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ECONOMIE 

   

 De Panama Papers  

De Panama Papers waren het belangrijkste feit van de voorbije maand.  
Dat zijn een grote verzameling vertrouwelijke documenten van een Panamese advocaat   
die gelekt zijn. Deze werden onderzocht in een internationaal journalistiek 
onderzoeksproject.  En inmiddels ook door de belastingautoriteiten van  België. Er zal 
nog moeten onderzocht worden of het om legale belastingontwijking  gaat of om 
belastingfraude. 
 
Het gaat over meer dan  11 miljoen e-mails, oorkondes, verdragen, declaraties en 
bankafschriften aan internationale media.  
Dank zij een anonieme informant en na een onderzoek  presenteerden  meer dan 100 
kranten, televisiestations en online-media tegelijkertijd de resultaten. 
 
De Panamese advocaat richtte in 21 belastingparadijzen rond  de 200.000 
brievenbusfirma’s op.  Daardoor was het voor klanten van zijn advocatenkantoor, 
waaronder  belangrijke politici, zakenmensen en sporters, mogelijk geworden om 
belastingen te ontduiken. 
 
Uit de documenten blijkt dat honderden banken betrokken zijn in het schandaal. 
 
Voor België zou het gaan om minstens 700 personen en minstens 1100 ondernemingen 
in 11 verschillende belastingparadijzen.  
Ze zijn actief in tal van sectoren, maar de financiële sector, de diamanthandel en de 
immobiliën zijn het meest vertegenwoordigd.  
 
Een van de genoemde Belgische banken was de toenmalige Dexia-dochteronderneming 
Experta (via Luxembourg).  
De Frans-Belgische financiële groep Dexia heeft vermogende klanten op grote schaal 
geholpen illegale genootschappen in Panama en andere fiscale paradijzen op te zetten. 



Dexia diende bijna acht jaar geleden 
met 3 miljard euro Belgisch 
belastinggeld te worden gered, maar 
uit de Panama Papers blijkt dat de 
financiële groep ook daarna nog 
verscheidene jaren klanten heeft 
geholpen om hun vermogen met 
fiscale constructies buiten het bereik 
van de Belgische autoriteiten te 
houden.  
Op 11 april 2016 werd bekend dat 
de Bijzondere Belastinginspectie 
(BBI) in een concreet dossier reeds 
in juni 2009 geconfronteerd was met 
een Panama-constructie die door 
Dexia vanuit Luxemburg werd 
georganiseerd. 

   De DEXIA-papers 

 
 

The PANAMA-papers 

 

Ondanks een verzoek van de Gentse BBI-directeur liet de BBI  na om het mechanisme 
te onderzoeken.  
En zo blijven de schandalen rond Dexia zich maar verder opstapelen. 
Hoe het ondertussen met de ARCO-spaarders is weten we niet…. 
 
En ook de bankengroep Fortis, die gered werd met miljarden euro's belastinggeld en 
een staatsgarantie, hielp duizenden rijke klanten bankrekeningen te verbergen achter 
schermvennootschappen. Ook dat blijkt uit de Panama Papers. 
 
Lees ook het artikel van PVDA : 
  
http://pvda.be/artikels/panama-papers-pvda-vraagt-dat-fiscus-de-200-grootste-
belgische-vermogens-en-de-grootbanken?utm_source=pvda2016-04-
08&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter 
 
http://pvda.be/artikels/panama-papers-stop-het-pamperen-van-fiscale-
extremisten?utm_source=pvda2016-04- 
 
Of er een parlementaire onderzoekscommissie wordt opgericht is nog niet duidelijk. 
Of wordt alles weer in de doofpot gestoken? 
Lees het persbericht van N-Va hieromtrent: 
 
http://www.n-va.be/persbericht/bijzondere-commissie-panama-papers-kan-meteen-
van-start  
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 Begrotingsakkoord is bekend 

België heeft momenteel meer dan 430.000.000.000 euro schulden, dat is 38.500 euro 
per Belg.  
Dat kun je nalezen  op het  overzicht van Eurostat over de schulden van de Europese 
landen.  
Ons land is er nog altijd niet in geslaagd de schuldenberg enigszins terug te dringen.  
En de overheid geeft nog altijd meer uit dan er binnenkomt. De uitgaven bedragen rond 
de  54  procent van het bbp, en de inkomsten zijn maar 51,3 procent van het bbp. 
Daarbij komen dan nog de schulden van de ziekenhuizen.  
De schulden van de vluchtelingen moeten niet opgenomen worden in de begroting. De 
uitgaven voor asiel en veiligheid (in totaal 460 miljoen euro) werden na uitvoerig 
overleg met Europa buiten de tabellen gehouden. 
 
De regering zal die schulden wegwerken met een hele reeks ingrijpende hervormingen. 
Zo wordt de 38-urenwerkweek afgeschaft en de ambtenarenpensioenen worden 
verminderd.  
Daarnaast zijn er nog voor 150 'technische bijsturingen',  lees: boekhoudkundige 
aanpassingen. 
Naast een lange lijst van kleinere maatregelen, wil de regering ook structureel 
ingrijpen, onder meer in de pensioenen en de gezondheidszorg. Die ingrepen leveren 
voor 2016 weinig op, maar moeten Europa overtuigen dat er gedegen werk zal worden 
geleverd. Ook moet de regering de inspanning voor 2017, die zich opnieuw dramatisch 
aankondigt, vergroten.  
 
Welke plannen heeft de regering concreet? 
 
Er zal worden “bekeken”  hoe het geld in Panama en andere belastingparadijzen weer 
naar België kan worden gehaald. In totaal rekent men op een totaal van 65 miljoen 
euro aan extra inkomsten. Specialisten uit de juridische, financiële en fiscale wereld  
moeten onderzoeken op welke manier de fraudeurs kunnen opgespoord en 
gesanctioneerd worden. Tegelijk maakt minister Van Overtveldt versneld werk van zijn 
antifraudeplan.  Dat zegt hij althans. 
 
Tegelijk wordt er werk gemaakt van de karaattaks (50 miljoen euro) - een belasting 
voor de diamantsector - en worden de accijnzen op tabak en diesel versneld ingevoerd 
(74 en 75 miljoen euro). Ook zullen organisatoren van kansspelen BTW moeten betalen, 
wat 40 miljoen oplevert. 
 
Langdurig zieken worden aangepakt met een heel pakket aan maatregelen om 
misbruiken te voorkomen. 
Steeds meer mensen vallen op invaliditeit. Wie echt ziek is wordt met rust gelaten, 
maar wie kan werken moet zo snel mogelijk terug aan het werk. Daarvoor zal de 
huidige controle worden opgevoerd. Dat moet 120 miljoen euro opleveren. 
Daarnaast wordt er ook gekeken hoe overconsumptie in de gezondheidszorg kan 
worden tegengegaan en zullen de controle-artsen vaker langskomen: de eerste keer na 



één maand, een tweede keer na zes maand. De werknemer die de medewerking 
weigert, zal gesanctioneerd worden.  
 
Bedrijven die abnormaal veel langdurig zieken hebben, zullen zelf een deel van de 
ziekte-uitkering moeten betalen. Werknemers die weigeren om mee te werken aan een 
reïntegratie-traject verliezen een deel van hun inkomen.  
 
Dan komt er nog een anti-tabaksplan. Sigaretten worden duurder en 
rookstopbegeleiding zal beter worden terugbetaald. Ook een rookverbod in de auto 
waar kinderen bijzijn ligt op tafel.  
 
