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ECONOMIE  

  

▪     Europese economie groeit  

De Europese economie krabbelt eindelijk overeind, maar toch houdt de Europese Centrale 
Bank het gaspedaal vol ingedrukt.  Voor het eerst sinds lang zien we een gesynchroniseerd 
herstel van de wereldeconomie. 
 
Het risico op deflatie is weg, de economie herstelt, het politieke risico is aan het verminderen. 
 
Maar er blijven niettemin veel beleidsonzekerheden, denk maar aan de brexit.  
Voor het eerst sinds lang zien we een  herstel van de wereldeconomie. Daar horen wel twee 
bemerkingen bij.  
De eerste is dat het herstel van het eurogebied nog niet zonder monetaire beleidssteun kan. 
Maar naast die monetaire ondersteuning zijn ook structurele hervormingen nodig voor een 
duurzame groei op middellange en lange termijn.  
De tweede bemerking is dat de vertrouwensindicatoren  voorlopig beter zijn dan de harde 
cijfers.  
Tot hiertoe is het ECB-beleid onmiskenbaar de sleutel geweest in het vermijden van deflatie en 
het ondersteunen van de economie. Voor het eerst in vele jaren is de groei vooral gedreven 
door binnenlandse consumptie en in het bijzonder door private consumptie.  
 
De inflatie is de jongste tijd vrij volatiel. De jongste maanden stijgen de producentenprijzen 
wereldwijd, en nu ook voorzichtig in Europa. In het verleden duurde het normaliter een tot 
twee jaar voor een stijging van de producentenprijzen zich ook vertaalde in een stijging van de 
consumentenprijzen voor niet-energiegerelateerde industriële goederen, een belangrijke 
component van de inflatie. Hoe snel het nu zal gaan, is voorlopig nog afwachten.  
 
Vooral de bankensector mort over de negatieve rente.  

 



De werkgelegenheid in Europa neemt gestaag toe tot een recordpeil, blijkt uit een eerste 

raming van het Europees statistiekbureau Eurostat. 

Het aantal inwoners van Europa dat een baan heeft, is zowel in de eurozone als in de Europese 

Unie met 0,4 procent toegenomen tijdens het eerste kwartaal van 2017, tegenover het laatste 

kwartaal van 2016 

De toename op jaarbasis klokte af op 1,4 procent in de EU, en op 1,5 procent in de eurozone.  

In totaal waren er in het eerste kwartaal van dit jaar 234,2 miljoen mensen in de EU aan de 

slag, van wie 154,8 miljoen in de eurozone. Voor zowel de eurozone als de EU is dat een 

record.  

De grootste toename van het aantal werkenden werd opgetekend in Estland (+ 2,8 procent 
tegenover het vorige kwartaal), Malta (+ 1,7 procent), Zweden (+ 1,2 procent) en Ierland (+ 1,1 
procent). In België nam het aantal inwoners met een baan - volgens de berekeningen van 
Eurostat - toe met 0,2 procent. Een terugval was er in Letland (- 1,9 procent), Roemenië (- 1,2 
procent), Kroatië ( - 0,6 procent) en Litouwen (- 0,5 procent).  
 

▪     Loonlastenvermindering  

Het is een schandalig voorstel van federaal vicepremier Kris Peeters (CD&V) voor een 
significante lastenverlaging voor de bouw en de e-commerce.  
 
Hij denkt dat de hoge fiscale en sociale lasten die de overheid in dit land heft op arbeid het 
voor onze bedrijven moeilijk maakt op te boksen tegen de buitenlandse concurrentie. En hij 
geeft toe dat België opportuniteiten misloopt, omdat de e-commercebedrijven ervoor kiezen 
om zich net over de grens te vestigen, in Nederland of Duitsland, of omdat buitenlandse 
bouwvakkers op de bouwwerven in ons land de plaats innemen van Belgen. 
 
Met zijn voorstel probeert Peeters de schade van dat beleid enigszins goed te maken. In de 
betrokken sectoren wordt dat natuurlijk toegejuicht.  
Ook de werkgeversorganisatie VBO is enthousiast.  
Uiteraard, je moet pakken wat je kunt krijgen.  
 
Maar het kost de staat veel geld.  
De bedrijven in ons land ontvangen jaarlijks bijna 14 miljard euro subsidies om ze de hindernis 
van de fiscale en sociale lasten te helpen nemen. Dat komt nagenoeg overeen met de totale 
opbrengst van de vennootschapsbelasting. Dat illustreert de dwaasheid van het beleid. 
Omdat de personeelskosten van de e-commercebedrijven in Nederland 17 procent lager 
liggen dan in België, moeten ook de loonkosten voor die bedrijven in ons land omlaag.  
Wanneer wordt er eens werk gemaakt om alle loonkosten in de EU overal gelijk te maken? 
 
Minister Peeters wil een tweede taxshift. Dat betekent dat de lagere lasten voor de e-
commercebedrijven en voor de bouw zullen worden gecompenseerd door andere lasten te 
verhogen. En dat zal dan elders nieuwe problemen veroorzaken. Het verschuiven van de lasten 
lost dus niets op. 
Het Belgische probleem is dat de personeelskosten in de e-commercebedrijven in Nederland, 
een buurland, een heel pak lager liggen dan in België. Hoe kan dat? Het antwoord is 



eenvoudig: in België bedraagt het overheidsbeslag op de economie 53 procent, in Nederland is 
dat slechts 43,3 procent. De Nederlandse overheid geeft gewoon heel wat minder uit dan de 
Belgische.  
Volgens De Tijd, bestaat de enige manier om structureel de concurrentiehandicap waarmee de 
Belgische bedrijven opgezadeld zitten weg te werken  erin de overheidsuitgaven te 
verminderen. Alleen zo komt er ruimte om de lasten niet alleen te verschuiven, maar ook echt 
te verlagen.  Bron: De Tijd  
Maar daarvoor zullen de lonen weer omlaag moeten of zullen er extra belastingen moeten 
komen. 
 
Volgens Neutr-On heeft de bouwsector heel het land in een ijzeren houdgreep. 
De bouwsector is de corruptste sector van het land. 
Zij vooral hebben voor de staatsschuld gezorgd, uiteraard met medewerking van onze 
onbekwame en corrupte politici. 
De bouwsector beslist waar en wanneer scholen gebouwd worden, want het departement 
onderwijs heeft zelf geen geld.  Door de PPS-samenwerking kosten scholen veel meer dan wat 
je er voor in de plaats krijgt.  
En zo is het ook met andere gebouwen: zowel bij de zorgcentra, stations, politietorens, 
ziekenhuizen,  metro’s, de overkapping van de Ring in Antwerpen en andere megalomane 
werken die in het verleden gebouwd zijn. Ondertussen blijft de staatsschuld groeien. 
 

▪     Begrotingstekort  

De Nationale Bank formuleerde  haar nieuwe vooruitzichten voor de economie, de 
arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën.  
Volgens Jan Smets, de gouverneur van de Nationale Bank  is er een inspanning van 1,9 procent 
van het BBP nodig om de begroting in evenwicht te krijgen in 2019. Dat komt neer op zowat 8 
miljard euro. 
De federale regering besliste in april om de begroting niet langer in 2018, maar in 2019 
structureel in evenwicht te brengen. 
De Nationale Bank verwacht dat het begrotingstekort dit jaar zal dalen tot 2,0 procent, wat 
beter is dan verwacht, tegen 2,6 procent vorig jaar. Maar de jaren nadien zou het tekort, bij 
ongewijzigd beleid, niet verder meer afnemen. 
Verder verwacht de Nationale Bank dat de economische groei dit jaar zal versnellen tot 1,6 
procent, om zich de twee jaren nadien op ongeveer dat niveau te stabiliseren. Er zouden in de 
periode 2017-2019 netto 115.000 banen bijkomen. 
 
In december ging de Nationale Bank nog uit van een economische groei van 1,4 procent dit 
jaar (na 1,2 procent in 2016), maar met de nieuwe prognoses stelt de instelling zich in lijn van 
andere prognoses die de voorbije weken werden gepubliceerd. "De vooruitzichten blijven 
goed, met een groei die in lijn ligt met die van de eurozone", aldus de NBB-gouverneur. 
 
De economische groei zou vooral ondersteund worden door de consumentenuitgaven. De 
mensen zouden  meer gaan verdienen de komende jaren, het beschikbare gezinsinkomen gaat 
erop vooruit.” zegt Smets. Dat heeft onder meer te maken met de loonmarge van 1,1 procent 
die de sociale partners afspraken voor 2017-18.  Na de loonbevriezing is er opnieuw marge 
voor loonsverhogingen. 



De Belgische industrie beleeft een periode van hoogconjunctuur. Industriële bedrijven hebben 
in maart 81,6 procent van hun productiecapaciteit benut, blijkt uit een driemaandelijkse 
peiling van de Nationale Bank. 
Het is van de financiële crisis van 2008 geleden dat de industrie nog zo’n groot deel van haar 
machinepark en personeel inzette. 
Bedrijven willen weer investeren als ze meer dan 80 procent van hun capaciteit benutten. 
Sinds vorig jaar zitten we daarboven.  
De technologische industrie investeerde vorig jaar 4 procent meer dan in 2015. Voor dit jaar 
verwacht Agoria een investeringsgroei van 9 procent.  
De drie tenoren van de Belgische industrie - de staaldraadproducent Bekaert,  het 
materiaaltechnologiebedrijf Umicore  en de chemiegroep Solvay  pakten de voorbije dagen uit 
met zeer gunstige vooruitzichten voor dit jaar. 
De remonte van de industrie is te danken aan een combinatie van factoren. In de eerste plaats 
zijn er aanwijzingen dat de economische groei versnelt. Dat is onder meer toe te schrijven aan 
het soepele geldbeleid van de Europese Centrale Bank. 
Bovendien verbetert de concurrentiekracht van de Belgische economie. De loonmatiging en de 
taxshift hebben de opgebouwde loonkostenhandicap tegenover de belangrijkste drie 
buurlanden doen verdwijnen. Voorts blijft de euro goedkoop, hoewel de eenheidsmunt de 
jongste weken opveerde.  
Een tekort aan geschoold personeel wordt  een steeds belangrijker knelpunt. 
Bedrijven kunnen hun machinepark nog beter benutten, maar dan moet er voldoende 
personeel zijn om de machines te bemannen. Dat wordt met het aantrekken van de economie 
steeds minder evident. 
 
De recente positieve berichten zijn niet de eerste die wijzen op een remonte van de Belgische 
industrie. Onlangs bleek dat de werkgelegenheid in de industrie  voor het eerst in vijf jaar is 
toegenomen.  
Ook de vooruitzichten zijn gunstig. De industriële ondernemingen zijn volgens een andere 
peiling van de Nationale Bank van plan om in 2017 bijna een kwart meer te investeren. 
 
De Belgische gezinnen zien hun reëel beschikbaar inkomen dit jaar toenemen met 1,5 procent. 
In 2018 stijgt dat reëel inkomen met 2,3 procent en in 2019 met 2,2 procent. Gecumuleerd 
stijgt het beschikbaar inkomen bovenop inflatie de komende drie jaar dus 6 procent. 
Daar zijn verschillende oorzaken voor. Ondanks de lage rente en de hoge roerende voorheffing 
(30%) stijgt het inkomen uit vermogen dit jaar voor het eerst sinds lang. De bedrijfsresultaten 
zijn beter.   
De inkomensgroei wordt sterk ondersteund door de toename van de arbeidsinkomens. Na 
jaren van loonbevriezing is er opnieuw marge voor reële loonstijgingen. Voor 2017-2018 
hebben de sociale partners een reële loonmarge van 1,1 procent afgesproken. Daarnaast blijft 
de jobmotor op volle toeren draaien. Meer jobs betekent meer beschikbaar inkomen. 
Voor de periode 2017-2019 worden netto 115.000 extra banen verwacht.  
Vooral in de takken 'diensten aan ondernemingen' (+20.000) en in handel, vervoer en horeca 
(+7.000) komen banen bij. In de industrie en de bouwsector is er niet langer sprake van een 
daling van de werkgelegenheid. Bij de overheid en in het onderwijs zou het aantal banen de 
komende drie jaren met 8.000 dalen. Ondertussen blijft het aantal zelfstandigen ook stijgen: 
momenteel zijn er dat 781.000. De komende drie jaar komen er 39.000 bij. 
 



