e13955f6aed744e6a497d5cb&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Creatieve%20Sectoren%20goed%20voor%2027%20van%20Vlaams%20bruto%20binnenlands%20product
http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/creatieve-sectoren-goed-voor-27-van-vlaams-bruto-binnenlands-product?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20departement%20EWI%20%2026%20januari%202016&utm_content=Nieuwsbrief%20departement%20EWI%20%2026%20januari%202016+CID_c77c1f15e13955f6aed744e6a497d5cb&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Creatieve%20Sectoren%20goed%20voor%2027%20van%20Vlaams%20bruto%20binnenlands%20product
http://creatievesector.be/


o Voor een dagpas zal dan weer 6 (in voorverkoop) of 8 euro (op het voertuig zelf) 
betaald moeten worden. Tot nu lag het tarief op respectievelijk 5 en 7 euro. 

 

• Tot drie uur op voorhand assistentie aanvragen in NMBS-stations 

Reizigers met een beperkte mobiliteit kunnen vanaf februari in achttien grotere 
stations tot drie uur op voorhand assistentie aanvragen om op of van een trein te 
stappen. Die aanvraag moest vroeger zeker 24 uur op voorhand gebeuren. Voor alle 
andere stations moet assistentie wel een dag op voorhand aangevraagd worden. 

De nieuwe regeling geldt enkel voor rechtstreekse verbindingen tussen de achttien 
stations Antwerpen-Centraal, Brugge, Brussel-Centraal, Brussel-Noord, Brussel-Zuid, 
Denderleeuw, Dendermonde, Gent-Sint-Pieters, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, 
Oostende, Sint-Niklaas, Charleroi-Zuid, Luik-Guillemins, Bergen en Namen. 

 

 Armoede in België 2016 

De staatssecretaris voor Armoedebestrijding en de POD Maatschappelijke Integratie 
gaven de opdracht om een zesde editie van het federale Jaarboek over armoede en 
sociale uitsluiting en het beleid daarover, op te stellen. Deze opdracht werd 
toevertrouwd aan POS+ (Participation, Opportunities, Structures van de Universiteit 
Gent) in samenwerking met  de Universiteit Bergen. Ter gelegenheid van de 
voorstelling van het boek 'Armoede in België. Jaarboek 2016', organiseert de POD 
Maatschappelijke Integratie het colloquium “De crisis tekent het gezicht van de 
armoede”. 

Lees verder via: 

http://www.mi-is.be/be-nl/start  

 
Elke week worden 80 tot 250 huishoudens uit huis gezet in Vlaanderen na een bevel 
van de vrederechter. Dat blijkt uit berekeningen van de KU Leuven en OASES 
(Universiteit Antwerpen). In de meeste gevallen is de oorzaak een betalingsachterstand 
van de huur. Alarmerend is dat de cijfers stijgen. 
De oorzaak is  eenvoudig: bij de laagste inkomens op de private huurmarkt houden 
liefst negen op de tien gezinnen na het betalen van de huur onvoldoende geld over om 
een menswaardig leven te kunnen leiden. 
Het tekort aan betaalbare woningen neemt toe, en wie op een lijst voor een sociale 
woning staat, moet soms acht jaar wachten, terwijl het leven algemeen duurder wordt. 
Vooral de laagste inkomens betalen het gelag: driekwart van hun inkomen gaat soms 
naar de huur. Dat maakt een menswaardig leven moeilijk. 
Kent u mensen die dreigen in de armoede terecht te komen of misschien dakloos  
dreigen te worden? Geef hen  informatie over hun rechten. 

Op de zelfde site vindt u  een daklozengids. 

Deze handige, beknopte infogids is opgesteld voor mensen die dakloos zijn of die 
vrezen dakloos te worden. 

http://www.mi-is.be/be-nl/start


Al wie zich  in deze situatie bevindt, 
moet meer dan ooit weten welke 
rechten hij kan laten gelden om een 
betere toekomst mogelijk te maken. 
Deze gids is een vernieuwde versie en 
bevat de meest recente informatie over 
zaken waarop men recht heeft en bij 
welke dienst u daarvoor terecht kan. 

http://www.mi-is.be/be-
nl/doc/armoedebeleid/daklozengids  

 

 Meer alleenwonenden  

Begin 2015 woonden er in het Vlaamse Gewest 849.000 mensen alleen. Dat komt 
overeen met 13% van de bevolking. Vijfentwintig jaar eerder woonden er 552.000 
mensen alleen. We verwachten dat het aantal alleenwonenden zal blijven toenemen, 
zij het aan een gematigder tempo dan in de voorbije periode. In 2030 verwachten we 
er 955.000. Vooral het aantal alleenwonende, oudere vrouwen zal groeien. 
Alleenwonende mannen zijn gemiddeld jonger dan alleenwonende vrouwen. Er 
wonen verhoudingsgewijs veel meer alleenwonenden in de steden en in de 
kuststreek. 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/aantal-alleenwonenden-in-vlaanderen-sinds-
1990-toegenomen-met-50-1  

 

 Bouwen en verbouwen 

Binnenkort is het weer Batibouw. 