De ambtenarenpensioenen worden hervormd. Momenteel kunnen Hoger geschoolden   
hun studiejaren automatisch laten meetellen voor de berekening van hun pensioen. 
Maar dat zal veranderen: net zoals in de privésector zullen ze dat voordeel moeten 
afkopen. Er wordt rekening gehouden met de opgebouwde rechten. Wie driekwart van 
zijn carrière er nu heeft opzitten, zal maar een kwart van het bedrag moeten betalen 
om zijn pensioenrechten af te kopen. 
Daarnaast snoeit men in de preferentiële tentièmes, een systeem waardoor de 
gewerkte jaren zwaarder meetellen dan in de privé. Hun carrières zijn daardoor 
betrekkelijk korter. Die hervorming zal samen worden bekeken met de 
onderhandelingen over de zware beroepen.  
Ook zij zullen sneller kunnen stoppen met werken.  
 
Tot slot wil men het verschil uitwissen tussen contractuele en vast benoemde 
ambtenaren, maar daarvoor wordt een nieuw aanvullend pensioenfond opgericht.  
 
Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zal de 38-urenweek afschaffen en kijken naar 
het aantal gepresteerde uren op jaarbasis. Dat maakt het mogelijk meer te werken 
wanneer het druk is en het kalmer aan te doen als het rustiger is. Tegelijk zal elke 
werknemer tot 100 overuren kunnen laten uitbetalen in cash en krijgt hij recht op 
maximaal 5 dagen extra opleiding en vorming per jaar.   
Deze ingrepen gelden voor iedereen, maar elke sector kan nog apart andere 
maatregelen invoeren. Het doel is de arbeidsmarkt flexibeler te maken voor de 
werkgever en meer leefbaar voor de werknemer. 
Die maatregel levert geen geld op, maar moet het beeld bevestigen dat deze regering 
wel degelijk grondig hervormt. De bedoeling is dat de hervormingen al kunnen 
opgenomen worden in de loononderhandelingen tussen de sociale partners die deze 
herfst starten. 
 
Daarnaast toont Peeters dat hij ook zijn budgettaire huiswerk heeft gemaakt. Door 
misbruiken in tijdskrediet en werkloosheid strenger op te volgen, haalt hij 65 miljoen 
euro op. De uitkeringen blijven buiten schot, misbruiken worden wel aangepakt. 
 
De federale regering besliste in het kader van de begrotingscontrole onder meer om de 
ambtenarenpensioenen te harmoniseren en de 38-urenweek te vervangen door een 
systeem van geannualiseerde (= berekend op jaarbasis) arbeidstijd met ruimte voor 
weken met meer of minder uren.  
 



De regering beweert dat door de harmonisering van de ambtenarenpensioenen de 
bedragen van de pensioenen niet zullen verminderen.  Maar daarnaast zullen de 
mensen wel jaren langer moeten werken voor hun pensioen. 
Dat zal volgens de politici ook nodig zijn, want ook de komende jaren zal een 
aanzienlijke inspanning nodig zijn om de begroting op koers te houden. Zo zal er bij de 
volgende begroting (2017-2018) “meer dan 3 miljard euro” moeten gezocht worden. 
Daarvoor zal men de uitgaven blijven verminderen. 
Of de sociale partners ook mee willen werken aan die hervormingen, die Peeters 
voorstelt, is nog niet duidelijk. In april waren er al enkele kleine acties van de grote 
vakbonden.  
 
En klap op de vuurpijl was de uitspraak 
van Kris Peeters, dat:  "we allemaal 
boven onze stand leven".   
Je moet maar durven.  
Gelukkig waren de reacties unaniem: 
“de overheid leeft boven haar stand!”. 
En daar kunnen we nog aan toevoegen:  
“We zitten al decennia met failed 
governments!” 

 

                                  

 Spilindex overschreden? 
 
 In 2016 eindigt de indexsprong.  Daardoor kunnen de lonen en uitkeringen dit jaar en 
begin volgend jaar stijgen. Goed nieuws dus.  De regering had niet gerekend op deze 
vroege indexsprong. Daarom wordt er al nagedacht over een nieuwe indexsprong. 
  
In 2015 werd de indexsprong van kracht. De regering-Michel voerde de maatregel in 
om de bedrijven een betere concurrentiepositie te geven. Onze lonen en uitkeringen 
stegen niet meer als het leven duurder werd (als de inflatie steeg). 
 
Aan die indexsprong komt dit jaar een einde.  
De spilindex zal waarschijnlijk al in mei worden overschreden en daardoor stijgen 
binnen enkele maanden al de uitkeringen en de lonen van ambtenaren. Dat zou in juli 
of augustus zijn. In januari 2017 zouden dan de meeste privélonen volgen. 
Dat is uiteraard slecht nieuws voor de regering die nu al de begroting niet onder 
controle krijgen. De regering had gehoopt dat de lonen en uitkeringen pas in 2017 
zouden beginnen te stijgen.  
Maar omdat de Vlaamse regering beslist heeft om een extra heffing op de 
elektriciteitsprijs in te voeren, om de kost van de zonnepanelensubsidiëring op te 
vangen, stijgt de prijs van elektriciteit dit jaar harder dan voorzien. Ook de btw-
verhoging, van 6 naar 21 procent, duwt de stroomprijs omhoog. 
 
Lees ook: 
 



http://www.dewereldmorgen.be/blog/willyverbeek/2016/04/05/de-spilindex-een-
spookbeeld-voor-de-wever-michel  

 

 De kilometerheffing  

Sinds 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens, met een maximaal 
toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton,  een kilometerheffing betalen. 
En dat voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en 
gemeentewegen in België. 
De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een toestel in de vrachtwagen. 
Dat toestel noemt men een ‘On Board Unit’ (OBU). Met de zuignappen kan de OBU aan 
de voorruit van de vrachtwagencabine bevestigd worden. De OBU registreert via GPS-
technologie de gereden kilometers. De installatie en uitbating van het systeem gebeurt 
momenteel door Satellic NV en Axxès. Op termijn zullen ook andere serviceproviders 
hun systeem kunnen aanbieden. 
De kilometerheffing vervangt het Eurovignet voor vrachtwagens in België.  
Naast de kilometerheffing blijft de jaarlijkse verkeersbelasting voor aan te geven 
voertuigen bestaan. 
 
Voorwaarden 

 Voertuigen die de kilometerheffing moeten betalen 
 

o takelwagens 
o trekkers van kermisattracties 
o voertuigen met een rittenkaart 
o voertuigen met een Z-plaat (handelaarsplaat) 

 
Een preciezer overzicht met nadere toelichting is te vinden in de omzendbrief over het 
toepassingsgebied van de kilometerheffing (externe website). 
 
Lees alle informatie via volgende website: 
 
http://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-
werken/voertuigen/kilometerheffing-voor-vrachtwagens  
 

ONDERWIJS 
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 Leraren worden geviseerd 

De pensioenplannen van de federale regering “ondergraven” de inspanningen vanuit 
Vlaanderen om het beroep van “leerkracht” opnieuw aantrekkelijk beroep te maken. 
De federale regering heeft beslist om in het kader van de begrotingscontrole ook in te 
grijpen op de ambtenarenpensioenen. Zo zullen de studiejaren van hogere ambtenaren 
op termijn niet meer meetellen als gewerkte jaren voor het pensioen. Dat betekent dat 
ambtenaren langer moeten werken om aan een volledig pensioen te komen. 
Ambtenaren krijgen wel, net als werknemers, de kans om via een afkoopsom hun 
studiejaren te regulariseren. Dat betekent dat de studiejaren na betaling van een 
bedrag toch nog meetellen als gewerkte jaren. 
De vakbonden haalden fors uit naar de ingreep. Volgens de  Onderwijsbonden maakt 
de federale maatregel ook een einde aan het lerarenloopbaandebat dat op Vlaams 
niveau wordt gevoerd. Men kan op Vlaams niveau geen maatregelen zoeken die de 
lerarenloopbaan aantrekkelijker moeten maken en ondertussen oogluikend toestaan 
dat de federale regering maatregelen neemt met minstens het tegenovergestelde 
effect. 
De afschaffing van de diplomabonificatie voor wat het pensioenbedrag betreft, zorgt 
voor een daling van ongeveer 20 procent in de toekomstige onderwijspensioenen.  
In oktober 2015 liet minister Crevits nog weten dat wat haar betreft van een afschaffing 
van de diplomabonificatie in de berekening van het pensioenbedrag geen sprake kan 
zijn. Ze kreeg toen de belofte van de federale regering dat dit niet zou gebeuren.  
De begrotingsmaatregelen van de federale regering zijn hard aangekomen bij 
vastbenoemde leerkrachten, die in de toekomst minstens 45 jaar lang moet werken 
voor ze een volledige pensioensuitkering krijgen.  
Vooral de dubieuze rol van de CD&V-ministers maken de leerkrachten nog meer 
gedemotiveerd. Peeters en Crevits krijgen een 0/10 op hun rapport. 
  