▪     Eerlijke belastingen  

Welke argumenten gebruiken nu de tegenstanders van een rechtvaardige fiscaliteit, oftewel 
van een meer rechtvaardige fiscale verdeling van lasten en een meer sociale herverdeling 
gesteund op een oud gegeven: “Laat de sterkste schouders in de samenleving de zwaarste 
lasten dragen en niet omgekeerd zoals nu gebeurt waarbij de zwakke schouders bijna alle 
lasten dragen?” 
 
De voorbije weken zijn onze fiscale boodschappen over onrechtvaardige fiscaliteit op 
Facebook druk becommentarieerd. Het heeft ook tot soms heroïsche discussies geleid tussen 
voor – en tegenstanders. Voor – en tegenstanders van wat? 
Voorstanders waren diegenen die op basis van onze feitelijke gegevens, feiten dus, tenminste 
akkoord gaan dat op dit ogenblik de fiscale strijd, de nieuwe klassenstrijd, tenminste een 
ongelijke strijd is, gestreden met ongelijke wapens waardoor de winnaar gekend is: de 
sterksten, de rijksten, de grootste bedrijven. 
En die ook begrijpen dat deze strijd niet alleen over politiek en herverdeling gaat maar ook 
over moraliteit. En dat we dus in een immoreel tijdperk leven waar de zwaksten ongenadig 
genaaid worden door de sterksten. 
Maar welke argumenten gebruiken nu de tegenstanders van een rechtvaardige fiscaliteit, dus 
van een meer rechtvaardige fiscale verdeling van lasten, een meer sociale herverdeling 
gesteund op een oud gegeven: “Laat de sterkste schouders in de samenleving de zwaarste 
lasten dragen en niet omgekeerd zoals nu gebeurt waarbij de zwakke schouders bijna alle 
lasten dragen?” 
Twee argumenten buitelen steeds over elkaar heen. Het eerste is “als we de multinationals 
gaan belasten gaan ze verhuizen en verliezen we jobs” en “het geld dat iemand verdiend heeft 
is ook van hem (haar) en die persoon beslist of hij dat spendeert aan de fiscus of niet”. Dat 
blijken populaire argumenten, maar het zijn neoliberale constructies, argumenten 
doordesemd van de adem van de liberale elites. 
Ten eerste: de multinationals worden belast (vennootschapsbelasting 33,99 procent) maar de 
meesten betalen nauwelijks belastingen en een grote groep zelfs geen belastingen. Daarom 
zijn de plannen van minister van Financiën om de vennootschapsbelastingen te verlagen naar 
25 procent of 20 procent hypocriet en een politiek schijnmanoeuvre. 
Want eigenlijk willen de transnationale ondernemingen (en hun graaiende aandeelhouders) 
helemaal geen belastingen betalen. Nergens. Nooit. Maar ze moeten natuurlijk wel ergens 
'produceren'. Daarom proberen ze een fiscale wig tussen de landen te drijven – landen die zich 
nog steeds gedragen als nationale staten in een mondiale oceaan. Die nationale overheden 
gedragen zich als lakeien, rollen rode lopers uit voor de grootste belastingcriminelen en via 
een georganiseerde fiscale competitie (fiscale dumping) hollen ze intussen hun eigen 
verzorgingsstaten uit waardoor ze de zwaksten in de samenleving in de kou zetten. 
Dus als je mondiaal, of tenminste Europees, de achterpoorten niet sluit blijven ze ontsnappen 
aan de fiscus. En in de landen die deze stap reeds hebben gezet ontwijken ze intussen ook 
lustig verder hun fiscale verplichtingen. 
En inderdaad intussen hebben 500 Franse vennootschappen en miljardairs het fiscale … 
 
Lees verder via:  
  
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/06/12/de-grote-belastingsoorlog  
 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/06/12/de-grote-belastingsoorlog


▪     May mislukt, Macron wint 

De voorbije maand waren er zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Frankrijk verkiezingen. 
 
De Britse premier Theresa May schreef op 18 april vervroegde parlementsverkiezingen uit. Ze 
hoopte en verwachtte met een sterker mandaat de brexitonderhandelingen met de Europese 
Unie te kunnen aanvatten. Maar die gok is verkeerd uitgedraaid en haar Conservatieve partij 
heeft zwaar verloren. In plaats van een flink aantal zetels in het parlement te winnen, hebben 
ze er twaalf verloren en zijn ze hun meerderheid in het Lagerhuis - vergelijkbaar met de Kamer 
in België - kwijt. 
Die uitslag maakt de vraag nog prangender: wat voor relatie met de EU wil de bevolking van 
het Verenigd Koninkrijk? 
 
Theresa May had de peilingen teveel vertrouwd en deed een slechte gok. Ondanks het feit dat 
de Conservatieve Partij flink kon teren op de instorting van de rechts-nationalistische Ukip en 
op de felle verzwakking van de Schotse nationalisten, haalt ze maar twee percent meer dan 
Labour, te weinig voor een volstrekte meerderheid van zetels.  
May zit daardoor bij de verliezers. 
De Conservatieven verliezen 12 zetels. Toch winnen ze er 12 in Schotland ten koste van de 
Scottish National Party (SNP). 
Het resultaat van de verkiezingen is rampzalig voor Theresa May en haar partij. 
De Schotse onafhankelijkheidspartij SNP haalde in 2015 nog 56 van de 59 Schotse zetels en 50 
% van de stemmen. Nu valt de SNP terug op 35 zetels met 37 % van de stemmen. De grote 
overwinnaars in Schotland zijn de Conservatieven, 29 % en 13 zetels, en in mindere mate 
Labour, 27 % en 7 zetels. Tot enkele jaren geleden was Schotland een reservoir aan zetels voor 
Labour. Het slechte nationale resultaat van Labour vorige keer was vooral te wijten aan de 
zware teruggang in Schotland. 
De uitslag van nu is rampzalig voor de Schotse regering (SNP) die speelde met het idee om een 
nieuw referendum over onafhankelijkheid te organiseren. Bij het Brexit referendum van vorig 
jaar stemden de Schotten met bijna twee tegen één om bij de EU te blijven. 
De SNP pakte daarop uit met het argument dat Schotland als onafhankelijke staat aan de 
Brexit kan ontsnappen. Maar het zijn de partijen die de onafhankelijkheid bestrijden, de 
Conservatieven voorop, die sterk scoren. Een tweede referendum dreigt dus negatief uit te 
vallen. Bij het eerste stemde 45 % voor afscheiding van het Verenigd Koninkrijk. 
 
De negatieve brexitgevolgen worden nu ook duidelijk: de prijs van geïmporteerd voedsel, 
energie en brandstof gaat snel omhoog door de devaluatie van het pond. Ook de inflatie stijgt. 
En erg gewaardeerde Europese werknemers in het VK, zoals verpleegsters die een belangrijke 
bijdrage leveren aan de National Health Service, overwegen het land te verlaten. De werving 
van nieuwe verpleegkundigen is ingestort.  
 
May blijft wel bij de Brexit-plannen maar haar verkiezingsnederlaag brengt haar positie meer 
en meer aan het wankelen. Veel partijgenoten vragen zelfs haar ontslag. 
 
 
De verkiezingen in Frankrijk waren een duidelijke zege voor president Macron. 
 
Zijn partij “La République en Marche” (LREM) haalde in de eerste ronde 32 % van de stemmen. 
Dat is bijna één kiezer op zes, voldoende voor ongeveer 70 % van de zetels.  
En Marche haalde alles binnen. 



Bij het Front National (FN) was er een grote teleurstelling, omdat ze  geen enkele kans 
maakten op de vorming van een fractie. Het FN zakte met 13 % ver onder het niveau van het 
percentage van Marine Le Pen (21). Op grond van de uitslagen bij de presidentsverkiezingen, 
dacht het FN op minstens 40 zetels te kunnen rekenen, maar het werden er beduidend 
minder. Dat heeft een reeks financiële gevolgen, de partij grijpt naast veel overheidsgeld. 
Maar vooral, het verhoogt de spanningen binnen het FN.  
 
Verzameld links haalde 28 % van de stemmen, ongeveer hetzelfde percentage als bij de 
presidentsverkiezingen. Het is La France insoumise (FI) dat de leiding neemt binnen links, met 
11 % maar waarschijnlijk weinig zetels. Allicht niet genoeg om op eigen kracht een fractie te 
kunnen vormen. Links lijdt zwaar onder de versnippering van krachten.  
 
De PS verdwijnt bij voorbeeld van de kaart in het noorden, al zo lang een links bolwerk. In 
Rijsel haalt de PS de tweede ronde niet. 
Het wordt voor hen zelfs  een financiële ramp. Er is al een drastisch besparingsplan voor 
collectief ontslag van 250 personeelsleden en de mogelijke verkoop van het partijgebouw in 
Parijs. Daarnaast is er het politiek-ideologische failliet.  
 
De nieuwe president Macron wil snel werk maken van grote hervormingen. 
Hij wil met ordonnanties de arbeidswet hervormen. Wat nu al van de projecten is uitgelekt, 
komt neer op beperking van ontslagvergoedingen bij onterecht ontslag. 
 

ONDERWIJS 
 

▪     Wijzigingen wetgeving  

Hierbij de laatste  omzendbrieven met wijzigingen: 
 

Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs: 
personeelsformatie en personeelsaspecten  

Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs  
 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071  
 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14892  

 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13641
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13641
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13126
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14892


▪     Advies HBO en HO 
 

De SERV is positief over een aantal maatregelen die in het voorontwerp van decreet voor het 
hoger beroepsonderwijs en het hoger onderwijs worden genomen. Er zijn recent beslissingen 
genomen i.v.m. het HBO5 waar de raad zich niet kon in vinden1, maar het is wel goed dat er 
nu concreet werk gemaakt wordt van de verdere uitrol van dit belangrijk onderwijsniveau.  
  
De raad gaat kort in op het belang van de beroepskwalificaties voor het hoger 
beroepsonderwijs én de professionele bachelors en vraagt het behoud van het specifieke 
karakter van het hoger beroepsonderwijs: breed doelpubliek, werkplekleren, laagdrempelige 
en arbeidsmarktgerichte opleidingen … . Voor de raad is de rationalisatie in het hoger 
onderwijs een goede zaak, al kunnen er nog bijkomende stappen gezet worden. De overstap 
naar een numerus fixus kan, mits een goede bepaling van het contingent, een oplossing 
bieden aan het gestelde instroom- en selectieprobleem. Verplichte maar niet-bindende en 
instellingsneutrale proeven zijn een meerwaarde voor het komen tot een betere 
studieoriëntering en -keuze in de andere opleidingen, als onderdeel van het 
oriënteringsproces doorheen de schoolloopbaan.  Breed perspectief van HBO5 behouden De 
raad staat positief tegenover het creëren van nieuwe HBO5 opleidingen op basis van 
beroepskwalificaties (BK). Enerzijds is het begrijpelijk dat er pas met de geactualiseerde, op de 
BK gebaseerde opleidingen van start wordt gegaan na de overgang naar de hogescholen in 
september 2019.  
Anderzijds moet de arbeidsmarkt daardoor nog langer wachten op opleidingen die broodnodig 
zijn, zoals onderhoudstechnicus, dispatcher, productieverantwoordelijke ...  
                                                            
Lees verder via: 
 
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20170612_SenSeHBO_ADV.pdf  

 
 
 
 
 
 

 
 

Je diploma op zak? 
Laat je inschrijven bij de VDAB 
 

https://www.vdab.be/magezine/07-2017/welkom  
 
 
 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20170612_SenSeHBO_ADV.pdf
https://www.vdab.be/magezine/07-2017/welkom


▪     Loon in het onderwijs 

Leerkrachten hoger onderwijs 
 
Met een master op je cv verdien je meteen een stuk meer. Een beginnend leerkracht in het 
hoger onderwijs met een academisch diploma behaald aan een hogeschool verdient 
gemiddeld bruto 2418 euro per maand. Hun collega's die een master aan de universiteit 
hebben behaald zien maandelijks 2670 euro bruto op hun loonstrookje. 
 