Als het op wonen aankomt, zwicht de Belg nog altijd volop voor een eigen 
eengezinswoning. 77,6 % van onze landgenoten woonde vorig jaar in een huis. Het op 
twee na hoogste cijfer in de Europese Unie.  

10 % van de Belgen geeft meer dan 40 % van zijn inkomen af aan zijn huis. 

Nog een aantal interessante cijfers: 

 10 % van de Belgen geeft meer dan 40 % van zijn inkomen af aan zijn huis; 
 

 Onze woningen zijn het minst overbevolkt in de hele Europese Unie. Amper 2 % van 
de woningen bleek overbevolkt in 2014. Het Europees gemiddelde ligt op maar liefst 
17,1 %. Om maar te vergelijken: in Roemenië woont meer dan de helft in 
overbevolkte huizen of appartementen (52,3 %); 

http://www.mi-is.be/be-nl/doc/armoedebeleid/daklozengids
http://www.mi-is.be/be-nl/doc/armoedebeleid/daklozengids
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/aantal-alleenwonenden-in-vlaanderen-sinds-1990-toegenomen-met-50-1
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/aantal-alleenwonenden-in-vlaanderen-sinds-1990-toegenomen-met-50-1
https://www.google.be/imgres?imgurl=http://beurs.com/wp-content/uploads/2013/03/Armoede.png&imgrefurl=http://beurs.com/tag/armoede-vs&h=340&w=660&tbnid=jC4FwKyjCegtpM:&docid=ZUymBwkKiexCrM&ei=00K7VvjFHYb7aebIqagP&tbm=isch&ved=0ahUKEwi4-72Dru3KAhWGfRoKHWZkCvUQMwhfKCQwJA


 In de hele Europese Unie leeft gemiddeld zo'n 60 % van de gezinnen in een huis en 
40 % in een appartement. 

Drie op vier Belgen hebben eigen woning. 

Nu spaarboekjes niks meer opbrengen is een woning in ieder geval een goede 
investering voor de lange termijn en  voor uw pensioenopbouw. 

http://www.livios.be/nl/bouwen-verbouwen-of-kopen/huren-en-
verhuren/huren/voordelen-van-huren/  

http://www.batibouw.com/nl/?utm_source=Livios&utm_medium=Website&utm_cam
paign=Batibouw  

http://www.verstandigbouwen.be/nl/bouw-en-renovatieboek/voorwaarden  

 

BOEKEN 
 

 Vlaanderen 2055 

We leven in tijden van pessimisme, angst en onzekerheid. Steeds luider klinkt de 
stelling dat de nieuwe generatie Vlamingen het in de toekomst minder goed zal 
hebben dan de huidige. Vooral extreemrechtse en populistische partijen voeden 
dat cynische doemdenken en maken de burgers wijs dat we onze welvaart enkel 
zullen kunnen behouden als we ons terugtrekken op onszelf, achter de ‘veilige’ 
nationale grenzen, zonder instroom van nieuwkomers, los van die vermaledijde 
Europese Unie, alles in functie van het eigen volk eerst.  

Tegen deze trend in schreef de 34-jarige politicoloog en opiniemaker Jonathan 
Holslag het opvallende essay Vlaanderen 2055 waarin hij de lezer uitdaagt om 
mee te dromen van een ideale samenleving en de pragmatische stappen schetst 
die we daartoe moeten zetten.    

Lees verder op:  

http://www.liberales.be/boeken/holslag2055  

 

http://www.livios.be/nl/bouwen-verbouwen-of-kopen/huren-en-verhuren/huren/voordelen-van-huren/
http://www.livios.be/nl/bouwen-verbouwen-of-kopen/huren-en-verhuren/huren/voordelen-van-huren/
http://www.batibouw.com/nl/?utm_source=Livios&utm_medium=Website&utm_campaign=Batibouw
http://www.batibouw.com/nl/?utm_source=Livios&utm_medium=Website&utm_campaign=Batibouw
http://www.verstandigbouwen.be/nl/bouw-en-renovatieboek/voorwaarden
http://www.liberales.be/boeken/holslag2055


 Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn?  