Omdat de onrust op de werkvloer toeneemt, beraden de vakbonden zich momenteel 
over een actie. Deze maatregelen zijn de zoveelste aanval op de positie van het 
onderwijspersoneel. Langer werken voor minder pensioen, afbouw van de 
verlofstelsels en de loopbaanonderbreking, het ziekteverlof in het vizier nemen, 
afschaffing van de preferente tantièmes,  meer lesuren in het secundair onderwijs en 
de constante kritiek,…  
Zo wordt de onderwijsloopbaan opnieuw minder aantrekkelijk. En wat zal er nog 
allemaal komen?  
 
Neutr-On roept alle leerkrachten op zich tegen deze maatregelen te verzetten.   

   

 Aanpassing pensioenen  

In het kader van het elektronisch pensioendossier (Capelo) heeft  de  Federale 
Pensioendienst (FPD)   de procedure om het overheidspensioen aan te vragen grondig 
gewijzigd. Deze aanpassing was noodzakelijk om de dienstverlening van de  FPD  te 



optimaliseren en om tegemoet te komen aan de nieuwe uitdagingen als gevolg van de 
pensioenhervorming.   
De nieuwe procedure heeft directe gevolgen voor de wijze waarop de personeelsleden 
uit het onderwijs hun pensioen moeten aanvragen. In de oude procedure richt het 
personeelslid dat op pensioen wenst te gaan zich tot zijn inrichtende macht, dat op zijn 
beurt de pensioenaanvraag bezorgt aan het bevoegde werkstation. In de nieuwe 
procedure vraagt het personeelslid zijn pensioen rechtstreeks aan bij de FPD. 
 
Het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het agentschap voor hoger 
onderwijs, volwassenenonderwijs,  kwalificaties   en studietoelagen (AHOVOKS) 
bezorgen de loopbaangegevens rechtstreeks aan de FPD.  
De nieuwe procedure zorgt voor een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging, 
zowel voor het personeelslid als voor de scholen.   
 
Vanaf 1 april 2016 is de Pensioendienst voor de Overheidssector gefuseerd met de 
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). De nieuwe instantie heet Federale Pensioendienst 
(FPD). Het nieuwe systeem lijkt er erg op vooruit te gaan in vergelijking met vroeger 
toen er veel onduidelijkheid was. 
 
Alle informatie en wijzigingen vindt u via: 
 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14418 

Maar er dreigen ook donkere wolken over de pensioenen wegens de 
pensioenhervorming. 
 
Na de persconferentie van de federale regering over de begrotingscontrole ontstond op 
Vlaams niveau ongerustheid over de pensioenen van de Vlaamse ambtenaren, en meer 
bepaald de leerkrachten. De kwestie kwam ook aan bod tijdens het vragenuurtje in het 
Vlaams Parlement. Vlaams minister van Onderwijs Crevits benadrukte wel dat de 
nieuwe  berekeningen die gemaakt worden over het onderwijspensioen ten gevolge 
van de federale pensioenplannen, voorbarig zijn. 
 
De federale regering heeft beslist om in het kader van de begrotingscontrole ook in te 
grijpen op de ambtenarenpensioenen. Zo zullen de studiejaren van ambtenaren op 
termijn niet meer meetellen als gewerkte jaren voor het pensioen. Dat betekent dat 
ambtenaren langer moeten werken om aan een volledig pensioen te komen. 
 
De voorbije weken trokken de vakorganisaties in het onderwijsveld aan de alarmbel. De 
federale ingreep zou niet alleen betekenen dat leerkrachten langer zullen moeten 
werken voor hun pensioen, maar ook dat de pensioenen zelf tot 20 procent lager 
liggen. Maar dat werd door kabinetswoordvoerders tegengesproken. 
Crevits begrijpt de ongerustheid die er in het onderwijs is gerezen.  
Ze vroeg daarom ook meteen overleg met federaal minister van Pensioen Daniel 
Bacquelaine.  
 
Ondertussen raakte bekend dat de pensioenen van de leerkrachten niet lager zouden 
zijn maar dat er wel enkele jaren langer zal moeten gewerkt worden. 
 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14418


 Eindtermen burgerschap  

Hoe leer je leerlingen de waarde van democratie kennen?  
Leerlingen moeten op school ervaren wat democratie is.   
 
Iedereen met een mening over onderwijs (iedereen dus) kon tot voor kort zijn ideeën 
doorspelen over wat hij belangrijk vindt bij de herziening van de eindtermen. Een snelle 
blik op de website www.onsonderwijs.be  leert dat veel mensen een sterkere inzet 
willen op de zogenaamde basiswaarden van onze samenleving: democratie, burgerzin, 
betrokkenheid, vrijheid van meningsuiting en solidariteit. 
 
Het lijkt inderdaad een goed idee om die waarden expliciet op te nemen in de 
eindtermen. We leven immers in tijden van grote migratiegolven, waarbij mensen met 
heel uiteenlopende achtergronden school zullen lopen, zodat alvast de vrees ontstaan 
is dat bepaalde waarden onder druk zouden kunnen komen. Wie een beetje doorvraagt 
bij zijn leerlingen merkt overigens dat ook heel wat Maries, Emma’s en Larsen niet 
bijzonder gehecht zijn aan pakweg het recht op privacy of vrije meningsuiting. 
 
Lees verder op: 
 
https://www.klasse.be/40486/burgerzin-leer-uurtje-theorieles/ 
 
Samen met de andere Europese onderwijsministers wil Hilde Crevits versneld werk 
maken van een leerpakket over burgerschap dat jongeren moet wapenen tegen 
extremistische ideeën en radicalisering. 
 
Het gaat hier niet om het zoveelste pedagogische experimentje, maar om een 
competentiepakket dat werd uitgewerkt door 1.200 experten en leraars van over heel 
Europa. Bedoeling is dat jongeren een open houding leren aannemen tegenover andere 
culturen, en beginselen als mensenrechten, culturele diversiteit en de rechtstaat naar 
waarde weten te schatten. Crevits wil dit competentiepakket over burgerschap laten 
opnemen in de eindtermen van het Vlaams onderwijs. 
 
Door inzake burgerschapseducatie een versnelling door te voeren, maakt de CD&V-
minister de juiste keuze.  
Want hoewel directeurs en leraars op dit vlak grote inspanningen leveren, lijdt het geen 
twijfel dat zij het in deze stormachtige tijden steeds moeilijker hebben om hun 
leerlingen uit de klauwen van de goeroes der goedkope meningen en extremistische 
propagandisten te houden. 
 
In die zin zijn eindtermen rond burgerschap, hoe nuttig ook, slechts een eerste stap in 
een lange strijd die niet langer uitgesteld kan worden. 
  