Anciënniteit  

Ervaring loont, en dat is in het onderwijs niet anders. Heb je vijf jaar ervaring dan 
verdien je gemiddeld een maandelijks brutobedrag tussen de 2652 en 2995 euro 
afhankelijk van je positie binnen de instelling. Met twintig jaar ervaring op de teller 
mag je rekenen op gemiddelde bedragen tussen de 3591 en 4709 euro per maand. 

Extralegale voordelen 
 
Natuurlijk kan je als leerkracht niet thuiswerken zoals veel bedienden in de privésector. En op 
een firmawagen, maaltijdcheques of gsm moet je niet rekenen. Behalve een eindejaarspremie, 
en een occasionele vergoeding van het woon- werkverkeer zijn leerkrachten pover bedeeld. 
Het voordeel van een job in het onderwijs? Het groot aantal vakantiedagen.  
Gemiddeld hebben leerkrachten 52 dagen verlof. Tel daarbij de mogelijkheid om na een aantal 
jaren vastbenoemd te worden, en het is duidelijk waarom een job in het onderwijs niet zo'n 
slecht idee is! 

 
Bekijk hier alle jobs in het onderwijs!  

 

▪     Jaarverslag 2016-2017 

Het werkjaar 2016-2017 was een scharnierjaar. Halfweg de legislatuur moesten enkele 
dossiers in hun definitieve plooi vallen om uit te kunnen rollen tegen het einde van de 
legislatuur. Naar aanleiding van de beleidsbrief voor dit werkjaar vroeg de Vlor dat de 
onderwijsinstellingen op korte termijn meer duidelijkheid krijgen. De scholen moeten zich 
kunnen voorbereiden om de nieuwe beleidsinitiatieven op een kwaliteitsvolle manier te 
implementeren.  
 
 
Lees verder via: 
 
http://www.vlor.be/publicatie/jaarverslag-2016-2017  
 

https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/onderwijs/Master/1-5
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/onderwijs/Junior+(2-5+jaar+ervaring)/1-6
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/onderwijs/Senior+(meer+dan+10+jaar+ervaring)/1-6
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/onderwijs/1
http://www.vlor.be/publicatie/jaarverslag-2016-2017


SECTOREN 
 

▪      Staking De Lijn, ACOD, FGTB 

• Door een staking van de vakbonden van De Lijn lag de dienstregeling overhoop.  

Ze riepen het personeel op om op vrijdag 30 juni, zaterdag 1 juli, zondag 2 juli en maandag 3 
juli minstens één dag het werk neer te leggen. De vervoersmaatschappij heeft wel gewerkt 
voor  wie op de bus rekende om op Rock Werchter te geraken.  
 
Net bij de start van de grote vakantie ontplofte het bij de vakbonden van De Lijn.  
De socialistische vakbond ACOD was er maandagavond 26 juni  al uit: “Wij gaan sowieso 
staken. We hebben lang genoeg gewacht op een oplossing”. 
 
De andere vakbonden sloten zich daar dinsdagochtend 27 juni bij aan.  
 
De bonden vroegen de bus- en tramchauffeurs om minstens één dag het werk neer te leggen, 
zo meldt het ACV. "We hebben beslist dat de actie in gemeenschappelijk front gevoerd zal 
worden", legt nationaal secretaris Jan Coolbrandt van ACV Openbare Diensten uit. 
"We riepen de medewerkers van De Lijn op om van vrijdagochtend tot en met maandagavond 
aan de actie deel te nemen. We vroegen niet om de vier dagen het werk neer te leggen." 
"We probeerden  zoveel mogelijk mensen te bereiken om samen met ons minstens één dag 
het werk neer te leggen." 
De bonden lieten de werknemers ook vrij of ze al dan niet deelnemen. "Iedereen die wou 
werken, kon werken." 

  
Het personeel wil  een loonsverhoging, maar alles wijst erop dat die er niet zal komen.  
“Bij een laatste overleg  is de directie met een voorstel gekomen. Maar dat komt niet in de 
buurt van wat wij vragen”, zeggen de bonden. 
ACOD verwijst naar de afspraken in het interprofessioneel akkoord van januari. De Groep van 
Tien is toen overeengekomen dat voor de komende twee jaar de lonen maximaal 1,1 procent 
mogen stijgen, bovenop de automatische indexering. “Maar we stellen vast dat de directie en 
de bevoegde minister het loonakkoord niet willen uitvoeren.”. 
 
Het plan was om op 15 juni te staken, maar dat was midden in de examenperiode. De 
studenten hebben we willen ontzien. Nu kunnen we niet anders.” 
 
Bij De Lijn betreuren ze wat directeur-generaal Roger Kesteloot “een kortzichtige reactie van 
de vakbonden” noemt. “In budgettair moeilijke tijden hebben we een voorstel gedaan om de 
koopkracht van het personeel te verhogen. Ik hoop dat we de gesprekken dus binnenkort 
weer kunnen aanknopen om een akkoord te bereiken. De vakbonden blijven alleszins 
welkom.” 
In principe kan De Lijn zich bij deze staking al beroepen op de minimale dienstverlening. Die 
staat in de beheersovereenkomst ingeschreven. Chauffeurs opvorderen kan De Lijn niet, maar 
wie wél wil werken, wordt dan op de belangrijkste buslijnen ingezet. 

 



• De socialistische vakbond ACOD heeft een stakingsaanzegging van onbepaalde duur 
ingediend  voor de hele openbare sector. 

De aanzegging begon te lopen vanaf 16 juni, al betekent dat niet dat er meteen overal actie zal 
worden gevoerd, beklemtoont vicevoorzitter Chris Reniers. "Het gaat om een bewarende 
maatregel, om alle soorten acties in de toekomst te kunnen dekken."  
   
'Sowieso lijkt de regering van plan om te hakken in de pensioenrechten van de mensen'  
Chris Reniers, ACOD  
overal actie zal worden gevoerd, beklemtoont vicevoorzitter Chris Reniers. "Het gaat om een 
bewarende maatregel, om alle soorten acties in de toekomst te kunnen dekken." 
Met de stakingsaanzegging protesteert de ACOD tegen de regeringsmaatregelen rond de 
ambtenarenpensioenen. "De gesprekken binnen het Comité A zijn nog maar informeel, maar 
we hebben wel al teksten gekregen en die laten niet het beste vermoeden. Sowieso lijkt de 
regering van plan om te hakken in de pensioenrechten van de mensen", zegt Reniers. Volgens 
de vicevoorzitter gaat het om erg uiteenlopende maatregelen, "bijvoorbeeld rond zware 
beroepen, gemengde loopbaan, ziektepensioen, enzovoort..." 
 
Vanaf 16 juni zijn er dus acties mogelijk bij de openbare diensten. Reniers beklemtoont dat er 
niet per se gestaakt zal worden, "ook andere vormen van actievoeren zijn mogelijk". 
 
ACOD dient de stakingsaanzegging alleen in, zonder de andere vakbonden. Maar dat heeft  te 
maken met de interne besluitvorming van de vakbond. Ze gaan ook nog altijd proberen om de 
zaken te keren tijdens de onderhandelingen. 
 

• De Waalse socialistische vakbond FGTB dreigde met een grote stakingsactie op vrijdag 30 

juni. 

De staking zou vooral de publieke diensten en administraties treffen, waardoor ook heel wat 
Vlamingen die op vakantie vertrekken getroffen zouden kunnen worden door de staking.  
 
“Ja, er is een stakingsdreiging”, bevestigt Bodson. “We hebben lucht gekregen van bepaalde 
akkoorden en voorakkoorden die opnieuw in vraag gesteld zouden worden, waaronder dat 
over de reductie van de collectieve arbeidsduur.” 
Als het tot een staking komt, zou dat wel eens zeer vervelend kunnen zijn voor Belgen die op 
vakantie vertrekken vanop de luchthaven van Charleroi. Eerdere acties van de vakbond 
hebben al tot zware verstoringen gezorgd op de luchthaven. Ook het treinverkeer richting de 
luchthaven zou zware hinder kunnen ondervinden van een dergelijke staking, maar het is 
momenteel nog niet duidelijk welke sectoren zullen deelnemen aan de staking.  
Dat de stakingsdreiging er net komt op het moment dat de PS zwaar onder vuur ligt, is volgens 
de man toeval. Het is geenszins een manier om te partij weer op de rails te zetten. “Neen, ik 
denk dat ik in de afgelopen tien jaar getoond heb dat we onafhankelijk zijn van de PS, dat heb 
ik ook vaak genoeg mogen horen ten tijde van de regering Di Rupo.” 
Er is echter nog een kans dat de staking niet hoeft door te gaan. “Als de onderhandelingen 
doorgaan zoals voorzien, is er geen probleem”, klinkt het.  

 



▪     Politievakbonden misnoegd  

Politievakbond VSOA wil dat de procureurs-generaal nieuwe richtlijnen uitvaardigen voor het 
vervolgen van agressie tegen agenten. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. 
Onlangs werden in Brussel, Antwerpen en Luik politiemensen aangevallen. Negen van hen 
raakten gewond.  
 
Ondermeer in  Borgerhout waren  jongeren zwaar in de clinch gegaan met de politie. Bij de 
schermutselingen raakten twee agenten gewond, drie verdachten werden weggeleid.  
Bij een eerste confrontatie, toen agenten  een ongeval wilden vaststellen, werden zij met 
eieren bekogeld.  
 
Achter Spoor Oost, aan de overzijde van waar nu de Sinksenfoor staat, ligt een wijk van smalle 
straatjes en kleine pleintjes als het Jan De Laetplein, het Jan Borluutplein en het Terloplein. In 
de woonwijk – veel winkels of horeca zijn er niet – kwam het in het verleden meermaals tot 
opstootjes tussen jongeren en de politie. Twee maanden geleden ontaardde een controle op 
zwartwerk in een pizzeria nog in geweld.  
 
Toen onlangs een  ploeg van het fietsteam  de bestuurder van een gestolen bromfiets wilde 
controleren ging de verdachte, die overigens zonder helm reed, er van door. 
Toen de inspecteurs de achtervolging wilden inzetten, werden ze belaagd door jongeren uit de 
buurt. Net als de collega’s die bijstand kwamen verlenen. 
Uiteindelijk liep bij de schermutseling, waarbij de politie pepperspray gebruikte, een collega 
verwondingen op aan het oor. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Een andere collega 
raakte gekwetst aan de pink. De jongere die de aanval inzette, werd samen met twee andere 
verdachten weggeleid. Daarna is de situatie bekoeld. 
 
Na een ander feit, een ongeval ontstond een kleine volkstoeloop met zo’n zestig 
nieuwsgierigen. Maar toen de politie ter plaatse kwam om de vaststellingen te doen, werd de 
sfeer grimmig. Er werd geroepen en getierd, sommige omstaanders gooiden eieren naar de 
politie.  
Omdat de situatie dreigde te escaleren, stuurde de Antwerpse politie bemiddelingsploegen en 
een mobiele eenheid ter plaatse.  
 
De politie is geschokt over de manier waarop ze werd bejegend. “De politie verhinderen in het 
uitoefenen van haar taak, dat is onaanvaardbaar”, zegt Bruyns 
 
Voor de politievakbond VSOA is de maat vol.  
Daders dienen strenger gestraft te worden. De parketten moeten het nog altijd stellen met 
vage, vrijblijvende en oppervlakkige richtlijnen uit 2006.  Daarom wil de vakbond dat de 
procureurs-generaal een nieuwe omzendbrief rondsturen, zodat elke agressie tegen politie en 
hulpdiensten ook effectief vervolgd wordt. 
"We vragen niet dat elk heethoofd meteen in de cel zou vliegen, maar wél dat hij minstens 
een boete en/of schadevergoeding zou moeten betalen. Geweld tegen de politie kost de 
korpsen en de verzekeringen hopen geld. Daders moéten voelen dat ze over de schreef gegaan 
zijn.  Anders zal de agressie nog toenemen" zegt VSOA. 
 



