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ECONOMIE  

  

▪     Publifin, Publipart, Publilec  

Na het Publifinschandaal in Wallonië kwam nu ook een gelijkaardige zaak aan het licht in 
Vlaanderen.  
In Publifin zetelen een twintigtal Waalse politici, van verschillende strekkingen, en ze kregen 
daar  riante vergoedingen voor.  
Publipart is een NV die gegroeid is uit een intercommunale, dat is een overheidsorgaan waarin 
Vlaamse gemeenten samenwerken rond gedeelde belangen, in dit geval energie.  
De bestuurders worden afgevaardigd uit de politieke en zakelijke wereld en krijgen daarvoor 
riante vergoedingen, terwijl de beleggingen niet altijd even transparant zijn.  
Bij de bestuurders van Publipart zitten leden van SP.A, Open VLD en CD&V.  
Die kregen alles samen in 2015 een vergoeding van zo'n 360.000 euro, ongeveer 19.000 euro 
per bestuurder. Publipart zou ook 2 miljoen euro verloren hebben aan de zaak-Optima.  
 
Vooral in Gent is de schandaalsfeer zeer groot. 
De SP.A in Gent heeft, zo zei  burgemeester Termont, 3 schepenen aangeduid om de uitstap 
uit Publipart voor te bereiden en Gent is al voor 10 miljoen euro uitgestapt.  
Termont zei verder dat de SP.A altijd geijverd heeft om die zitpenningen en andere 
vergoedingen te laten dalen, maar dat de SP.A-bestuurders wel "hard gewerkt en 
onderhandeld hebben voor de stad". Termont voegt er nog aan toe dat het aantal mandaten 
in intercommunales wat hem betreft moet verminderen. 
 
Maar het schandaal breidde nog verder uit toen ook de cumuls van andere politici werden 
bekeken. Daarbij was Siegfried Bracke de gebeten hond. 
 
Nu komen er natuurlijk allerlei voorstellen om de cumuls, zitpenningen en andere 
vergoedingen te beperken. 
Een maximumplafond voor politici, en een nieuwe 'dienst voor transparantie' moeten de 
corruptie en politieke graaicultuur aan banden leggen, zegt Peter Mertens van PVDA. 
Een jaar geleden schreef hij al: "Maak het vermogen van politici openbaar (al zou een 
maximumloon ook niet slecht zijn)".  
 
Wat is er ondertussen veranderd?  
En Mertens vervolgt: “De mensen pikken het niet meer, en ze hebben groot gelijk. In de buik 
van de samenleving is er een woede opgeborreld die nauwelijks nog te negeren valt. Om die 



stroming te begrijpen heb ik een boek geschreven: 'Graailand, het leven boven onze stand'. 
Alle elementen van deze politieke crisis worden daarin samengevat.” 
Peter Mertens stelt het volgende voor:  “Waarom maken we niet de volledige 
belastingaangifte van politici publiek?” 
“Neem nu Siegfried Bracke. Die was er als de kippen bij om zijn geveinsde verontwaardiging uit 
te schreeuwen tegen de "graaicultuur".  En hij was er zeker van dat "er nog van alles naar 
boven zou borrelen." 
“Inderdaad. Vervolgens borrelde zijn eigen rol als commissaris in Publilec naar boven. Publilec 
is de moederholding boven de NV Publipart, de constructie die het Gentse stedelijk geld 
belegde in alles wat niet proper is in deze wereld.” 
“Verder sprak Bracke over 'graaicultuur'. Het leek wel of hij mijn boek, Graailand, had gelezen.  
Maar dat is niet zo. Anders had hij zichzelf kunnen herinneren dat hij zélf de dikst betaalde 
politicus in ons land is. Als kamervoorzitter trekt hij 305.000 euro per jaar en hij heeft nog 
andere bijverdiensten als bestuurder bij Telenet.” 
 