Bron: de Morgen. 
 

http://www.onsonderwijs.be/
https://www.klasse.be/40486/burgerzin-leer-uurtje-theorieles/


SECTOREN 
 

 1 Mei  en  Rerum Novarum  

1 mei blijft een dag van strijd. Tegen de grote fraudeurs en tegen de asociale 
regeringsmaatregelen. Dat waren voor de PVDA de centrale thema’s op de vele 
plaatsen  waar de partij op 1 mei deelnam aan de activiteiten.  
En de “Turteltaks moet weg!” Dat was  één van hun slogans. 
 
Eén onderdeeltje hebben ze al gewonnen: minister Turtelboom is weg, nu de taks zelf 
nog wegkrijgen. 
 
In Antwerpen brak PVDA-voorzitter Peter Mertens tijdens zijn 1 mei-toespraak een lans 
voor een grote sociale beweging. “Deze regering is kwetsbaarder dan wij denken. Wij 
kunnen deze regering doen buigen.”zei hij.  Mertens wil ook een “Fortune-On-Web” 
invoeren, een vermogenskadaster om de grote fiscale fraude aan te pakken. Hij had 
ook een boodschap voor de Vlaamse Regering: “Als de Turteltaks niet integraal wordt 
afgeschaft dan trekken wij op 11 mei naar het Grondwettelijk Hof om deze 
onrechtvaardige Turteltaks definitief te laten vernietigen.” zei hij verder. 
 
Lees hier de volledige toespraak van Peter Mertens. 
 
http://pvda.be/artikels/deze-regering-kwetsbaarder-dan-we-denken-we-hebben-nu-
nood-aan-een-grote-sociale-beweging   
 
Bij andere politici moest minister Peeters het gelag betalen. 
Vooral omdat hij zei: “dat we met zijn allen boven onze stand leven", leverde forse 
kritiek op van de oppositiepartijen. 
 
Op Facebook verduidelijkt de CD&V-vicepremier zijn uitspraken. 
"In het interview heb ik vooral mijn oprechte bezorgdheid willen uitdrukken over de 
toekomst. Ik zie als politiek verantwoordelijke in dat we onze welvaart en ons welzijn 
niet op een solidaire manier zullen kunnen volhouden als we voortdoen zoals we bezig 
zijn, zonder maatregelen die moeilijk liggen.  
 
Groen noemde Peeters "de woordvoerder van N-VA-voorzitter De Wever". 
SP.a zei dat Peeters "alle realiteitszin kwijt is". 
ABVV-voorzitter De Leeuw nam de uitspraken van Minister van Werk Kris Peeters zwaar 
op de korrel: “Kris Peeters en deze regering leven boven hun stand”, reageerde hij. De 
socialistische vakbond wil dat het plan om de 38-urenweek te schrappen wordt 
ingetrokken, net als het voorstel om de proeftijd opnieuw in te voeren. 
 
Over het zogenaamde “Herenakkoord” is ondertussen niks meer te horen. 

http://pvda.be/artikels/deze-regering-kwetsbaarder-dan-we-denken-we-hebben-nu-nood-aan-een-grote-sociale-beweging
http://pvda.be/artikels/deze-regering-kwetsbaarder-dan-we-denken-we-hebben-nu-nood-aan-een-grote-sociale-beweging


Dat de onderhandelingen van het “Herenakkoord” zouden mislukken. Dat wist iedereen 
al  voor de Groep van 10 er aan begon. De grote vakbonden hebben NOOIT willen 
onderhandelen. Waarom zouden ze?  
Ze hebben er alle belangen bij dat ze het spelletje zo lang mogelijk meespelen. Niet 
opvallen, de bevolking een rad voor hun ogen blijven draaien en veel beloven. 
Valt de regering dan kunnen ze sneller terug hun politieke vriendjes op de 
ministerposten proberen te krijgen.  
De grote vakbonden verliezen meer en meer steun. Ze spelen daarmee een zwaar 
politiek spel. Want wat hun leden vragen of  verwachten interesseert hen niet. Maar 
hun leden hebben minder en minder vertrouwen in de grote vakbonden. 
Het ACV heeft samen met  CD&V  waarschijnlijk goede afspraken gemaakt om niet 
moeilijk te doen. En het ABVV alleen kan geen doorbraak forceren. Ondanks hun 
beloofde “acties”.  
Ze beloven wel acties, maar op het laatste moment komt er toch niets van. 
 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/03/02/actualisering-van-het-
herenakkoord-een-hefboom-ter-verzwakking-van-de-vakbeweging   
 
Voor de rest is de 1 Mei-dag loom en onverschillig verlopen, in schril contrast met een 
grote werkersopstand in 1886. 
Dat kun je lezen in een artikel van Solidaire.  En de strijd is nog niet gestreden, zeker nu 
er partijen zijn die ons sociaal systeem terug willen inperken met alle gevolgen van 
dien. Het wordt tijd dat de kloof tussen rijken en armen verkleint.  
 
En wat Rerum Novarum betreft kreeg Minister Peeters veel kritiek van ACV op zijn 
beleid. De leden scandeerden zelfs: “CD&V, weg ermee!”  en de voorzitter van 
Beweging.net (ACW), Develtere, pleitte voor een vermogensbelasting. 
Beweging.net vraagt naar aanleiding van Rerum Novarum een "eerlijke bijdrage van 
iedereen, van Panama tot De Panne", zo zei voorzitter Patrick Develtere.  
Er is maar één groep die de dans ontspringt en te weinig of geen belastingen betaalt, - 
en dat zijn de vermogenden", zo zei hij in Kortenberg. 
In Gent werd CD&V-minister van Werk en Economie Kris Peeters overigens uitgejouwd 
voor zijn versoepeling van de 38-urige werkweek. 
 
De christelijke arbeidersbeweging heeft meer dan ooit gepleit voor een belasting op 
vermogen. ACV-voorzitter Marc Leemans waarschuwde ook voor nieuwe 
bezuinigingen. De voorzitter herhaalde in zijn toespraak in Gent de eis van een 
belasting op grote vermogens en financiële transacties, en een geloofwaardige strijd 
tegen de fiscale fraude. 
 
Neutr-On wil een 30-urenweek en een vermogensbelasting. 
 
http://solidair.org/artikels/1886-de-eerste-grote-arbeidersopstand-
belgie?utm_source=pvda2016-03-
18&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter   

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/03/02/actualisering-van-het-herenakkoord-een-hefboom-ter-verzwakking-van-de-vakbeweging
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 De sociale verkiezingen  

De sociale verkiezingen voor de vernieuwing van de inspraakorganen binnen de 
ondernemingen vinden plaats van 9 mei 2016 tot 22 mei 2016. 
De verkiezingsprocedure die eindigt met de daadwerkelijke verkiezingen beslaat een 
periode van 150 dagen en moet volgens strikte regels en termijnen worden doorlopen. 
Een  brochure verduidelijkt de verschillende stappen van de verkiezingsprocedure en 
enkele bijhorende begrippen. 
http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=43433  
 
De organisatie van de sociale verkiezingen in ons land bouwt voort op het sociaal pact 
dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gesloten tussen vakbonden en werkgevers. 
In dat sociaal pact (punt 43) wordt er een vertegenwoordiging van de werknemers 
vastgelegd in ondernemingen vanaf twintig werknemers. Dit historische akkoord, dat 
aan de basis ligt van het sociaal overleg in ons land, blijft tot op vandaag dode letter. 
Het pact bepaalde bovendien om binnen een termijn van twee jaar deze 
vertegenwoordiging in de praktijk te brengen. De wettelijke basis voor onze sociale 
verkiezingen volgt uiteindelijk pas in de wet houdende de organisatie van het 
bedrijfsleven uit 1948. In deze wet, met name in artikel 14, § 1, wordt de drempel voor 
het oprichten van een ondernemingsraad in bedrijven vastgelegd op vijftig 
werknemers. Sindsdien vinden er in ons land om de vier jaar sociale verkiezingen 
plaats. Maar onder druk van de werkgeversorganisaties, worden de ondernemings-
raden sindsdien steeds slechts verkozen vanaf honderd werknemers. De eigen wetten 
worden in ons land dus niet gerespecteerd, en dit al 67 jaar lang. Onlangs heeft 
de Raad van State dit ook bevestigd. Bron: zie onderstaande link: 
 