Ook politievakbond NSPV stelt vast dat het respect voor de politieagent almaar verder zoek is. 
“De burgers denken steeds vaker dat ze verbaal, in het slechtste geval fysiek, de confrontatie 
moeten aangaan. Dat is een kwalijke evolutie”, zegt Antwerps provinciaal voorzitter Tom De 
Gent.  NSPV pleit al langer voor maatregelen om geweld tegen agenten strenger aan te 
pakken. Maar daarvoor moet justitie meewerken. “Daders van geweld tegen agenten moeten 
te allen tijde worden gestraft, het liefst met snelrecht. Mensen die geweld plegen tegenover 
de politie, gaan dan in de cel en worden al enkele dagen later berecht, waarna ze hun echte 
straf meteen moeten uitzitten. Als we zo'n voorbeeld stellen, geven we een duidelijk signaal: 
geweld tegenover politiemensen is ontoelaatbaar.” 

 
 

▪     Hoeveel verdient verpleger? 

Verpleegkundigen zijn onmisbaar in onze samenleving. Hoeveel loon krijgen zij eigenlijk voor 
hun goede zorgen? Wat betekent het bijvoorbeeld voor hun bankrekening als ze tijdens het 
weekend of ’s nachts werken? Zorgnet Vlaanderen, de werkgeversorganisatie van de 
zorgsector, bezorgde volgende  loongegevens. 
 
Gegradueerde: 2.300 euro bruto na 5 jaar 
 
Studeer je af als gegradueerde in de verpleegkunde – vroeger A2 – dan kom je terecht in de 
loonbarema’s van de ‘basiszorg’. Als starter kan je rekenen op een loon van zo’n 2.100 euro 
bruto per maand. Na 10 jaar ervaring loopt je maandelijks brutoloon op tot ruim 2.785 euro. 

   
Anciënniteit Brutomaandloon Nettomaandloon 
0 2.097,60 1.278,56 
1 2.256,92 1.375,67 
3 2.293,69 1.398,08 
5 2.342,71 1.427,96 
7 2.659,41 1.621,00 
9 2.734,39 1.666,70 
10 2.784,38 1.697,17 
11 2.859,36 1.742,88 
13 2.934,35 1.788,59 
15 3.009,34 1.834,29 
17 3.084,32 1.880,00 
19 3.159,31 1.925,70 
21 3.234,29 1.971,41 

  
hoeveel verdien je als verpleegkundige? check het met het Salariskompas. 
 
Bachelor: 2.585 euro na 5 jaar 
Nog op het functieniveau ‘basiszorg’ vinden we de loonbarema’s van verpleegkundigen die 
afstudeerden met een bachelordiploma, dit zijn de vroegere A1 diploma’s. Met dit diploma 
kan je starten aan een loon van 2.273 euro bruto per maand. 10 jaar anciënniteit levert een 
maandelijks brutoloon op van goed 3.071 euro. 
 

https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/Gezondheidszorg/2
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/Gezondheidszorg/2
http://www.salariskompas.be/
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/Gezondheidszorg/2


Anciënniteit Brutomaandloon Nettomaandloon 

0 2.273,24 1.385,62 

1 2.438,71 1.486,48 

3 2.512,24 1.531,30 

5 2.585,77 1.576,12 

7 2.946,86 1.796,21 

9 3.021,85 1.841,92 

10 3.071,83 1.872,38 

11 3.146,82 1.918,09 

13 3.221,80 1.963,80 

15 3.296,79 2.009,50 

16 3.555,08 2.166,94 

17 3.630,07 2.212,65 

19 3.705,05 2.258,35 

21 3.780,04 2.304,06 
 
Toon me alle vacatures binnen de verpleging 
 
Hoofdverpleegkundige: 3.216 euro na 5 jaar 
 
Ga je aan de slag als hoofdverpleegkundige in een ziekenhuis, dan begin je met een bruto 
maandloon van 2.931 euro. Na 10 jaar ervaring verdien je 3.436 euro bruto. 
 

Anciënniteit Brutomaandloon Nettomaandloon 
0 2.931,09 1.786,60 
1 3.047,15 1.857,34 
3 3.131,97 1.909,04 
5 3.216,78 1.960,74 
7 3.301,60 2.012,44 
9 3.386,42 2.064,14 
10 3.436,41 2.094,61 
11 3.521,23 2.146,30 
13 3.606,04 2.198,00 
15 3.690,86 2.249,70 
17 3.775,68 2.301,40 
19 3.775,68 2.353,10 
21 3.860,50 2.404,80 

 
Nachtwerk? Weekendwerk? 
 
Werk je als verpleegkundige op speciale uren of dagen, dan kan je rekenen op een extra 
vergoeding. 
De toeslagen gelden voor (week)avondwerk (19u-20u), dagdienst zaterdag, (gewone) 
nachtdienst, onderbroken dienst en zon- en feestdagen. 
Voorbeeld: Ben je een starter met een bachelor in de verpleegkunde dan verdien je zo'n 13 
euro bruto per uur. Doe je een zaterdagdienst dan wordt je bruto-uurloon vermeerderd met 
3,5 euro. Werk je op zondag dan krijg je ongeveer 7,7 euro extra per uur. 
 
Extra premie voor specialisaties 
 

https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/verpleegkundige/1
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/Gezondheidszorg/2


Voor bepaalde specialisaties werd er al een bijzondere beroepstitel of bekwaamheid 
ingevoerd.  Zo bestaan er momenteel onder andere bijzondere beroepstitels voorspoed en 
intensieve zorgen, geriatrie en oncologie.  Daarnaast is er ook een bijzondere 
beroepsbekwaamheid geriatrie. 
Voor medewerkers die over deze titel of bekwaamheid beschikken en de hiermee overeen 
stemmende functie ook effectief uitoefenen, heeft minister Onkelinx bij koninklijk besluit van 
22 juni 2010 een jaarlijkse premie ingevoerd.  Deze premie komt voor de beroepstitels neer op 
3.616,84 euro bruto, voor de beroepsbekwaamheid op 1.205,58 euro bruto. 
 
Bron: Vacature 
 
 

▪     Hoeveel verdient een Belg? 

Belgen zijn harde werkers en daar worden ze doorgaans ook naar betaald. 40 procent ziet 
maandelijks meer dan 2000 euro op zijn rekening verschijnen. Dit blijkt uit de meest recente 
cijfers van het Salariskompas van vacature.com en KU Leuven.  
Het gemiddelde brutoloon bedraagt voor een voltijds werkende Belg 3.401€. Een gehuwde 
bediende houdt hier netto 2.049€ van over. De mediaan ligt in ons land echter op een netto 
maandloon van 1.873€. 50% van de Belgen krijgt dus meer, de andere helft minder. Slechts 
10% verdient evenwel minder dan 1.531€ en niet meer dan 5% gelukkigen ontvangt iedere 
maand een inkomen dat hoger is dan 3.100€.    
 
Het Salariskompas-onderzoek onder meer dan 66.000 landgenoten leverde volgende 
resultaten op:  
 

   BRUTO   NETTO   

90% verdient meer dan   2.050€   1.531€   

80% verdient meer dan   2.300€   1.591€   

70% verdient meer dan   2.500€   1.654€   

60% verdient meer dan   2.750€   1.763€   

50% verdient meer dan   3.000€   1.873€   

40% verdient meer dan   3.300€   2.005€   

30% verdient meer dan   3.700€   2.183€   

20% verdient meer dan   4.200€   2.400€   

10% verdient meer dan   5.100€   2.755€   

5% verdient meer dan   6.000€   3.119€   

 
Bovengemiddeld verdienen? Hier moet je zijn:  
De sector waar werknemers gemiddeld het meest opstrijken is nog steeds de chemie. Daar ligt 
een brutoloon na 5 jaar ervaring op 3156€. Kaderleden met 20 jaar anciënniteit rijven hier 
zelfs gemiddeld 6194€ op. Branches waarin het goed boeren is zijn onder andere het 
wetenschappelijk onderzoek en de rechtspraak, met gemiddelde starterslonen van 
respectievelijk 3.106 en 3.004€. Beginnende ingenieurs trekken evenwel de lijst met een 

http://www.vacature.com/salariskompas/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/salaris/de-belg-verdient-gemiddeld-3-401-euro/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/chemie/1/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/wetenschap/1/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/jurist/1/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/ingenieur/1/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent


inkomen van om en bij 3.128€.  
 
Om bij de 5% grootverdieners te horen mik je dan weer best op een managerstitel. Als 
kaderlid zie je je aanvankelijke 3.738€ bruto doorheen de jaren aangroeien tot 6.373€. In een 
juridische functie ligt het salaris het hoogst: gemiddeld 6.907€ per maand na 20 jaar 
werkervaring, wat gelijk staat aan een maandelijks nettobedrag van ongeveer 3.482€. 
 
Lees ook: 5 boeiende jobs in de petrochemie  
Bruto versus netto  
Wat je netto overhoudt van een brutoloon verschilt naargelang je situatie. Je statuut, 
burgerlijke staat en de extralegale voordelen die je ontvangt spelen zo bijvoorbeeld een rol bij 
de verrekening. Zo is het mogelijk dat een collega met hetzelfde brutoloon toch meer verdient 
dan jij. Met de bruto/netto calculator van vacature.com kan je je netto-inkomen meer precies 
berekenen. 
 
Lees ook: 
Dit zijn de 10 best betaalde jobs in België 
De 20 best betaalde sectoren in België 
Hoger lager... in deze jobs verdien je het meest/minst 
 
Bron: vacature.com, Salariskompas 2017 van vacature.com en KULeuven, op basis van meer 
dan 66.000 deelnames op vacature.com.  

 

▪     Pensioen met punten? 

Er ligt weer een ander plan op tafel om de pensioenen te berekenen. 
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft de vakbonden en werkgevers  inzage 
gegeven in zijn plannen om het pensioen met punten in te voeren. Hij wil nog deze legislatuur 
de wettelijke basis leggen voor de invoering van het systeem, dat vanaf 2025 ingang zou 
vinden. Volgens de minister volgt ons land op die manier Duitsland en Zweden, waar het 
pensioen met punten al werd aangenomen.  
 
De Franstalige liberaal heeft zijn oriëntatienota  voorgelegd aan de sociale partners binnen het 
Nationaal Pensioencomité. De tekst vormt het startpunt voor de discussies over de overgang 
van het huidige pensioenstelsel naar het systeem met punten. Dat moet volgens Bacquelaine 
een houdbaar pensioenstelsel voor de toekomst garanderen. 
Voor de minister moet het systeem een betere link bieden tussen het pensioen en de 
loopbaan. Het pensioen met punten moet de weerspiegeling zijn van de rechten die iemand 
heeft opgebouwd tijdens de professionele loopbaan. Elke euro die wordt bijgedragen moet 
meetellen voor het pensioen. 
 
Bacquelaine wil de keuzevrijheid versterken van werknemers over het moment waarop ze met 
pensioen gaan, in functie van de gepresteerde loopbaan. Hij wijst erop dat die vrijheid enkel 
kan worden toegestaan op basis van “actuariële correcties”. Dat komt neer op een negatieve 
correctie voor wie zijn pensioen opneemt zonder aan de referentieloopbaan te voldoen en een 
positieve correctie voor wie langer werkte. Er komt ook een mogelijkheid tot deeltijds 
pensioen. 
 

https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/manager/1/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/jurist/1/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/job-nieuws/5-boeiende-jobs-in-de-petrochemie?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent
https://www.vacature.com/nl-be/tools-testen/bruto-netto-calculator/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/salaris/dit-zijn-de-10-best-betaalde-jobs-in-belgie/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/salaris/dit-zijn-de-10-best-betaalde-jobs-in-belgie/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/job-nieuws/de-20-best-betaalde-sectoren-in-belgie/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/salaris/dit-zijn-de-5-best-en-de-5-slechtst-verdienende-functies?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/salaris/dit-zijn-de-5-best-en-de-5-slechtst-verdienende-functies?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/salaris/hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto&utm_campaign=hlncontent


Bedoeling is dat de erkenning van de zware beroepen in het puntensysteem wordt 
geïntegreerd. Tot slot moet de hervorming meer overeenstemming brengen tussen de stelsels 
van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren en aanpassingen toelaten in functie van de 
economische en demografische context. 
Het is de ambitie van de minister om het systeem in 2025 in voege te laten treden. In het 
regeerakkoord was nog sprake van 2030, maar op vraag van de administratie werd dus een 
vroegere datum vooropgesteld. Op het kabinet van de minister valt te horen dat het om een 
oriëntatienota gaat om de discussie te stroomlijnen. Wat zoveel wil zeggen dat het voorstel 
nog niet definitief is en dat er nog een ander plan mogelijk is. 