De arbeidersbeweging streefde aanvankelijk naar de maatschappelijke ontvoogding van 
de kleine man en vrouw die door het negentiende-eeuwse kapitalisme veroordeeld 
leken tot een armoedig bestaan. Dat dit ver achter ons ligt, is de verdienste van de 
arbeidersbeweging. Maar met de kennis van onze sociale geschiedenis is het povertjes 
gesteld. Alleen wie de jaren van sociale onzekerheid en schaarste aan den lijve gevoeld 
heeft, beseft welke strijd en inzet de welvaartsmaatschappij hebben doen ontstaan die 
we vandaag als vanzelfsprekend ervaren.  

Vandaar het belang van een overzichtelijke geschiedenis van de arbeidersbeweging. 

“Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn?” is daarover  een standaardwerk.  

Nu ook baadt het land in een sfeer van sociale onrust, wat de vraag naar een update 
van de problematiek opnieuw doet rijzen. Deze nieuwe versie is  een volledig 
geactualiseerde uitgave. Het is geen nostalgische terugblik, maar  een boek dat ook 
peilt naar de uitdagingen van vandaag. De politieke partijen die zich historisch beriepen 
op de verdediging van de kleine man liggen in de lappenmand, de sociale zekerheid en 
de verzorgingsstaat kraken in hun voegen en in het verweer daartegen grijpen de 
vakbonden naar middelen die het niet altijd goed doen bij de publieke opinie. Net 
daarom is het boek:  “Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn?”  relevanter dan ooit. 

Historicus en voormalig leraar Jaak Brepoels blikt terug op de geschiedenis van het 
socialisme in zijn stad Leuven. 

http://www.boek.be/boek/wat-zoudt-gij-zonder-t-werkvolk-zijn  

Ook op de site van dewereldmorgen vindt u een bespreking:  

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/12/24/wat-zoudt-gij-zonder-t-werkvolk-
zijn  

 

 Ctrl+Alt+Del  

Een basisloon voor een 30-urenweek. Dat is één van de acht shifts die John Crombez 
(sp.a) voorstelt in zijn boek Ctrl+Alt+Del. In tachtig pagina's heeft hij de ambitie de hele 
sociale zekerheid vanonder weer op te bouwen. 
 
Het uitgangspunt voor het 82 bladzijden tellende boek is dat mensen de voorbije 35 
jaar hard hebben gewerkt, maar te weinig hebben teruggekregen, of het nu gaat om 
loon, tijd of pensioen. "Het heeft bij veel mensen het vertrouwen in ons systeem 
gebroken", stelt Crombez vast. Ze zijn "gedisconnecteerd" van de maatschappij. 
 
De socialist stelt aan jongeren een basisloon voor. De idee is dat iemand werkt, 
studeert, stage loopt of ervaring opdoet en daarvoor tussen 18 en 23 jaar een basisloon 
krijgt als rugzak. Daarna blijft dat basisloon gelden voor iedereen die 30 uur per week 
werkt of wil werken. 

http://www.boek.be/boek/wat-zoudt-gij-zonder-t-werkvolk-zijn
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/12/24/wat-zoudt-gij-zonder-t-werkvolk-zijn
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/12/24/wat-zoudt-gij-zonder-t-werkvolk-zijn


Eén miljoen mensen werkt nu al minder dan 38 uur per week. "Wij stellen een logische 
norm," zegt Crombez. Voor diegenen die niet (kunnen) werken, voorziet Crombez een 
basisloon dat beschermt tegen armoede. "Wie nu zijn werk niet kan voortzetten om 
voor een zwaar ziek kind te zorgen, krijgt 250 euro per maand, en zelfs dat wordt in 
vraag gesteld. In een welvarend land als het onze, is dat een zeer afschuwelijk beeld", 
vindt Crombez. "Wie tegenslag kent, moet een basisbescherming krijgen." 
 
Tegenover die zekerheid moet dan wel werkbereidheid staan. Concrete cijfers wil 
Crombez hier wel niet op plakken. Een loopbaan van 42 jaar geeft in zijn sociaal 
systeem recht op een volwaardig pensioen. Alle verschillen in de statuten van 
werknemers, ambtenaren of zelfstandigen zouden verdwijnen. De Oostendenaar ging 
voor zijn boek niet bij de minsten te rade: hij citeert Joseph Stiglitz, Joris Luyendijk en 
Jonathan Holslag.  Bron: De Morgen 
 
Een bespreking vindt u op: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/22/ctrlaltdelete-het-manifest-van-
john-crombez-tegen-het-licht-gehouden  

en 

http://www.s-p-a.be/artikel/ctrlaltdel-eerlijker-is-beter/  

 
 