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1636/54K1636001.pdf  
   
http://solidair.org/artikels/sociale-verkiezingen-vakbondswerk-voor-en-door-de-
werknemers   
 
De kleine vakbonden mogen niet mee doen aan de sociale verkiezingen.  
Waarom niet?  Dat is pure discriminatie!  
De grote vakbonden hebben de lat om deel te nemen aan de sociale verkiezingen zo 
hoog gelegd dat kleine vakbonden niet kunnen deelnemen. Dat is fundamenteel 
ondemocratisch, maar ook misbruik van een machtspositie.  
Dat doet erg denken aan landen met een dictatuur waar geen vakbonden toegelaten 
zijn. Steun daarom deze petitie voor échte vakbondsvrijheid. 
 
https://petitie.be/petitie/laat-ook-kleine-vakbonden-meedoen-aan-sociale-
verkiezingen-2016 
  
Veronderstel dat kleine politieke partijen niet mogen deelnemen aan de nationale 
verkiezingen dan zouden: Groen!, BUB en PVDA  niet kunnen deelnemen. 
Waarom begint PVDA trouwens zelf niet met een vakbond?  Zij zouden toch 
gemakkelijk aan 50.000 leden komen.  
Nu lijkt het een beetje op: "Houd me tegen of ik bega een ongeluk!"  

http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=43433
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1636/54K1636001.pdf
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http://pvda.be/artikels/pvda-wil-drempel-sociale-verkiezingen-naar-20-werknemers-
verlagen  
  
En ook  N-Va had enkele jaren terug  maar 2000 leden, nu zouden het er 40.000 zijn. 
Dat zou nog niet genoeg zijn om aan de verkiezingen mee te doen als de lat op 50.000 
leden zou liggen. 
In de Knack van 25 februari 2016 stond er een mooi artikel van Louis Ide (N-Va). 
Daarin citeert hij een standpunt van de voormalige VU: 
“De VU pleitte er voor dat iedereen zich verkiesbaar kon stellen bij de sociale 
verkiezingen (los van de vakbonden).”  
En Ide vervolgt: “Een leuk idee dat we als N-Va misschien eens terug op tafel moeten 
leggen. Al bestaat het gevaar dat het opnieuw afgeschilderd zou worden als asociaal, 
tegen de kleine man en tegen het middenveld. De strijd tegen de verzuiling zet zich 
onverkort voort en uit zich nu in de besparingen bij de ziekenfondsen, het Arco-dossier 
en het in vraag stellen van een aanvullende ziekteverzekering die je een gratis 
saunabeurt aanbiedt.” (einde citaat) 
Zoals de sociale verkiezingen nu georganiseerd zijn is het in ieder geval machtsmisbruik 
van de grote vakbonden. 
 
Tot slot: Let ook op voor gesjoemel tijdens de sociale verkiezingen. Want in 2012 waren 
er verscheidene berichten van fraude.  
Als u onregelmatigheden merkt tijdens de verkiezingen of zelf slachtoffer werd van 
manipulaties, stuur ons dan een bericht met uw ervaringen.   
 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/05/12/wanneer-dienen-van-
quickeborne-en-lachaert-wetsvoorstel-in-voor-sociale-verkiezingen-in-kmos   
  
https://www.marxists.org/nederlands/trotski/1940/1940vakbonden.htm  
 

 Hervorming pensioenen   

Volgens een persbericht van N-Va heeft de regering  de begrotingscontrole succesvol 
afgerond. Verschillende beslissingen hebben ook impact voor de federale overheid en 
de ambtenaren. 
 
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput, werkt aan een 
stapsgewijze modernisering van het hr-beleid; en aan een harmonisering van de 
publieke sector met de privésector, zoals het regeerakkoord aangeeft.  
Iedereen zal in de toekomst langer moeten werken om ons sociaal stelsel leefbaar te 
houden. Ook de ambtenaren. Daartoe werden tijdens de afgelopen begrotingscontrole 
– onder impuls van de N-Va – 5 belangrijke en structurele maatregelen genomen. 
 
1. Afschaffen automatisch ziektepensioen 
Vandaag worden ambtenaren die na hun 60ste verjaardag, 365 dagen ziekteverlof 
hebben opgebruikt, automatisch op ziektepensioen geplaatst. Dit systeem staat haaks 

http://pvda.be/artikels/pvda-wil-drempel-sociale-verkiezingen-naar-20-werknemers-verlagen
http://pvda.be/artikels/pvda-wil-drempel-sociale-verkiezingen-naar-20-werknemers-verlagen
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http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/05/12/wanneer-dienen-van-quickeborne-en-lachaert-wetsvoorstel-in-voor-sociale-verkiezingen-in-kmos
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op de doelstellingen van de regering om langdurig zieken zo veel mogelijk opnieuw in 
de arbeidsmarkt te re-integreren én om mensen langer aan het werk te houden op 
basis van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. We zullen dit systeem vervangen door 
een bestaande regeling uit de private sector (arbeidsongeschiktheidsuitkering). Wat op 
zijn beurt een nieuwe stap betekent in de vooropgestelde harmonisatie publiek/privé. 
 
2. Afschaffen opsparen van ziektedagen 
We beëindigen het systeem waarbij ambtenaren hun ‘niet gebruikte’ ziektedagen 
kunnen ‘opsparen’ (tot 21 dagen per jaar) voor opname (aan 100 procent loon) op het 
einde van de loopbaan. 
 
3. Tweede pensioenpijler voor contractuele werknemers 
Er bestaat vandaag een onrechtvaardige ongelijkheid in de pensioensopbouw van 
statutaire en contractuele ambtenaren. In het verleden werd op het einde van zijn of 
haar carrière een contractueel tewerkgestelde vaak nog snel-snel benoemd tot 
statutair werknemer om dan toch gelijke pensioenrechten te verkrijgen. Dit kan worden 
beschouwd als oneigenlijk gebruik van het systeem, en bovendien niet gelijk voor 
iedereen. Fundamenteel onrechtvaardig dus, en dat stoppen we. Er komt nu een 
veralgemening van het aanvullend pensioen (de 2e pijler) voor het contractueel 
overheidspersoneel. Door de invoering van een gemengd systeem van 
pensioenopbouw (2de Pijler/Ambtenaar) versterken en verrechtvaardigen we de 
situatie van de contractuele ambtenaar. Dit is een belangrijke stap in de 
gelijkschakeling private/publieke sector. (Het gemengd pensioensysteem is niet van 
toepassing voor ambtenaren die nog benoemd werden voor het regeerakkoord.) 
 
4. Stopzetten van ‘preferentiële’ pensioenstelsels bij de federale overheid 
Dit betekent dat de loopbaanvoorwaarden voor pensioen in de publieke sector 
geleidelijk worden afgestemd op het systeem van de private sector. In de toekomst 
wordt ook in de publieke sector een volledige loopbaan bereikt na 45 gewerkte jaren 
(vandaag is dit vaak al na 35 jaar), in overeenstemming met de te verwachten 
aanbevelingen van de nationale pensioencommissie (NPC) m.b.t. de zware beroepen / 
functies. Deze maatregel zal dan ook verder in detail worden uitgewerkt in de schoot 
van de NPC waar regering, werkgevers en werknemers in vertegenwoordigd zijn. 
 