 

VARIA 

 

▪     Wat verandert er in Juli? 

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

• Verkeersboetes worden 35 procent hoger voor wie niet betaalt 

De manier waarop verkeersboetes worden geïnd, wordt vanaf 1 juli gewijzigd. De huidige 
zeven stappen, die kunnen uitmonden in een lange procedure voor de politierechter, worden 
beperkt tot vier. De belangrijkste wijziging is dat wie zijn boete halsstarrig weigert te betalen, 
niet zomaar meer voor de politierechter zal verschijnen. Wie niet ingaat op een voorstel van 
minnelijke schikking zal met een bevel tot betalen geconfronteerd worden, dat opgemaakt 
wordt door het parket.  
De maatregel zal gepaard gaan met een verhoging van het te betalen bedrag met 35 procent. 
Het is de bedoeling de huidige 15 procent van de verkeersboetes die niet worden betaald, 
terug te brengen naar 0,5 procent. Seponeringen zouden zo vermeden worden. Bovendien 
zullen door de uitvoering van de Europese crossborder-richtlijn ook buitenlandse 
verkeersovertreders hun boetes automatisch in de bus krijgen.  
De regering hoopt dat de inning van de verkeersboetes door de automatisering jaarlijks 150 
miljoen euro extra in het laatje brengt.  
 

• Groenere verkeersbelasting voor bestelwagens 

Voor de huidige ingeschreven diesel- en benzinevoertuigen verandert er niets, maar wie vanaf 
1 juli nog een milieuonvriendelijke nieuwe of tweedehandsbestelwagen inschrijft, zal wel een 
hogere verkeersbelasting betalen.  
Voor elektrische bestelwagens betaal je vanaf 1 juli helemaal geen verkeersbelasting meer. 
Voor CNG-modellen geldt die vrijstelling tot en met 2020.  
 

• NIP-test wordt terugbetaald 



De ziekenfondsen betalen vanaf 1 juli de NIP-test volledig terug voor zwangere vrouwen met 
een voorkeursregeling, terwijl vrouwen zonder voorkeursregeling nog maximaal 8,68 euro 
zullen betalen. België is het eerste land in Europa dat de test vrijwel gratis maakt.  
De NIPT is een niet-invasieve test voor het syndroom van Down. Er wordt een bloedstaal 
afgenomen van de zwangere vrouw, waarin doorgaans ook DNA van de foetus te vinden is. 
De test geeft met 99,8 procent zekerheid aan of het kind een trisomieafwijking heeft of niet.  
 

• Handelaars  krijgen 'hinderpremie' 

Handelaars die hinder ondervinden van openbare werken, krijgen vanaf 1 juli een 
automatische 'hinderpremie' van 2.000 euro van de Vlaamse overheid, zonder dat ze hun zaak 
moeten sluiten. 
Die handelaars worden per brief op de hoogte gebracht van de werken. Via de website 
vlaio.be kunnen ze zich dan registreren om vervolgens de premie op hun rekening gestort te 
krijgen. Handelaars die uiteindelijk toch moeten sluiten omdat hun straat helemaal niet meer 
bereikbaar is, kunnen boven op de hinderpremie nog een compensatie ontvangen van 80 euro 
per sluitingsdag.  
 

• Uitkoopactie Ethias nog tot 7 juli 

Spaarders met een First-spaarverzekering hebben nog tot en met 7 juli om in te gaan op de 
uitkoopactie van Ethias. Wie zijn First-verzekering stopzet, krijgt een bonus van 25 procent. De 
verzekeraar wil zoveel mogelijk verzekeringen opkopen omdat de levenslange rente van 3,4 
procent als een molensteen rond de nek van Ethias hangt nu de rentes zeer laag staan.  
Tegelijk is de verzekeraar op zoek naar een overnemer voor de First-portefeuille. 
Test-Aankoop raadt de consumenten  aan in te gaan op het bod.  
 

• Gereglementeerde boekenprijs  

Vanaf 1 juli gaat in Vlaanderen de gereglementeerde boekenprijs in. Nieuwe boeken krijgen 
daarbij in de eerste zes maanden na hun publicatie een gereglementeerde prijs, waarop 
verkopers maximaal 10 procent korting mogen geven. Na het eerste halfjaar is de boekenprijs 
weer vrij.  
Met de maatregel wil Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de boekensector "versterken en 
wapenen voor de toekomst". De gereglementeerde boekenprijs "moet vooral helpen om het 
aanbod aan boeken zo divers en breed beschikbaar mogelijk te houden", zegt de Open Vld'er.  
 

• Waals Gewest lanceert eigen doelgroepenbeleid 

Het Waals Gewest start vanaf 1 juli met een eigen doelgroepenbeleid voor 
tewerkstellingssubsidies. Bedoeling is om werkgevers te stimuleren om mensen die moeilijk 
aan het werk geraken, toch aan te werven.  
Het Waals Gewest focust het doelgroepenbeleid op jongeren, langdurig werkzoekenden, 55-
plussers en laaggeschoolden.  
Een deel van het doelgroepenbeleid werd met de zesde staatshervorming in 2014 
geregionaliseerd. Vlaanderen startte in juli vorig jaar met eigen subsidies, maar Brussel en 
Wallonië bleven tot nu toe de federale maatregelen volgen. Het Waals Gewest start nu in juli 
met een eigen tewerkstellingsbeleid, het Brussels Gewest volgt normaal gezien op 1 oktober.  
 

• Verander van telecomoperator 

 



Vanaf maandag 3 juli kun je als consument veel makkelijker en sneller van vaste 
telecomoperator veranderen voor internet, vaste telefonie en digitale televisie via easy-
switch. De nieuwe operator zal de verandering van je abonnement regelen. Consumenten 
makkelijker laten overstappen naar de goedkoopste operator, moet de concurrentie op de 
telecommarkt aanscherpen.  Alle verdere info via:  
 
http://www.bipt.be/nl/consumenten/telefoon/easy-switch  
 

• Beroepsverplaatsingen met eigen wagen 

Werknemers die voor beroepsverplaatsingen in opdracht van de werkgever gebruik maken 
van hun privévoertuig, kunnen aanspraak maken op een terugbetaling van de gemaakte 
kosten door de werkgever. 
 
Om deze kosten te vergoeden zijn er  forfaitaire kilometervergoeding die door de overheid aan 
ambtenaren wordt uitbetaald. De fiscus en RSZ aanvaarden dat hetzelfde bedrag gebruikt 
wordt voor beroepsverplaatsingen van werknemers uit de privésector. Het gevolg is dat de 
bedragen onbelast kunnen worden toegekend en niet onderworpen zijn aan 
socialezekerheidsbijdragen. 
 
Het bedrag van de vergoeding wordt jaarlijks in de maand juli herzien. Voor de periode 1 juli 
2017 tot en met 30 juni 2018 bedraagt de vergoeding 0,3460 EUR per kilometer. 

 

▪      Vadersdagverlof 

De Gezinsbond en de Vrouwenraad zijn gestart met een petitie voor 20 dagen wettelijk 
geboorteverlof  voor vaders. 
 
Wetenschappelijke experts wijzen er al langer op dat een intensieve betrokkenheid van vaders 
en meemoeders in de periode na de bevalling van hun partner positieve effecten heeft op de 
ontwikkeling van baby's, het genderevenwicht binnen gezinnen en de gelijkheid van vrouwen 
en mannen op de arbeidsmarkt. Daarom moet het geboorteverlof verdubbelen, concreet 
betekent dit 20 werkdagen.  
De Gezinsbond en de Vrouwenraad zijn daarom met een petitie gestart. 
 
Het wettelijke 'geboorteverlof' in België is vandaag nog erg beperkt: 10 dagen voor 
werknemers en ambtenaren. 
Daarmee scoren we op Europees niveau onder het gemiddelde van 12,5 dagen.  
 
In de Scandinavische landen hebben papa's vaak een eigen, substantieel geboorteverlof. 
Moeders, vaders en meemoeders vinden het huidige geboorteverlof in ieder geval te kort. Uit 
een bevraging van de Gezinsbond in 2016 bij meer dan 6.000 jonge ouders hield, bleek dat 93 
procent van de moeders en 84 procent van de partners (vaders en meemoeders) die mening is 
toegedaan. Volgens 90 procent van de partners moeten ook zelfstandigen en meewerkende 
echtgenoten recht hebben op geboorteverlof.  
 
Motivatie die de ouders zelf opgeven? Vele papa's en meemoeders vinden dat ze hun pas 
bevallen partner zo beter kunnen bijstaan én een hechtere band kunnen opbouwen met hun 

http://www.bipt.be/nl/consumenten/telefoon/easy-switch


kindje. Nu moeten ze al te vaak terug aan het werk voordat de pas bevallen moeder een 
beetje weer op haar positieven is kunnen komen.  
 
Een paar vaststellingen uit ons onderzoek: "Het is heel zwaar als je al een schoolgaand kind 
hebt en je dan met een pasgeboren kind elke dag 's morgens en in de namiddag naar de school 
moet." Of nog: "Het is ook belangrijk voor de hechting van de baby om in die eerste weken 
ook veel tijd met de papa door te kunnen brengen."  
Een mama zegt: "Ik had een keizersnede en mocht een maand niet heffen en tillen, dit terwijl 
onze oudste zoon naar school moest... Eens de partner terug aan het werk moet, mag je zelf 
beginnen sleuren met een driejarige en een Maxi-Cosi." Ouderschapsverlof is niet voor 
iedereen de oplossing, zo bleek uit het onderzoek.  
Een andere  getuigenis: "Ouderschapsverlof is een leuk idee als aanvulling op geboorteverlof, 
maar het is kostelijk om het op te nemen. Zeker voor mannen. Het loonverlies is dus te groot. 
Als ze dit zouden verbeteren dan zou het geboorteverlof niet te kort zijn en kan iedereen een 
keuze maken of ze in het begin langer thuisblijven of niet, voor zowel mama als papa." 
 
Ook het ruimere familiale netwerk kan niet altijd kan bijspringen in de intense periode net na 
de bevalling. Steeds meer grootouders werken en mensen blijven niet altijd onder de 
kerktoren wonen. Dat is op zich geen probleem als beide partners ook echt aanwezig kunnen 
zijn om zorg te dragen voor de baby, de andere kinderen en elkaar.  
 
De Gezinsbond en de Vrouwenraad willen dat de federale overheid dit signaal van jonge 
ouders serieus neemt. Met de handtekeningen van de petitie stappen we naar federaal 
minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block en de minister van Werk Kris 
Peeters, met de vraag de wetgeving nog tijdens deze regeerperiode aan te passen.  
De geboorte van een kind is een mooie, maar ook vermoeiende en spannende periode. Een 
goede start voor het hele gezin, met twintig dagen geboorteverlof, is absoluut geen luxe. 

 

▪     Rusthuizen nationaliseren?  

Nationaliseer het rusthuis! 
 
Dit is een oproep om een deeltak van de economie weg te trekken uit de handen van 
graaiende aandeelhouders en onder democratische controle te brengen. De vermarkting van 
de ouderenzorg is mislukt. De klinische websites van de ouderenzorgbedrijven doen je 
misschien anders vermoeden, maar het zijn grote ondernemingen met winstverwachtingen en 
aandeelhouders. Dat moet stoppen. Nationaliseer het rusthuis. 
  
Namen als Armonea en Orpea klinken je misschien bekend in de oren. Het zijn 
rusthuisgiganten die centra opkopen als ware het Delhaizes of Carrefours die buurtwinkels van 
de kaart vegen. De bottom line is geld verdienen. Dat moet stoppen. Nationaliseer het 
rusthuis.  
 