Al deze zaken bij elkaar hebben nu een grote verontwaardiging gebracht onder de bevolking. 
Er is een verontwaardiging over de vergoedingen van publieke verantwoordelijken die steden 
en gemeenten, provincies en gewesten besturen door een mandaat van de bevolking.  
Wat is een correct loon voor die verantwoordelijkheid? Hoe zorgen we ervoor dat het 
transparant wordt? Wat met de graaicultuur om daarnaast nog allerlei extraatjes bij te 
scharrelen in private raden van bestuur?  
 
Bijna twee jaar geleden is er al een wetsvoorstel ingediend om het vermogen van politici 
openbaar te maken met een maximumloonplafond. Dat is wat PVDA  voorstelt. 
Er moet een nieuwe, strenge ethische code komen voor alle hoge gezagsdragers en voor de 
managers van de gemeentelijke bedrijven. De gemeente mag ook niet langer contracten 
afsluiten met bedrijven die filialen in belastingparadijzen gebruiken. Ook de steden in ons land 
zouden veel baat hebben bij zo'n 'dienst voor transparantie'.  
 
Joris Vandenbroucke (SP.a)  stelt voor om het aantal mandaten bij intercommunales fors in te 
perken, ze onbezoldigd te maken voor burgemeesters en schepenen en er in alle transparantie 
over te rapporteren.  “Burgemeesters en schepenen die daar hun gemeente 
vertegenwoordigen, doen dat als onderdeel van hun job en moeten er niet extra voor betaald 
worden.” 
De voorstellen van Joris Vandenbroucke om het beheer van de intercommunales in 
Vlaanderen transparanter, slanker en soberder te maken zijn goedgekeurd op het partijbureau 
van SP.a.  
De SP.a-fractie zal een voorstel van decreet indienen in het Vlaams parlement om: 

- het aantal bestuursmandaten bij alle intercommunales te beperken tot maximaal 10 
- niet langer vergoedingen toe te kennen aan burgemeesters en schepenen die in een 

intercommunale zetelen 
- per individuele bestuurder een overzicht te publiceren van het aantal bijgewoonde 

vergaderingen en de vergoedingen die daartegenover staan 

SP.a-voorzitter John Crombez roept alle partijen in het Vlaams parlement op om deze 
voorstellen te steunen. “Dit is te belangrijk om er een spelletje tussen meerderheid en 
oppositie van te maken. De geloofwaardigheid van de hele politiek staat op het spel. Alleen 
door de openheid, de soberheid en het professionalisme te installeren die mensen van de 
politiek mogen verwachten in het beheer van de intercommunales, kunnen we het 
vertrouwen herstellen.” 
 
Neutr-On is benieuwd of deze voorstellen er echt zullen doorkomen. 



Er lijkt ondertussen toch één en ander te gebeuren want een aantal politici, waaronder Bracke 
hebben hun cumuls afgebouwd en hij stelt zich niet langer kandidaat als burgemeester van 
Gent.  Bracke zelf moet nog voor een deontologische commissie verschijnen. 

 
Lees ook nog de reacties van N-Va en PVDA: 
 
 http://www.n-va.be/persbericht/vlaams-minister-liesbeth-homans-wil-meer-transparantie-
over-kluwen-aan-gemeentelijke  

http://pvda.be/artikels/hoe-het-ongebreideld-politieke-graaien-en-grabbelen-stoppen  

 
Ondertussen blijven de schandalen in de media verschijnen: 
 
Claude Parmentier (PS) was bestuurder bij een van de raden van Publifin en  verdiende daar 
liefst 153.000 euro per jaar.  
 
Managers van de ZNA Ziekenhuizen Antwerpen en het Gemeentelijk Havenbedrijf verdienen 
fors.  Wouter De Ploey, CEO van ZNA, is de absolute grootverdiener met een jaarloon van 
450.000 euro bruto. “Weerzinwekkend”, vindt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “Dat is twintig 
keer het jaarloon van een gewone verpleegkundige.”  
 