5. Afbouw 'Verloven Voorafgaand aan Pensioen' 
Naar analogie met het uitdoven van het brugpensioen in private sector, worden ook de 
talloze vervroegde uittredingsregels bij de federale overheid teruggeschroefd. Vandaag 
bestaan er immers nog 57 verschillende vervroegde uittredestelsels in de publieke 
sector en bij autonome overheidsbedrijven: op 55 jaar, op 56 jaar, … 
 
Volgens hetzelfde persbericht hebben deze 5 maatregelen géén impact op het 
pensioenbedrag van de ambtenaren. Want ze stimuleren – naar analogie van 
maatregelen in de private sector – de ambtenaren om langer aan het werk te blijven. 
Dat is een besparing voor de   sociale zekerheid, want ambtenaren stromen hierdoor 
later in het pensioenstelsel in en blijven langer productief voor de samenleving. 
Lees het persbericht via: 
 



http://www.n-va.be/persbericht/nieuwe-belangrijke-stappen-in-de-harmonisering-van-
publieke-en-private-sector-pensioenen   
 
 
 
 

 
De ambtenarenbonden hebben al een stakingsaanzegging tegen deze 
pensioenhervorming ingediend. 
 
Het federale overheidspersoneel gaat staken tegen de maatregelen die door de 
regering zijn beslist in het kader van de federale begroting. Een 24-urenstaking was al 
gepland op 26 april. 
Tienduizenden federale ambtenaren legden dan het werk neer tegen de hervorming 
van de ambtenarenpensioenen. Tot de actie was opgeroepen door ACOD.  
En “ACV-gevangenissen” liet weten dat het toch haar leden heeft opgeroepen om mee 
te staken. 
De vakbonden  klagen aan dat de regering-Michel "opnieuw het geld voor haar 
begrotingstekort gaat zoeken bij het personeel van de openbare sector". Nochtans, 
zeggen ze, hebben de Panama Papers "voldoende aangetoond dat er elders nog heel 
wat inkomsten te rapen vallen".  
 
De bonden verwerpen  de plannen om het personeelsbestand verder in te krimpen. 
"Een kwalitatieve dienstverlening aan de burger vraagt nu eenmaal om voldoende 
personeel", zeggen ze. 
Volgens ACOD wordt het aantal brugdagen afgebouwd, zal personeel makkelijker aan 
een andere werkplaats toegewezen kunnen worden, en moeten de ambtenaren langer 
gaan werken voor minder pensioen.  
 
Concreet geldt de stakingsoproep voor de federale overheidsdiensten Justitie, 
Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën, Sociale Zekerheid, 
Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Mobiliteit en Vervoer, Economische Zaken, 
Fedasil, het Rekenhof en de parastatalen.  
Op heel wat plaatsen zal de dienstverlening aan de burger verstoord of onmogelijk zijn. 
De opsomming omvat ook de gevangenissen en de asielcentra.  
De spoorwegen en luchtverkeersleider Belgocontrol zijn voorlopig niet betrokken. 
 
In een ander bericht in De Standaard zouden vanaf de zomer 2017 de vervulde leger- of 
burgerdienst, die in 1994 werd afgeschaft, in alle gevallen meetellen voor de opbouw 
van een pensioen.  
Door de dienstplicht te laten meetellen voor het pensioen worden de diverse 
pensioenstelsels geharmoniseerd. Zo telt momenteel de periode van legerdienst wel (of 
gemakkelijker) mee voor ambtenaren.   
Maar bij de werknemers telt die legerdienst momenteel niet automatisch mee. 
Bovendien vindt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) dat leger- en 
burgerdienst sowieso als gewerkte jaren kunnen worden geïnterpreteerd. 
 
Neutr-On wil dat de legerdienst voor iedereen meetelt voor de pensioenberekening. 
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VARIA 

 

 Wat verandert er op 1 mei? 
 

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

 Meer controles op witte kassa in horecazaken 
 
Horecazaken die verplicht zijn een witte kassa te hanteren, kunnen zich vanaf 1 mei aan 
controles verwachten. De witte kassa - officieel: het geregistreerde kassasysteem - 
werd ingevoerd als middel in de strijd tegen btw-fraude in de horecasector. Zaken die 
jaarlijks een omzet van meer dan 25.000 euro uit voeding halen, moeten in principe al 
sinds 1 januari uitgerust zijn met zo'n witte kassa. Tot nu toe werden daar geen 
controles op uitgevoerd, maar daar komt vanaf 1 mei verandering in. 
 

 Elektronisch toezicht en probatie mogelijk als autonome straf 
 
Rechters zullen vanaf 1 mei de mogelijkheid krijgen om probatie en elektronisch 
toezicht als een autonome straf op te leggen aan een veroordeelde. Daarmee gelden 
die sancties voortaan als een volwaardige straf, net zoals bijvoorbeeld een 
gevangenisstraf of een werkstraf. 
Daarnaast zal de rechter ook probatie - uitstel of opschorting - als autonome straf 
kunnen uitspreken. Mensen met een strafblad zullen met andere woorden weer 
uitzicht krijgen op probatie. Dat geeft de rechters meer mogelijkheden.  
Probatie blijft wel uitgesloten bij zware feiten als verkrachting, doodslag of moord. 

 

 Aanpassing leefloonbedragen 

De Ministerraad heeft op 25 maart een beslissing  genomen om ingevolge de 
toepassing van de sociale correctie op de tax-shift de basisbedragen van het leefloon 
aan te passen. 
 
De basisbedragen van het leefloon zullen als volgt worden bepaald: 
 

• Categorie 1 (samenwonende persoon): € 5.155,80 
• Categorie 2 (alleenstaande persoon): € 7.733,71 
• Categorie 3 (persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste):  

€ 10.311,62 
 
Leefloon op jaarbasis vanaf 1 april 2016: 

• Categorie 1 (samenwonende persoon): € 6.803,08 
• Categorie 2 (alleenstaande persoon): € 10.204,63 



• Categorie 3 (persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste):  
€ 13.606,18 

 
Leefloon op maandbasis vanaf 1 april 2016: 

• Categorie 1 (samenwonende persoon): € 566,92 
• Categorie 2 (alleenstaande persoon): € 850,39 
• Categorie 3 (persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste):  

€ 1.133,85 
 

 Aanpassingen schuldenregeling  

Er zijn een aantal aanpassingen in de regeling van het  Vlaams Centrum Schuldenlast 
sinds maart 2016. 
 
Minder betwistingen dankzij een leefgeld dat de menselijke waardigheid daadwerkelijk 
garandeert. 
Op heden worden zowel schuldbemiddelaars als griffiemedewerkers en arbeidsrechters 
geconfronteerd met klachten over een te laag leefgeld. Dit zorgt voor heel wat 
(subjectieve) discussies en betwistingen waarin heel wat energie geïnvesteerd moet 
worden. In heel wat gevallen leiden dergelijke discussies er bovendien toe dat de 
behandeling van de procedure vertraging oploopt, hetgeen ook voor de schuldeisers 
nadelig is vermits zij langer moeten wachten op afbetalingen. En soms leiden dergelijke 
discussies zelfs tot een volledige mislukking van de procedure: een herroeping. 
Voor de schuldenaar en zijn gezin is een gebrekkig leefgeld dan weer een drama 
vermits hierdoor soms zelf de meest essentiële menselijke behoeften (bv. 
schoolfacturen of andere noodzakelijke uitgaven voor de kinderen, 
ziekenhuisfacturen,...) niet gefinancierd kunnen worden. 
 