“De nieuwe hongersnood: 3 op de 5 bejaarden riskeren ondervoeding” kopte Humo. Een 
verontruste huisarts zag z’n patiënten zienderogen vermageren en deed een volledig 
onderzoek in Brusselse rust- en verzorgingstehuizen. In veel rusthuizen krijgen bewoners alle 
maaltijden in een shift van 8 uur. Mensen hebben het ontbijt nog maar net op of het 
middagmaal wordt al voorgeschoteld. Natuurlijk heeft niemand op dat moment honger. 



Ook, de maaltijden zijn van ondermaatse kwaliteit. Op de vakbondsvorming vraag ik waarom 
de deelnemers zich kandidaat hebben gesteld voor de sociale verkiezingen. Laatst had ik een 
kok uit een rusthuis. Hij antwoordde dat hij iets wil doen aan de povere maaltijden in z’n 
rusthuis en is op alle mogelijke manieren op zoek naar inspraak. De seniorenmultinationals 
willen maar 3 à 4 euro per dag besteden per persoon aan maaltijden. Dat is het recept voor 
ondervoeding. 
 
Niet enkel het eten is ondermaats, ook andere dienstverlening hoort thuis in de 
middeleeuwen. Pampers worden niet onmiddellijk ververst, ze moeten ‘voldoende verzadigd’ 
zijn. Alle animatie of sociaal contact wordt beperkt wegens te duur. Het personeel haast zich 
immers van het ene hoogstnoodzakelijke naar het volgende. Rusthuizen worden daardoor een 
soort opslagplaats voor oudjes. Het personeelstekort heeft uiteraard ook gevolgen voor het 
personeel zelf. Stress en burn-out zijn niet onbekend bij rusthuispersoneel. 
In privéhanden krijgen we bij rust- en verzorgingstehuizen geen waar voor ons geld. Er is 
winstverwachting dus een deel van het geld, of het nu uit eigen zak (€1.500 tot €1.800 per 
maand!) of subsidies komt, gaat naar dividend en niet naar zorg en dienstverlening. Dat is een 
inefficiënte besteding van geldmiddelen. In overheidshanden en onder democratische 
controle hoeft die verspilling niet. 
 
Vandaag zien beleggers goud in de vergrijzing, maar wat als die voorbij is? De babyboom na 
Wereldoorlog II was een kortstondig fenomeen, dus de vergrijzing van die generatie is 
evenzeer tijdelijk. In 2030 zou die haar hoogtepunt kennen. En nadien? Beleggers die 
wegtrekken? Faillissementen? Wat doen we met senioren die op straat belanden? Bij 
rusthuizengroep Senior Assist was dit ei zo na het geval. Vakbonden blijven vandaag nog altijd 
bezorgd over het voorbestaan van het ouderenzorgbedrijf. 
Om al deze redenen vind ik dat we de ouderenzorg moeten nationaliseren en onder 
democratische controle brengen. Bij nationaliseren beeld ik me een oude staalfabriek in de 
Sovjet Unie gerund door apparatsjiks in en ik zal vast niet de enige zijn waarbij weinig 
romantische beelden uit verre verledens opdoemen. Nationaliseren hoeft niet te eindigen in 
een groot overheidsbedrijf gerund door de politieke partijen aan de macht. Je kan naar een 
democratisch model gaan waarbij een raad van seniorenverenigingen, werknemers en directie 
knopen doorhakt. Het onmiddellijke bestuur kan gewoon door managers gedaan worden zoals 
vandaag. 
Ook ik en alle andere jongeren zijn binnen een halve eeuw senior. Graag wil ik ook dan als 
volwaardig lid van de samenleving beschouwd worden en niet opgesloten worden in een 
veredelde gevangenis. Wanneer de markt te kort schiet, moeten we ingrijpen. Nationaliseer 
het rusthuis.  
Dit artikel is eerder verschenen op de site Voor Verbetering Vatbaar.  
 
Bron: artikel van Wouter Parmentier in dewereldmorgen 
 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/06/12/nationaliseer-het-rusthuis 

 

▪     Samusocial  in opspraak  

Er komt geen einde aan de schandalen van de PS rond Samusocial. 
Dat is een  vzw met een sociaal doel,  namelijk de opvang van daklozen, die voor 98 procent 
met overheidsgeld wordt gefinancierd. 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/06/12/nationaliseer-het-rusthuis


Nu duidelijk wordt op welke wijze de Brusselse PS-kopstukken Yvan Mayeur en Pascale 
Peraïta, respectievelijk de vorige en huidige voorzitter van Samusocial, zichzelf verrijkten via 
die daklozenorganisatie, eistten verscheidenen partijen  dat er ernstig orde op zaken wordt 
gesteld.  
“Het ontslag van Mayeur en Peraïta is het enige passende antwoord, maar allerminst 
voldoende”, zegt Johan Van den Driessche, gemeenteraadslid van de Stad Brussel en 
fractievoorzitter in het Brussels parlement. Zijn collega Liesbet Dhaene vraagt ook  dat de 
bevoegde ministers in de Brusselse regering  een juridische procedure opstarten, om de 
onwettige vergoedingen van Mayeur en Peraïta naar de kas van de vzw te laten terugvloeien. 
Bovendien moet worden uitgepluisd hoe het mogelijk is dat de PS jarenlang haar gang kon 
gaan onder het toeziend oog van de opeenvolgende bevoegde ministers van andere partijen, 
waaronder de CD&V en de sp.a, zeggen veel politici. 
De PS  heeft jarenlang haar gang kunnen gaan binnen Samusocial, dan komt dat mede door 
het schuldig verzuim van de opeenvolgende partijen die met de socialisten meeregeerden op 
de verschillende Brusselse bestuursniveaus. 
In oktober 2013 kwam al aan het licht dat PS’ster Pascale Peraïta als directrice van Samusocial 
buitensporige vergoedingen kreeg. Een maand later bleek dat zij ondanks dat royale loon in 
een woning van het OCMW woonde. Toch werd zij twee maanden later benoemd als 
gedelegeerd bestuurder van Samusocial.  
Toen de ministers Céline Fremault (cdH) en Pascal Smet (sp.a) in 2014 de rol van 
voogdijminister overnamen, was het eerste dat ze deden de opdracht van Samusocial 
uitbreiden en de subsidies van de vzw substantieel verhogen.  
Zelfs het nieuws dat ook familieleden van PS-mandatarissen een postje hadden in de vzw 
verwondert niemand meer.  
Ten slotte is het tekenend dat dit nieuwste schandaal maar door Ecolo in de media is gebracht, 
nu zij in de oppositie zitten. In de vorige legislatuur beperkte hun voogdijminister zich tot 
horen, zien en zwijgen.  
 
Inmiddels blijkt de volledige raad van bestuur zijn ontslag te hebben gegeven. 
 
In principe worden bestuurders van vzw’s niet bezoldigd: vzw’s hebben geen winstgevend doel 
en mogen hun leden dus niet verrijken. Wordt er toch een vergoeding toegekend, dan moet 
die redelijk zijn. Een excessieve bestuurdersvergoeding is per definitie in strijd met dat verbod.  
 
De oppositieleden  rekenen  erop dat de overdreven hoge en onrechtmatig verkregen 
zitpenningen worden teruggestort: Dat waren giften die bedoeld waren voor daklozen. 
 
Ook de Brusselse ziekenhuizen blijken een lucratieve bron van inkomsten te vormen voor de 
lokale politici. Sommige van hen verdienen er zelfs twee keer aan.  
Verschillende leden van het Brusselse OCMW hebben een zitje in de raden van bestuur van de 
plaatselijke ziekenhuizen. Maar uit een rondvraag blijkt dat de vergoedingen die ze daarvoor 
krijgen, wel heel ver uit elkaar liggen.  
Christophe Pourtois (MR) bijvoorbeeld steekt als voorzitter van de raad van bestuur van het 
Brugmann-ziekenhuis 32.365 euro per jaar op zak. Alain Nimegeers (MR) krijgt in datzelfde 
ziekenhuis 24.274 euro.  
Andere OCMW-leden krijgen slechts een vergoeding van 800 euro per jaar.  
 
Opvallend is ook dat sommige raadsleden meer dan één bijverdienste in het 
ziekenhuiswezen hebben. Boven de Brusselse ziekenhuizen is immers een aantal koepels 
opgericht en ook daar zetelen politici in de raad van bestuur.  
 



Het Uitgebreid Bureau van het Brussels parlement besliste ondertussen  een 
onderzoekscommissie naar het beheer van Samusocial op te richten. 
 
Mayeur laat nog weten dat hij een stap opzij zet bij alle instanties van de PS, waaronder het 
partijbestuur, 'om de partij niet in verlegenheid te brengen', en 'zolang er geen volledige 
duidelijkheid en sereniteit bestaat'.  
 
En op vrijdag 30 juni kwam dan het nieuws dat  Yvan Mayeur uit de PS stapt.  Hij kondigde zijn 
ontslag aan in een brief naar de partij.  
Na de vele schandalen was de maat ook voor PS-voorzitter Di Rupo vol. Hij had een interne 
deontologische commissie bevolen die zich vandaag zou buigen over het lidmaatschap van 
Mayeur. De afgelopen dagen schreeuwden enkele PS’ers, onder wie Brussels minister-
president Rudi Vervoort al openlijk om het ontslag van Mayeur. 
Maar Mayeur wachtte het verdict niet af en houdt nu de eer aan zichzelf.  
 
Alles samen verdiende Mayeur in de periode tussen juni 2014 en november 2016 bijna 27.000 
euro bruto per maand,  10.788 euro als burgemeester, 9.810 euro parlementaire 
uittredingsvergoeding, 4.700 euro bij Vivaqua en 1.575 euro bij Samusocial. 
 
http://www.n-va.be/nieuws/samusocial-opeenvolgende-regeringspartners-lieten-ps-begaan 
 

Het parket van Brussel start een onderzoek naar de affaire rond zitpenningen bij de Brusselse 
daklozenorganisatie Samusocial. Dat meldt L'Echo. 'Er wordt een opsporingsonderzoek 
geopend om na te gaan of er sprake is van strafrechtelijke inbreuken'. Meer commentaar 
wordt voorlopig niet gegeven. 
 

▪     Dag van het Humanisme  

21 juni is de langste dag van het jaar, de dag van het licht, het is een feestdag voor vrijzinnig 
humanisten over de hele wereld. De dag staat symbool voor het optimisme dat het vrijzinnig 
humanisme kenmerkt: het vertrouwen in de mogelijkheden van de mens om zelf zin te geven 
aan zijn bestaan. We wachten immers niet op een invulling van elders voor ons bestaan en ons 
geluk. Er is geen eenvoudig recept om ons leven zin te geven. 
Voor de Internationale Dag van het Humanisme 2017 is er een filmpje gemaakt met de vraag: 
Hoe kan ik gelukkig zijn? Geluk is voor iedereen anders en er is geen pasklaar antwoord.  Bekijk 
het filmpje op de site. 
 
Een nog jonge feestdag 
In de jaren 80 vierden verschillende groepen humanisten in de Verenigde Staten en Europa al 
een humanistische feestdag, maar niet allemaal op dezelfde dag. Binnen de International 
Humanist and Ethical Union (IHEU) rijpte het idee voor een jaarlijkse internationale 
humanistische feestdag. 
 
Alle info via:  
 
https://dagvanhethumanisme.be/  

 
 

http://www.n-va.be/nieuws/samusocial-opeenvolgende-regeringspartners-lieten-ps-begaan
https://dagvanhethumanisme.be/


BOEKEN 
 

▪     China voor de 21ste eeuw 

China, een gids voor de 21e eeuw, zonder vraagteken, is een intrigerende boektitel.  
Meent Frank Pieke dat China een gids is voor de 21e eeuw of is zijn boek een gids om het 
China van de 21e eeuw te begrijpen?  
Zelfs na lezing blijft er daarover nog enige onzekerheid. We moeten genoegen nemen met de 
hint in de titel van de originele Engelse uitgave Knowing China, a 21st century guide. 
 