Havenbaas Jacques Vandermeiren heeft een brutoloon dat hoger is dan dat van de eerste 
minister. Johan De Muynck, CEO van het Zorgbedrijf, zit onder de norm, met 220.000 bruto 
per jaar. 
“Het gemeentedecreet bepaalt nochtans dat topfunctionarissen bij de stad Antwerpen niet 
meer mogen verdienen dan de stadssecretaris”, dixit  Peter Mertens.  
 
Het gemeentebestuur van Andenne gaat een klacht indienen tegen de intercommunale 
Publifin. De gemeente in de provincie Namen liep 4 miljoen euro aan dividenden mis door de 
wantoestanden die de jongste weken aan het licht kwamen, argumenteert PS-burgemeester 
Claude Eerdekens. 
 

▪     Wereldeconomie verbetert langzaam 

De groei van de wereldeconomie bleef in 2016 met 3,1 % alweer matig. Net als in 2015 werd 
het activiteitsverloop gedrukt door het proces van ingrijpende mutatie in de opkomende 
economieën – met als katalysator de herbalancering in China. Dat land maakt immers de 
overgang van een investerings‑ en exportgerichte economie naar een meer op consumptie en 
diensten gesteund groeimodel. Toch was het in de geavanceerde economieën dat, in het 
kielzog van vaak niet verwachte politieke wendingen, de onzekerheid over de beleidsopties 
voor de toekomst het grootst werd, en zulks op een ogenblik dat die landen nog steeds 
kampen met de erfenis van de financiële en economische crisis. Ondanks de toegenomen 
onzekerheid en de golven van volatiliteit die daar op de financiële markten mee gepaard 
gingen, bleek de bedrijvigheid in de geavanceerde economieën in 2016 veerkrachtig te zijn en 
trok de groei er tijdens de tweede helft van het jaar zelfs aan. De toenemende onzekerheid 
houdt echter wel risico’s in voor de toekomst. Mochten die bewaarheid worden, dan kunnen 

http://www.n-va.be/persbericht/vlaams-minister-liesbeth-homans-wil-meer-transparantie-over-kluwen-aan-gemeentelijke
http://www.n-va.be/persbericht/vlaams-minister-liesbeth-homans-wil-meer-transparantie-over-kluwen-aan-gemeentelijke
http://pvda.be/artikels/hoe-het-ongebreideld-politieke-graaien-en-grabbelen-stoppen


de geavanceerde economieën verstrikt raken in een lagegroeival die de sociale cohesie verder 
onder druk zou zetten. Voor de toekomst moeten dan ook alle zeilen worden bijgezet om de 
groei te versterken én inclusiever te maken. 
 
Lees verder in het Jaarverslag 2016 van de NBB  
 
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2016/nl/t1/verslag2016_tii_h1.pdf  
 
 
De Belgische bbp-groei trekt in 2017 aan dankzij een dynamische binnenlandse vraag. 
De Belgische economie zette een behoorlijke groeiprestatie neer in het vierde kwartaal van 
2016. Ze zou dit jaar een groeitempo tussen 0,3 % en 0,4 % per kwartaal handhaven dankzij de 
dynamiek van de binnenlandse vraag. Op jaarbasis trekt de economische groei daardoor licht 
aan. Net als in 2016 wordt de Belgische uitvoergroei dit jaar ondersteund door de lagere euro 
en door de gunstige ontwikkeling van de binnenlandse kosten, die een rechtstreeks gevolg is 
van de maatregelen gericht op het beperken van de arbeidskosten. De volumestijging van de 
uitvoer in 2016 en 2017 is aanzienlijk (resp. 5,8 % en 4,5 %), maar wordt ook verklaard door de 
reorganisatie van een internationale onderneming die actief is op de Belgische markt.  
De koopkracht werd enerzijds ondersteund door een aanzienlijke netto-toename van de 
werkgelegenheid (zie verder), maar werd anderzijds afgeremd door een verdere daling van het 
inkomen uit vermogen.  
 