De wetgever heeft in dit verband volgende minimale leefgeldbedragen in het 
Gerechtelijk Wetboek opgenomen: 
Art. 1675/9, §4 Ger.W.: “§ 4. De schuldbemiddelaar stelt, uit de bedragen die hij met 
toepassing van § 1, 4°, ontvangt, een leefgeld ter beschikking van de verzoeker dat 
tenminste gelijk is aan het bedrag dat met toepassing van de artikelen 1409 et 1412 
wordt beschermd. Met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de verzoeker mag 
dit leefgeld tijdelijk worden verminderd, maar moet het altijd hoger zijn, zowel in de 
minnelijke als in de gerechtelijke aanzuiveringsregeling, dan de in artikel 14 van de wet 
van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie bedoelde 
bedragen, vermeerderd met de som van de in artikel 1410, § 2, 1°, bedoelde bedragen. 
 
Alle wijzigingen vindt u via onderstaande link: 
De wijzigingen en aanpassingen zijn in het grijs aangeduid. 
 
http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/uploads/documentenbank/2116097f8a343
ea9d9cd10592a911e32.pdf  

http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/uploads/documentenbank/2116097f8a343ea9d9cd10592a911e32.pdf
http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/uploads/documentenbank/2116097f8a343ea9d9cd10592a911e32.pdf


 Hulpkas Ziekte en Invaliditeit 

Er zijn nog veel mensen die niet weten dat je niet bij een traditionele mutualiteit moet 
aangesloten zijn maar dat er ook alternatieven zijn: 
 
Zo heb je de koepel van Onafhankelijke Ziekenfondsen. 
 
Maar er bestaat ook een Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: 
 
De HZIV is een openbare instelling van sociale zekerheid. Ze neemt alle prestaties op 
zich inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, net 
zoals de andere ziekenfondsen, maar onder een publiek statuut. 
Je kan er voor alle vergoedingen terecht zoals bij een ander ziekenfonds. 

 tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige verstrekkingen; 

 uitkering ter vergoeding van loonverlies (door ouderschap, ziekte of invaliditeit). 
 
Het publieke statuut van de HZIV impliceert dat ze: 

 iedereen verwelkomt die een beroep doet op haar diensten, ongeacht het 
medisch,  economisch, cultureel of filosofisch profiel van de verzekerde; 

 het principe van gratis inschrijving moet toepassen; 

 uitsluitend het systeem van de verplichte verzekering toepast. 
 

De HZIV biedt u gratis de mogelijkheid om via hun website een aantal zaken af te 
handelen. Dit garandeert u meteen de meest vlotte behandeling en bespaart u 
onnodige verplaatsingen naar een HZIV-kantoor of overbodige telefoonkosten.  
 
Deze dienst is 24/24 beschikbaar maar de behandeling van de verzoeken zal uiteraard 
tijdens de kantooruren gebeuren. 
 
Voor alle verdere informatie:  

 
http://www.caami-hziv.fgov.be/onzekantoren-N.htm  

 

BOEKEN 
 

 PVDA en LSP, verschillen… 

Om te begrijpen waar de PVDA vandaan komt en hoe LSP zich ertoe verhoudt, is het 
nodig om een analyse te maken van de verschillende achtergronden en ontwikkelingen 
die belangrijke meningsverschillen verklaren. Nagaan wat die meningsverschillen zijn en 

http://www.caami-hziv.fgov.be/onzekantoren-N.htm


wat daarvan aan de basis ligt, is een vereiste om ernstige discussies erover te kunnen 
aangaan. 
 
Het boek keert terug tot de scholierenstakingen van 1966, de beweging Leuven Vlaams 
en de bedrijfsbezettingen in het begin van de jaren 1970. Het ontleedt een heel aantal 
posities, niet alleen van de PVDA maar ook van de KPB, RAL en Vonk over diverse 
onderwerpen zoals de Golfoorlog, de NAVO-interventie in Joegoslavië, de strijd tegen 
racisme, de gebeurtenissen in de Jongsocialisten, … 
 
Ze verwelkomen de vooruitgang van PVDA: ze zet linkse ideeën opnieuw op de agenda 
en bevordert discussie over alternatieven op het kapitalisme. Er zijn echter ook 
beperkingen in de politieke opstelling van PVDA die erg welwillend staat tegenover 
samenwerking en coalitievorming met de officiële linkerzijde van sociaaldemocratie en 
groenen – de linkerflank van de besparingspartijen – terwijl tegelijk een erg gesloten 
houding wordt ingenomen tegenover andere krachten links van die partijen. 
 
Lees verder via:  
 
http://www.socialisme.be/nl/26226/nieuw-boek-pvda-en-lsp-verschillen-en-mogelijke-
raakvlakken-in-de-opbouw-van-een-politiek-alternatief  

 

 Over Karl Marx  

Marx is terug van weggeweest. Nadat men zijn ideeën jarenlang als ouderwets en 
voorbijgestreefd bestempelde, blijken ze vandaag relevanter dan ooit. Overal ter 
wereld zijn mensen op zoek naar een alternatief voor het kapitalisme. Ze zoeken een 
verklaring voor de sociale en ecologische ravage die het systeem aanricht. Het meest 
wetenschappelijk onderbouwde alternatief voor het kapitalisme is te vinden in het 
werk van Karl Marx. Zijn ideeën hebben onder het kapitalisme reeds hun nut bewezen 
op het toneel van de internationale arbeidersstrijd, ze liggen in vele landen aan de basis 
van de arbeidersbeweging en haar verwezenlijkingen. Het werk van Marx, dat veel 
meer omvat dan economie en politiek, is in eerste plaats een analysemethode, een 
manier om naar de wereld te kijken, hem te verklaren en te veranderen. Vele factoren 
zorgen er echter voor dat de ideeën van Marx meestal op een verwrongen, foutieve 
manier worden voorgesteld. Via dit boekje willen we arbeiders, jongeren en iedereen 
die op zoek is naar een ander maatschappijmodel kennis laten maken met de 
werkelijke ideeën van Karl Marx. Ze hopen hiermee aan te zetten tot verdere studie van 
het werk van Marx en Engels en de toepassing van hun ideeën in de concrete strijd voor 
een nieuwe maatschappij. 
 
Lees verder via: 
 

http://www.vonk.org/Theorie/nieuw-boek-de-ideeen-van-karl-marx.html  

http://www.socialisme.be/nl/26226/nieuw-boek-pvda-en-lsp-verschillen-en-mogelijke-raakvlakken-in-de-opbouw-van-een-politiek-alternatief
http://www.socialisme.be/nl/26226/nieuw-boek-pvda-en-lsp-verschillen-en-mogelijke-raakvlakken-in-de-opbouw-van-een-politiek-alternatief
http://www.vonk.org/Theorie/nieuw-boek-de-ideeen-van-karl-marx.html


 Vrijheid voor gevorderden 

“Vrijheid bestaat uit het doen wat men wenst,” aldus John Stuart Mill. “Vrijheid is het 
recht om alles te doen wat de wet toestaat,” was de mening van Montesquieu. 
“Vrijheid heeft beperkingen maar geen grenzen,” zo sprak Lloyd George. Deze drie 
citaten tonen aan dat men onder het begrip vrijheid verschillende zaken verstaat. En 
wie wat verder zoekt komt wel honderden betekenissen tegen. Misschien is de beste 
omschrijving nog deze van de Peruaanse schrijver en Nobelprijswinnaar voor Literatuur 
Mario Vargas Llosa: “Vrijheid is net als liefde. Zo onmogelijk als het is haar te 
definiëren, zo simpel is het om haar te identificeren, te beseffen wanneer ze er is, of ze 
echt is of vals en of we haar genieten of moeten ontberen.” Het is een gevoel dat veel 
schrijvers en kunstenaars in totalitaire regimes hebben ervaren, namelijk het besef van 
het gemis aan vrijheid omwille van onderdrukking en tirannie. En misschien zijn zij wel 
de mensen die het best beseffen wat de vrijheid écht is.  
 