De auteur, Frank Pieke, hoogleraar Modern Chinas Studies in Leiden, heeft dit boek 
geschreven vanuit een positieve motivatie en met achtenswaardige bedoelingen. Hij wil zijn 
expertise en die van andere China-specialisten aan het publiek ter beschikking stellen. Dat 
gebeurt volgens hem veel te weinig en het leidt tot gemiste kansen. Pieke heeft drie ambities: 
‘met Chinese ogen naar China kijken’, misvattingen bestrijden, naar de waarheid zoeken in de 
feiten en niet in een ideologie. Pieke maakt zijn beloften waar, tot op zekere hoogte. 
 
Lees verder via:  
 
http://www.uitpers.be/artikel/2016/12/15/uitdagingen-neo-socialisme/  
 

▪     Onwetendheid is zonde 

We beleven beroerde tijden. ‘Enerzijds neemt de populariteit van en de interesse voor het 
geloof – christelijk, islamitisch, boeddhistisch of anderszins – weer toe en anderzijds voelen 
atheïsten zich door diezelfde ‘moderne gelovigen’ bedreigd en zijn ze bang voor een 
ondermijning van de verworvenheden van de verlichte westerse democratie.’ Dat schrijft Bart 
Leeuwenburgh in zijn biografie over Adriaan Koerbagh die samen met zijn broer Johannes en 
hun geestesgenoot Baruch Spinoza in het midden van de zeventiende eeuw in Nederland aan 
de kar trokken om, zoals de titel van Adriaan Koerbaghs boek luidt, het licht te doen schijnen 
in duistere plaatsen. Honderd jaar voor de Franse Verlichting probeerden zij de duisternis van 
de dogma’s te verdrijven door het licht van de rede. [Voor boekenreferenties, zie onderaan] 
Dankzij het boek van Geert Mak, ‘De levens van Jan Six’, zullen velen het bestaan ontdekt 
hebben van de gebroeders Koerbagh: Adriaan (1633-1669) en Johannes (1634-1672). Adriaan 
was medicus, jurist en filosoof. Johannes was een ‘dissident’ predikant. Adriaan werd bekend 
(berucht) door zijn drie boeken: ‘Nieuw Woorden-boek der Regten’ (1664), een verklarend 
woordenboek van de juridische terminologie; ‘Een Bloemhof van allerley lieflijkheyd zonder 
verdriet geplant’ (1668), een aanklacht tegen de domheid, arrogantie en machtswellust van 
geestelijken en theologen en ‘Een ligt schijnende in duystere plaatsen’ (verscheen in 1668, 
maar vrijwel de hele oplage werd op bevel van de Amsterdamse schout vernietigd, waardoor 
het boek na het overlijden van Adriaan in 1669 in de vergetelheid terechtkwam). 
In ‘Bloemhof’ doorprikte Adriaan voor de gewone man en dus in het Nederlands, het jargon 
van artsen, geleerden en predikanten. Het doet denken aan het ‘Klein lexicon van het 
managementjargon’ dat onlangs bij EPO verscheen en waarin het hedendaagse 

http://www.uitpers.be/artikel/2016/12/15/uitdagingen-neo-socialisme/


managersjargon in mensentaal wordt vertaald en doorgeprikt. Adriaan Koerbaghs andere boek 
‘Een ligt schijnende in duystere plaatsen’ was systematischer opgebouwd. En zoals Bart 
Leeuwenburgh schrijft gebruikte Koerbagh hierin het volle gewicht van de rede, het “gezonde 
verstand”, om de religieuze dogma’s van de gereformeerde kerk te verpletteren. 
Dat was in die tijd niet vanzelfsprekend. De kerk, de godsdienst overheerste alles, ook de 
politiek. Zo was het stadsbestuur van Amsterdam, waar de Koerbaghs woonden, niet 
samengesteld uit vertegenwoordigers van politieke strekkingen, maar wel van protestantse 
sekten. En die waren er bij de vleet: socinianen, collegianten, doopsgezinden, calvinisten, 
arminianen, quakers. Er waren ook remonstranten en anti-remonstranten en ga zo maar door. 
Als de kerk oordeelde dat een of andere burger van het ware geloof afweek, werd de brave 
man of vrouw voor het stadsbestuur en het gerecht gesleept. Er was dus niet alleen geen 
scheiding van Kerk en Staat, de Kerk stond gewoonweg boven de Staat. 
Adriaan Koerbagh maakte zich zeker geen vrienden in kerkelijke kringen door aan te klagen dat 
geestelijken niet alleen geestelijke wetten en voorschriften maakten, maar ook wereldlijke 
wetten. Dat zou zijns inziens niet mogen gebeuren, ‘want de overheid heeft die macht en dat 
recht nog altijd’. Koerbagh ging nog verder. Ook geestelijke wetten en voorschriften moeten 
door de regeringen worden vastgesteld. Als de overheid de geestelijke wetten en 
voorschriften aanvaardt die door geestelijken en theologen worden vastgesteld, kan dat 
volgens Koerbagh bij die geestelijken alleen maar tot machtsmisbruik leiden ‘waaruit zoveel 
onheil is ontstaan in de vorm van oorlogen, verwoestingen, wrede broedermoorden en 
vervolgingen’. 
Adriaan Koerbagh schrijft al in de eerste zin van ‘Een ligt’ dat het zijn bedoeling was ‘een 
helder licht te laten schijnen over de misslagen en dwalingen van de geestelijken op het 
gebied van theologie en godsdienst’. Hij kon alleen maar de toorn van het hele kerkelijke 
bestel over zich halen door te beweren dat de Bijbel een boek is als een ander en helemaal 
niet het woord van God; door komaf te maken met de Drievuldigheid (drie personen in één 
God), met heiligen, engelen en duivels, met hemel, hel, de verrijzenis van de lichamen, orakels, 
mirakels, en voor de rooms-katholieken met de verandering van een stuk brood in het lichaam 
van Christus, de maagdelijkheid van Maria, regels over vis en vlees eten enz. En waarom haten 
de geestelijken van de rooms-katholieke kerk alle andere gezindtes? Voor Koerbagh is dat 
vanwege ‘het grote genot, de winsten en vruchten die de geestelijken uit de godsdienstige 
verzinsels halen’. Maar voor de geestelijken van de hervormde (protestantse) godsdienst is 
Koerbagh niet veel milder: ‘Ook zij lijken meer behagen te scheppen in het vervolgen en 
onderdrukken van anderen, in lasteren en schelden.’ 
Onwetendheid is zonde 
Tegenover de waanzin en de wandaden van de godsdienst plaatst Adriaan Koerbagh de rede. 
Hij beklemtoont dat de mens met rede werd begiftigd en dat wij dat vermogen om te 
redeneren dan ook moeten gebruiken. Wie de rede daarentegen verzuimt ‘vervalt tot 
onwetendheid en bijgeloof, waaruit alle kwaad ontstaat’. En wie gelooft verzuimt de rede. Zo 
schreef Koerbagh in ‘Een ligt’ (oorspronkelijke versie): ‘Weeten is seker en wis, en weeten is 
beter en saliger als gelooven’ en ‘Al schrijft men by ’t geloof nog soo vasten vertrouwen, dat 
het soo is als men gelooft, so kan men bedroogen worden.’ Voor Koerbagh hield het geloof op 
waar de waarheid begon en vice versa. Koerbagh schreef zelfs dat ‘de rede de Schrift 
overtreft’. En wat is de rede? Dat betekent volgens Koerbagh logisch redeneren. Door logisch 
te redeneren kon men de waarheid ontdekken en wie zich liet leiden door zijn gezond 
verstand en zich bevrijdde van vooroordelen zou vanzelf die enig mogelijke waarheid 
ontdekken. 
Denkers als Adriaan Koerbagh en Baruch Spinoza konden niet vlakaf zeggen dat de godsdienst 
moest worden afgeschaft. Ze deden dat op een voorzichtige manier. Zo stelde Koerbagh dat 
de ware godsdienst moet voortvloeien uit de rede. Ze konden in hun tijd ook niet zeggen dat 
God niet bestaat, maar zegden ze dat God de natuur is, wat op hetzelfde neerkomt. Voor 
Koerbagh moest de werkelijk gezuiverde religie een filosofische zijn, gebaseerd op de rede in 



plaats van op de verbeelding, waarin theologie en natuurwetenschap zouden samenvallen, 
wat betekent dat alleen die laatste zou overblijven. 
Koerbagh verving het woord zonde door dwaling en de dwaling was de onwetendheid. Jezus 
en zijn leerlingen kwamen het volk onderrichten, dat is tot wijsheid brengen. En als Jezus de 
mensen opriep zich te bekeren, betekent dit voor Koerbagh dat ze hun gezond verstand 
moesten gebruiken en dat is een verstand begiftigd met kennis en rede. Vandaar dat hij vooral 
katholieke gelovigen oproept niet alles te slikken wat geestelijken en leraren hen voorhouden. 
Neen, ze moeten dat zelf onderzoeken. Hij formuleerde het aldus: ‘Als wat ons geleerd wordt 
de waarheid is, zal het duidelijk en makkelijk te begrijpen zijn, en het mag daarom worden 
onderzocht door eenieder die ook maar enig verstand en een kritische blik heeft.’ 
Filosofie en theologie 
Adriaan Koerbagh heeft het in ‘Een Ligt’ ook over de verhouding filosofie en theologie. 
Eeuwenlang noemde de katholieke kerk de filosofie ‘de dienstmaagd van de theologie’. 
Koerbagh maakt niet alleen een scheiding tussen beide, zoals Spinoza deed, maar hij zegt 
zonder omwegen dat de theologie onder de filosofie staat. Het denken staat boven 
theologische dogma’s en verzinsels. Even duidelijk is Koerbagh over de metafysica, een vak dat 
aan de katholieke unversiteiten en seminaries werd (wordt) onderwezen. Als meta boven 
betekent, dan… 
 
Lees verder via: 
 
http://www.uitpers.be/artikel/2017/03/08/honderd-jaar-franse-verlichting-scheen-licht-al-
nederland/  

 

▪     Heeft theologie zin?  

De jongste dagen is er heel wat te doen geweest over theologie of godgeleerdheid. Heeft 
theologie zin en is er aan een universiteit plaats voor een theologische faculteit? In 
opiniestukken in De Standaard werden deze vragen op uiteenlopende, zeg maar tegengestelde 
wijze beantwoord. Verdedigers van de godgeleerdheid wringen zich in duizend bochten om 
het bestaansrecht ervan te verdedigen. De vraag is of godgeleerdheid een wetenschap is. Het 
antwoord is vrij eenvoudig: wetenschap houdt zich bezig met de werkelijkheid en niet met een 
in de werkelijkheid niet waar te nemen god. 
Alles begon met een tweet van de Gentse wetenschapsfilosoof Maarten Boudry. Hij schreef 
dat geen enkele universiteit die zichzelf respecteert er een faculteit theologie op na kan 
houden. Zelfs een faculteit astrologie zou volgens Boudry meer zin hebben, want sterren 
bestaan tenminste. 
Dat lokte, zoals te verwachten was, onmiddellijk een reactie uit van Rik Torfs, rector van de KU 
Leuven. In De Standaard (27 februari 2017) viel hij in zijn column Boudry aan door hem te 
verwijten zich dogmatisch op te stellen en andersdenkenden niet als denkenden te willen 
beschouwen. 
Eerste denkfout van de rector: hij ziet niet in dat denken op de werkelijkheid moet slaan en 
niet op verzinsels. In zijn ziekelijke ‘enerzijds, anderzijds’-benadering van alles en nog wat haalt 
Torfs een oud smoesje uit zijn trukendoos om het gelovig zijn te verdedigen. Zo schrijft hij dat 
‘er mathematici en astronomen zijn die heel gelovig zijn. Anderen zijn het niet. Dat is juist 
prachtig’. Een bij uitstek misleidende voorstelling van zaken. Het kan best dat mathematici en 
astronomen gelovig zijn. Maar op het ogenblik dat ze zich met hun wetenschap bezighouden 
speelt hun geloof geen rol. Anders zouden ze geen wetenschappers zijn. 

http://www.uitpers.be/artikel/2017/03/08/honderd-jaar-franse-verlichting-scheen-licht-al-nederland/
http://www.uitpers.be/artikel/2017/03/08/honderd-jaar-franse-verlichting-scheen-licht-al-nederland/