De inflatie zou in 2017 net boven 2 % uitkomen 
De inflatie kwam in januari 2017 uit op 2,7 %, maar zou tijdens de volgende maanden 
geleidelijk afnemen doordat de jaar-op-jaargroei van de olieprijzen vertraagt en de opwaartse 
invloed verdwijnt van een aantal maatregelen die de elektriciteitsprijs in de loop van 2016 
verhoogden. De groei van de gezondheidsindex, die niet wordt beïnvloed door het prijsverloop 
van o.m. benzine en diesel, zou in 2017 (1,7 %) vertragen ten opzichte van 2016 (2,1 %). 
Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de 
gezondheidsindex, zou de huidige spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen 
(103,04) in mei 2017 worden overschreden. 
 
Bron:  Verslag Nationale Bank 2016   
 
https://www.nbb.be/nl/artikels/verslag-2016-economische-en-financiele-ontwikkeling  
 

▪     Verbrokkelt Europa? 

Naast de Brexit komen er nog problemen opduiken binnen de EU. 
Volgens enkele topeconomen staat de Europese Unie aan de rand van de afgrond. De 
Europese Unie dreigt aan besluiteloosheid ten onder te gaan. De regeringsleiders schuiven alle 
netelige kwesties voor zich uit. Dat zal uiteindelijk leiden tot het uit elkaar vallen van de EU.  
Volgens  Rabobank-analisten is de Brexit een voorbode van een verdere verbrokkeling van 
zowel de EU als de muntunie. De eurocrisis lijkt terug van nooit weg te zijn weggeweest. 
Zo zou bij een afbrokkeling van de EU er werk gemaakt moeten worden van een Europa van 2 
snelheden, waarbij een kopgroep verder en dieper integreert terwijl de overige landen er 
losser blijven aanhangen. Er zou beter  een kerngroep gevormd  worden met de Noordelijke 
eurolanden. 

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2016/nl/t1/verslag2016_tii_h1.pdf
https://www.nbb.be/nl/artikels/verslag-2016-economische-en-financiele-ontwikkeling


De Schotse bevolking heeft drie jaar geleden duidelijk gemaakt geen voorstander te zijn van 
onafhankelijkheid. Maar sommige partijen blijven oproepen voor een nieuw referendum  over 
Schotse zelfstandigheid. 
Algemeen wordt verwacht dat de Schotse premier Nicola Sturgeon in de herfst van dit jaar tot 
een referendum over de onafhankelijkheid van haar land tegenover Groot-Brittannië zal 
proberen over te gaan. 
 
Rabobank waarschuwt  voor een Nexit-scenario, waarbij Nederland uit de euro stapt. 
Weliswaar is blijven doormodderen, zoals we vandaag doen, op langere termijn geen oplossing 
maar een uitstap van Nederland uit de euro en EU is dat evenmin. 
Volgens RaboResearch zouden de kosten voor Nederland, om uit de EU te stappen, veel hoger 
liggen dan voor het Verenigd Koninkrijk. Het VK is namelijk nooit lid geweest van de muntunie 
en daardoor ondervinden de Britten minder schade door het verlaten van de EU dan 
Nederland. 
Twee jaar geleden vond 39% van de Nederlanders de EU een goede zaak, in 2016 steeg dit 
percentage naar 46%. 
Die cijfers maken duidelijk dat de Nederlanders vinden  dat EU-lidmaatschap geen goede zaak 
is, maar terzelfdertijd wil het overgrote deel niet uit de EU stappen. 
De verkiezingen in Nederland zullen duidelijk maken hoe het verder moet. 
Als politici zoals Wilders in Nederland en Le Pen in Frankrijk de volgende verkiezingen winnen 
zal het veel moeilijker worden om de EU in stand te houden en komt de euro verder onder 
druk. 
 
In Italië, de derde economie van de eurozone, gaat de economie achteruit. De Italiaanse 
banken wankelen en de economische motor sputtert ondanks de hevige hervormingen van ex-
premier Renzi. 
Ook wat de sancties tegen Rusland betreft ontploft de boel in het gezicht van de Italianen. De 
Italiaanse export is erg afhankelijk van de Russische vraag naar Italiaanse kwaliteitsproducten 
zoals voedsel en lederwaren. 
 