In zijn boek Vrijheid voor gevorderden waagt de Nederlandse filosoof en econoom Paul 
Teule zich toch aan een gedetailleerde afbakening en definiëring van het 
vrijheidsbegrip. Daarvoor vertrekt hij van de Lets-Britse filosoof Isaiah Berlin die in 1958 
zijn bekende oratie Two Concepts of Liberty uitsprak en waarin hij een onderscheid 
maakte tussen ‘negatieve’ en ‘positieve’ vrijheid. Het eerste betekent ‘dat niets of 
niemand je in de weg zit’. Het tweede betekent ‘alles wat aanwezig moet zijn om te 
kunnen doen wat je wilt’. Berlin verkoos negatieve vrijheid en waarschuwde voor de 
ontsporing van positieve vrijheid in een vorm van tirannie. 
 
Teule gebruikt evenwel de beide elementen en 
introduceert het begrip ruimte om zijn definitie van de 
vrijheid te formuleren: ‘Je bent vrij als je de ruimte hebt 
om te doen wat je wilt en die ruimte moet daarvoor leeg 
genoeg zijn, maar ook zodanig gevormd en ingericht dat 
de ruimte strekt tot het doel dat je wilt bereiken.’  
 
Lees verder via:      
 
http://www.liberales.be/boeken/teule   
 
Aansluitend zou je ook  “De verovering van de vrijheid” 
kunnen lezen, eveneens via een recensie van Liberales: 
 
http://www.liberales.be/boeken/alicja                                                                                                                                            

   

           
 

 

ANTIPESTTEAM 
 

http://www.liberales.be/boeken/teule
http://www.liberales.be/boeken/alicja


 Ik wil niet gepest worden 

Elk kind moet kunnen zeggen: ‘Ik wil niet gepest worden.’ Dat is het uitgangspunt van 
voormalig basisschooldirecteur Onno van Ulzen. De aanpak die hij toepaste op 
verschillende scholen bleek keer op keer te werken. Hij beschrijft zijn ervaringen en het 
antipesttraject dat hij ontwikkelde in dit boek. Het is een training voor basisscholen die 
ervoor zorgt dat iedereen zich ervan bewust wordt dat pesten geen optie is en dat het 
pesten stopt. 
 
‘Als ik terugdenk aan mijn basisschoolperiode is dat niet met warme gevoelens, 
integendeel zelfs. Deze jaren hebben mij niet alleen als kind zeer beschadigd. Tot op 
heden jeuken de mentale littekens en het heeft meer dan tien jaar hulpverlening 
gekost om met de gevolgen te leren omgaan.’ 
 
Lees verder op: 
 
http://www.epo.be/uitgeverij/boekinfo_boek.php?isbn=9789088506529 

 

 Gepest worden raakt je 

Sommige mensen zijn getekend door pesterijen uit hun jeugd. 'Eens het gesar ophoudt, 
wil de omgeving van een slachtoffer de hele zaak zo snel mogelijk vergeten', schrijft 
Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Ook als de betrokkene zelf dat niet kan of dat 
misschien nooit zal kunnen.' 
 
'Laat u nooit wijsmaken dat pesten een fase is die uw kind moet zien door te komen' 
 
Nog elke keer als hij ernaar verwijst, verschijnt er een verbeten trek op zijn gezicht. Het 
raakt hem. Nog altijd. Eén keer is hij erover begonnen. Laat in de nacht, na een 
uitbundig feest en meer dan één glas wijn. Dat ze hem stonden op te wachten aan de 
bushalte, vertelde hij. Dat ze zijn boekentas probeerden af te pakken, hem treiterend 
tegen zijn schenen schopten ook. Dag na dag na dag. Dat ze een bijnaam voor hem 
hadden bedacht: een woord waarvan hij tot op vandaag in elkaar krimpt. Zijn halve 
schooltijd lang voelde hij zich angstig en opgejaagd. Hij ging er een beetje 
voorovergebogen van lopen, met hangende schouders. En dat doet hij nog steeds. 
Haast letterlijk getekend door die pesterijen van weleer. 
 
Natuurlijk zijn er ook slachtoffers die het allemaal achter zich hebben kunnen laten, 
omdat dat nu eenmaal in hun aard ligt, dankzij jarenlange therapie of doordat ze 
destijds ontzettend goed werden bijgestaan. Maar anderen dragen het nog altijd met 
zich mee. Soms uit dat zich in eeuwige verongelijktheid en een kort lontje, soms in 
onzekerheid, hooghartigheid of de krampachtige neiging om zich constant te willen 
bewijzen. Laat u dus nooit wijsmaken dat pesten een fase is die uw kind op de een of 
andere manier moet zien door te komen. En het volstaat ook niet om de pestkoppen te 

http://www.epo.be/uitgeverij/boekinfo_boek.php?isbn=9789088506529


bestraffen of het slachtoffer van klas te laten veranderen. Er is diepgaand graafwerk 
nodig om boven te halen waarom daders doen wat ze doen, en waarom sommigen er 
keer op keer het slachtoffer van worden. Waarom zijn er kinderen die steeds weer door 
andere leeftijdgenoten worden gepest, in welke klas of school ze ook terechtkomen? 
Ook dat moeten we uitzoeken. Alleen durven velen zich daar niet aan te wagen, uit 
angst van “victim blaming” te worden beschuldigd.  
 
Als het gesar uiteindelijk stopt - al dan niet dankzij de hulp van leerkrachten, het CLB of 
zelfs de politie - is de omgeving van het slachtoffer meestal zo opgelucht, dat ze de zaak 
liefst zo snel mogelijk wil vergeten.  
Ook als de betrokkene zelf dat niet kan, dat misschien nooit zal kunnen. Daarom is het 
zo cruciaal dat hij of zij goede en vaak langdurige nazorg krijgt.  
Thuis, op school, desnoods van een competente therapeut. 
 
Net omdat de langetermijngevolgen van pesten nog altijd worden onderschat, is elk 
potig signaal van de overheid ontzettend welkom.  
Ook de nieuwe wet die straks van kracht wordt: slachtoffers van pesten - of belaging, 
zoals dat in de wet heet - hoeven niet langer eigenhandig klacht in te dienen. Ook 
pakweg hun vader, moeder, leraar of vriend kan nu aan de alarmbel trekken. Heel 
belangrijk aangezien veel slachtoffers zich schamen, bang zijn voor hun belagers of 
vrezen dat de pesterijen alleen maar erger worden als ze hun mond opendoen. De 
wetswijziging maakt vervolging ook gemakkelijk in geval het slachtoffer de dood in is 
gepest. 
 
De laatste weken heb ik vaak moeten denken aan de dochter van een vriendin. 
Zeventien is ze, en over een paar maanden laat ze de middelbare school achter zich.  
Dus zou ze nu uitgelaten moeten zijn, en hunkeren naar wat er allemaal nog komt. 
Maar niets is minder waar.  
De voorbije tijd werd ze zo fors door klasgenoten gepest dat ze al weken niet meer naar 
de les gaat.  
Tot er een oplossing is gevonden. Ik hoop dat ze niet voorovergebogen gaat lopen nu. 
Met hangende schouders. Ik hoop dat ze zoveel zorg (en nazorg) krijgt dat ze over 
twintig jaar geen verbeten trek rond haar mond heeft als ze haar dichtste vrienden na 
een paar glazen wijn toevertrouwt wat haar is overkomen in dat verschrikkelijke laatste 
jaar van de middelbare school. 
 
Bron: Ann Peuteman in Knack van  12/04/2016  

 
 
 

www.antipestteam.be 
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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. 
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