Torfs’ uitspraak doet denken aan wat men vroeger mensen zei die… 
 
Lees verder via: 
 
http://www.uitpers.be/artikel/2017/03/06/theologie-stuiptrekkingen-laatste-verdedigers/  
 

▪     Het basisinkomen 

Een nieuw boek over het basisinkomen, het kan er nog bij. Zeker wanneer het is geschreven 
door één van de goeroes die de zaak al decennialang bepleiten. 
En ik neem aan dat het normaal is dat ook intellectuelen, wanneer ze zich een mening vormen 
en argumenten uitbouwen, zich laten leiden door de situatie die ze het best kennen, die van 
hun eigen land, die van de regio’s of landen waar ze het vaakst komen. Het is de enige 
verklaring die ik vind voor de radicale stellingen van een Rutger Bregman die leeft in een land 
waar de verzorgingsstaat er al het bijltje heeft bij neergelegd, en dat Guy Standing stelt dat de 
sociale zekerheid niet langer functioneert en middelentoetsen paternalistisch zijn. Misschien is 
het omdat ik in België woon waar de sociale bescherming nog wél redelijk goed functioneert, 
dat ik denk dat ze ook best kan vernieuwd en verbeterd worden. Wie zal het zeggen? 
Hoe dan ook, Guy Standing heeft het niet voor de verzorgingsstaat en het lijkt er op dat hij 
heel erg gebrand is op het systeem van sociale bijstand in het Verenigd Koninkrijk. Dat is 
begrijpelijk, maar het lijkt me ietwat overtrokken om van daaruit meteen de trein van het 
basisinkomen op te stappen. Het is een bezwaar dat ik tegen heel wat voorstanders heb: ze 
hebben best goede argumenten en wijzen terecht op soms ernstige sociale en politieke 
problemen, maar daarom is het basisinkomen niet noodzakelijk de enige en beste oplossing. 
Met de definities van Standing zit het snor. Geen verwarring dus met de andere oplossingen, 
zoals de negatieve inkomensbelasting, het minimumloon of het gegarandeerd 
minimuminkomen. Hier en daar heb ik wel wat twijfel of de vele academici die hij aanhaalt en 
die achter een basisinkomen zouden staan, dat ook vanuit diezelfde definities doen. 
Na het gebruikelijke historische overzicht geeft Standing zijn belangrijkste argumenten. Ze zijn 
sociale rechtvaardigheid, vrijheid en economische zekerheid. Ze worden elk in een apart 
hoofdstuk uitvoerig toegelicht. 
 
Daarna gaat hij kijken naar de economische argumenten 
(betaalbaarheid) en naar de gebruikelijke bezwaren die tegen 
het BI worden ingebracht. Volgt een hoofdstuk over werk en 
arbeid, over de alternatieven voor het BI die uiteraard zinloos 
zijn volgens hem, over de mogelijkheden van een BI voor het 
Zuiden, en over de vele … 
 
Lees verder via:  
 
http://www.uitpers.be/artikel/2017/06/09/veranderen-
veranderen-is-vraag/ 
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ANTIPESTTEAM 

 

▪     Mentale fixatie  

We hebben het al vaak gehad over de gevolgen van pesten. 
Hieronder de vreselijke gevolgen wat het pesten met je kan doen, 

• Je kan er heel erg onzeker van worden. 

• Je zelfvertrouwen daalt naar 0% 

• Je voelt je heel ongelukkig en heel erg eenzaam. 

• Je kan vaak niet goed slapen, of je gaat met erge buikpijn naar school. 

• Je kan geestelijke klachten krijgen of Psychische 

• Je krijgt een negatief zelfbeeld 

• je gaat jezelf ook niks meer waard voelen 

En op een gegeven moment kan het zo erg gaan dat je je ook niet meer waard voelt voor 
anderen. 

• Je durft vaak niet meer alleen over straat 

• Geen zin meer in het leven 

• De voorzichtigheid: Als je vroeger slechte ervaringen hebt opgedaan in sociale contacten, 
is voorzichtigheid in contacten begrijpelijk. Je vertrouwen in mensen is waarschijnlijk niet 
al te groot en je bent wellicht bang dat het verleden zich zal herhalen. 

Vooral kinderen weten niet wat ze aanrichten als ze pesten. En dat is jammer, want de 
gevolgen van pesten zijn afschuwelijk: faalangst, andere mensen wantrouwen, depressie, 
eetstoornissen, zelfverminking, relatieproblemen, seksuele problemen en zelfs het overwegen 
tot zelfdoding kunnen gevolgen zijn van het pestgedrag van anderen. 
 
Soms zijn lichamelijke afwijkingen de oorzaak van veel pestleed. Rode haren, een hazenlip, 
grote oren, een kromme neus,… 
De onvermijdelijke vraag: zijn mensen hun complexen wel op te lossen door plastische 
chirurgie? Moeten die niet eerder naar een psycholoog?  
Als er écht iets is waar je je al heel je leven op blindstaart, dat je levenskwaliteit echt in de weg 
zit, dan gaan een paar goede gesprekken bij een psycholoog niet helpen. Soms kan een 
eenvoudige ingreep hen uit hun lijden verlossen. 
Een esthetische ingreep kan de oplossing zijn voor een mentale fixatie op het uiterlijk. 
 
Rond plastische chirurgie zijn er nog veel vooroordelen. 
Toch kunnen plastisch chirurgen veel leed opheffen  en duidelijk maken dat zij er  voor kunnen 
zorgen dat mensen zich opnieuw gewoon normaal kunnen voelen en niet langer meester 
moeten zijn in het verstoppen van hun anders zijn. 
Mensen beseffen nog niet vaak genoeg  dat er een oplossing kan bestaan voor kleine 
problemen.  
  
De plastische en  esthetische chirurgie hebben de  laatste vijftien jaar enorm veel vooruitgang 
geboekt om mensen te helpen?  



Vandaag kan men een gebit dat volledig kapot gewoon vervangen, net als de botstructuur: de 
kaaklijn, de jukbeenderen,... 
Er wordt meer over esthetische ingrepen gepraat, het stigma is verdwenen. 
De beslissing voor een ingreep kan veel psychisch leed besparen. 
 

▪     Internetfraude toegenomen 

In de eerste drie maanden van dit jaar vonden 852 gevallen van fraude via internetbankieren 
plaats voor een totaalbedrag van 622.000 euro. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van Febelfin, de 
federatie van de financiële sector. 
Het aantal fraudegevallen ligt nu al fors hoger dan vorig jaar. Toen waren er op een heel jaar 
475 gevallen van fraude via internetbankieren voor een totaalbedrag van 441.214 euro. 
 
Febelfin waarschuwt om zeer voorzichtig om te springen met bancaire codes. "Geef ze nooit 
aan iemand anders." De consument moet alert zijn en zich niet laten vangen door zogenaamde 
'phishing'. "Uw bank zal u nooit vragen naar uw pincode of de codes van uw kaartlezer (tenzij 
bij een homebankingsessie die u zelf opgestart hebt). Ook andere instanties zoals politie of 
overheidsinstellingen vragen dit niet. Krijgt u toch die vraag, ga daar dan nooit op in", 
benadrukt de bankenfederatie.  
Fraudeurs zijn heel gewiekst en pakken hun phishingpogingen steeds subtieler aan. Ze sturen 
een valse e-mail in naam van een bank of een andere officiële instelling om het vertrouwen 
van hun slachtoffer te winnen. In de mail staat een link naar een valse website.  
"Die valse e-mails zijn steeds professioneler opgesteld. Ook proberen de fraudeurs nieuwe 
methoden uit. Ze sturen een sms of bellen mensen op", zegt Febelfin-woordvoerster Isabelle 
Marchand. Van zodra er gevraagd wordt om een of andere vertrouwelijke code door te geven, 
moet de consument beseffen dat er iets niet klopt.  
Mensen die toch het slachtoffer zijn van fraude via internetbankieren, moeten zo snel mogelijk 
hun bank en Card Stop (070 344 344) contacteren om hun bankkaart en/of rekening te laten 
blokkeren.  
 

▪     De conflictloods 

De meeste mensen trachten conflictsituaties te ontlopen en snel te vergeten. Ze voelen zich 
daarbij vaak wel tekortgedaan, maar verkiezen toch te zwijgen en contact te mijden. Zo lijkt 
het soms dat ruzies niet vaak voorkomen. 
In werkelijkheid is dit niet zo. Conflicten horen bij interacties tussen individuen. Dit is het 
standpunt van Lianne van Lith en Jocelyn Weimar, auteurs van “De conflictloods. Een 
praktische gids voor omgaan met conflicten op de werkvloer”. Met cijfers ondersteunen ze 
hun stelling. Zo blijkt uit berekeningen in Nederland dat meer dan 1,2 miljoen mensen jaarlijks 
met ruzies op het werk te maken hebben en dat bedrijven jaarlijks zo’n 15% van hun 
brutoloonsom besteden aan juridische bijstand en afvloeiingsregelingen. 
De paradox is dat er net een voedingsbodem voor conflicten ontstaat, als betrokkenen 
wrijvingen of verschillen uit de weg gaan, bijvoorbeeld om de uiterlijke vrede te bewaren. 
Want onopgelost kan een conflict groeien en een eigen leven leiden. 



Met grote gevolgen op organisaties en individuen. Zo bederven onopgeloste ruzies de 
werksfeer en kunnen het zelfvertrouwen, de motivatie, de prestaties van de medewerkers en 
de kwaliteit van het geleverde werk aantasten. Bovendien hebben ze effect op de gezondheid. 
“Werknemers hebben klachten als gewichtsverlies of juist gewichtstoename, slecht slapen en 
slapeloosheid, hoge bloeddruk, angstaanvallen, zweetaanvallen en nekklachten.” Hierdoor 
melden zich in Nederland per jaar zo’n 90.000 mensen ziek en neemt ongezond gedrag zoals 
roken en drinken toe, weten de auteurs te vertellen. 
van Lith en Weimar hebben echter ervaren dat betrokkenen niet gemakkelijk de stap naar de 
personeelsafdeling of zelf naar een vertrouwenspersoon maken. Daarom stellen ze in hun 
boek een alternatief voor: een proactieve aanpak met de aanstelling van op te leiden 
“conflictloodsen” binnen de organisaties. 
 
Conflictloodsen zijn medewerkers die een empathische 
houding hebben, een aantal basistechnieken kennen en 
beheersen om conflicten constructief aan te pakken, 
weten welke psychosociale mechanismen kenmerkend 
zijn bij conflicten en signalen van spanningen en 
conflicten op tijd leren waar te nemen en te 
diagnosticeren. Want mensen in conflicten reageren vaak 
volgens een vast patroon. Daardoor is hun conflictgedrag 
herkenbaar en voorspelbaar. 
Het grote voordeel van hun voorgestelde aanpak is dat 
conflictloodsen beter kunnen inspelen op wat er tussen 
de collega’s in de omgeving gebeurt. Een 
vertrouwenspersoon ziet niet wat er zich voordoet 
wanneer hij tewerkgesteld is in een andere afdeling en 
zal dus in het beste geval pas na de feiten kunnen 
reageren. 

 

 

 
Bovendien wijzen van Lith en Weimar er op dat conflicten ook een positieve keerzijde hebben: 
“Als men de uitdaging aanvaardt om te investeren in conflictloodsen binnen de 
arbeidsorganisatie neemt de kans op positieve effecten van conflicten toe. Want sociale 
conflicten zijn meestal een signaal van dieper liggende problemen, die op deze wijze ontdekt 
worden”. 
 
Met dit boek leveren de auteurs een knap werkstuk af. Het boek is een vlot leesbare,  
aantrekkelijke en overtuigend pleidooi voor “conflictloodsen” op de werkvloer. Daarnaast is 
het een nuttig werkinstrument met inzichten over hoe conflicten zich ontwikkelen en met een 
reeks methodieken, inzetbaar bij conflicthantering zoals het “meetinstrument 
teamontwikkeling”, waarvan de resultaten kunnen dienen als basis om een gesprek te voeren 
over de samenwerking. 
 
 
 
 

▪     www.antipestteam.be  
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 
 
 

             Prettige vakantie 
 

 

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