 De ziel van het kind 

HET CONFESSIONEEL ONDERWIJS ALS MOREEL DILEMMA 

 

Luc E. Vervloet, oud-leraar, penvoerder van de informele, netoverschrijdende  

studiegroep ‘De ziel van het kind’, een burgerinitiatief (Gent) 

De vrijheid van onderwijs geldt als een kostbaar goed. Maar net als andere rechten en 
vrijheden, heeft zij geen absolute geldigheid: zij kan botsen met andere fundamentele 
waarden. En dan dringen zich keuzes of compromissen op. 
De ‘vrije’ – d.i. de privaatrechtelijke (in Vlaanderen haast uitsluitend de katholieke) – 
school is een product van die vrijheid. Wij gaan na of het katholiek onderwijs op een 
dusdanige manier functioneert dat het andere rechten en vrijheden niet in het gedrang 
brengt. Daartoe behoort bv. het recht op een harmonieuze sociale-
identiteitsontwikkeling (voor het individu: het kind, de jongere) en de noodzaak van 
cohesie (voor de gemeenschap). 

 
Lees verder op:  

http://www.bloggen.be/ziel_kind/archief.php?ID=2839502  

http://www.liberales.be/essays/vervloet2  

 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/22/ctrlaltdelete-het-manifest-van-john-crombez-tegen-het-licht-gehouden
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/22/ctrlaltdelete-het-manifest-van-john-crombez-tegen-het-licht-gehouden
http://www.s-p-a.be/artikel/ctrlaltdel-eerlijker-is-beter/
http://www.bloggen.be/ziel_kind/archief.php?ID=2839502
http://www.liberales.be/essays/vervloet2


ANTIPESTTEAM 
 

 Vlaamse week tegen pesten 

Meer dan 30 000 jongeren worden jaarlijks in Vlaamse scholen op intense manier 
gepest. In het weekend voor de Vlaamse Week tegen Pesten wordt de pesten-dat-kan-
niet-prijs uitgereikt. Met de prijs dagen we scholen uit hun eigen zorgbeleid onder de 
loep te nemen en aan te scherpen. De Vlaamse Week tegen Pesten vormt elk jaar 
opnieuw een bijkomende gelegenheid om die oefening te maken en het 'Pesten... 

Praten over pesten is niet klikken. Probeer op te komen voor jezelf. Steun je vriendje. 
Zoek hulp.  Durf- jij zelf wel eens pesten? Pesten Wanneer één of meer kinderen een 
ander kind regelmatig en met opzet pijn doen, uitlachen, uitsluiten of op een andere 
manier lastigvallen spreken we van pesten. Kenmerken: de pester is duidelijk de baas 
de pester is sterker...  

Pesten begint vaak met kleine, onschuldige plagerijen. Plagerijen zijn vaak onschuldiger. 
Pesterijen kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn. Pesten gebeurt soms uit 
verveling. Pesters lijken stoer maar zijn vaak erg onzeker en bang Het laat niemand 
ongemoeid. Wat kan je doen? Pesten begint vaak met kleine, onschuldige plagerijen. 
Wanneer ze steeds met je spotten, je vernederen of kloppen,... 

Meer info via:  

http://www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamse-week-tegen-pesten 

http://www.kieskleurtegenpesten.be/pesten 

 

 Move tegen pesten 

De Move tegen pesten is terug! Na twee succesvolle edities zetten we 2016 terug al 
movend in. 

Twee jaar geleden deden meer dan 306.000 kinderen mee! De kans is dus groot dat jij 
toen ook meedeed. 

Alle info over de Move tegen pesten vind je op: 

http://www.ketnet.be/kijken/move-tegen-pesten/iedereen-brullie  

 

 

www.antipestteam.be  

http://www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamse-week-tegen-pesten
http://www.kieskleurtegenpesten.be/pesten
http://www.ketnet.be/kijken/move-tegen-pesten/iedereen-brullie
http://www.antipestteam.be/


 

 

 

Voor de volledige informatie zie:  

www.neutr-on.be   

 

Samen tegen corruptie en onrecht  

Gelieve deze nieuwsbrief naar al uw geledingen, familie, vrienden  

en kennissen te zenden.  

 

Wie geen Nieuwsbrief meer wil ontvangen,  kan zich op eenvoudig verzoek 

uitschrijven of via de website.  Volgende Nieuwsbrieven worden via MailChimp 

verstuurd, zo kunt u zich gemakkelijk in- of uitschrijven. 

 

 

 

http://www.neutr-on.be/