De Grieken beginnen weer massaal geld van hun bankrekeningen te halen. Oorzaak is de 
nieuwe onzekerheid als gevolg van de discussies over de schuldenlast van de Grieken en de 
terugkeer van de Grexit-vrees. 
De bankinlagen van de Grieken zijn gedaald van 131,8 miljard euro eind december naar 129,09 
miljard euro half februari.  
De zenuwen rond de situatie in Griekenland staan weer gespannen. Deze zomer moeten de 
Grieken opnieuw miljarden steun terugbetalen, waar weer nieuwe leningen voor nodig zijn.  
 
De spoedvergaderingen over Griekenland met de Griekse minister van Financiën Tsakalotos, 
directeur Regling van het Europees noodfonds en vertegenwoordigers van het IMF, de ECB en 
de Europese Commissie vinden plaats, in het geheim,  in Brussel. 
Wegens meningsverschillen over het door Griekenland te volgen begrotingspad  is een  derde 
noodlening (86 miljard euro) voor Griekenland nog steeds niet afgerond.  
Zonder een duidelijk akkoord krijgt Athene geen nieuwe tranche van de lening en wil het IMF 
voorlopig niet betalen. 
 
In een nieuwe doorlichting van de Europese Commissie krijgt België geregeld een 
schouderklopje, maar de takenlijst oogt ellenlang. Vooral de begroting en de oplopende 
inflatie baren Europa zorgen. 
België scoort goed voor de verlaging van de belastingen op arbeid, wat tot een verbetering van 
de concurrentiepositie en meer banen in de privésector geleid heeft. En ook de verhoging van 
de pensioenleeftijd en de afbouw van het brugpensioen krijgt een positieve notering. 



Maar,  er zijn ook negatieve elementen in de doorlichting.  Zo was de pensioenhervorming een 
belangrijke stap, maar blijft de vergrijzing een grote bedreiging voor de duurzaamheid van de 
overheidsfinanciën.  
  
De Europese Commissie beschrijft verder het grootste pijnpunt: "België heeft het in de nasleep 
van de financiële crisis moeilijk om zijn overheidsfinanciën op orde de krijgen". Daarmee 
wordt de gigantische staatsschuld bedoeld die maar blijft stijgen, evenals het tekort op de 
begroting. 
Zonder bijkomende maatregelen stevent de begroting af op een tekort van 2,2 procent de 
komende twee jaar, waarop de Commissie verder  wijst op de "grote kloof" met de doelstelling 
van een structureel evenwicht (zonder rentelasten).  
Een tweede groot zorgenkind is de inflatie, "die structureel hoger ligt dan in de buurlanden". 
Door de automatische loonindexering dreigt die de inspanningen om de concurrentiekracht te 
verbeteren, teniet te doen. Dat het leven in België sneller duurder wordt dan in de buurlanden 
ligt niet alleen aan maatregelen van de regering, zoals de verhoging van de btw op elektriciteit.  
Het rapport van de Commissie laat zich eenvoudig samenvatten als: "Ja, er is vooruitgang 
geboekt. Maar er ligt nog bijzonder veel werk op de plank." 
 

▪     ARCO-soap    

De regering bestudeert een nieuw plan voor de Arco-coöperanten.  
Het zou  een beursgang van Belfius worden, gekoppeld aan een minnelijke schikking met de 
coöperanten. 
Misschien moeten dan de ARCO-deelbewijzen, min of meer gedwongen, omgeruild worden 
tegen Belfius-aandelen. 
 
Eind 2016 verklaarde het Europees Hof van Justitie de staatswaarborg voor de coöperanten 
van de holding Arco nietig. De 800.000 coöperanten, die jarenlang hun hoop op de 
staatsgarantie hadden gevestigd, weten nu waar ze aan toe zijn. Alles samen gaat anderhalf 
miljard euro in rook op.  
 
In 2011 kwam er een koninklijk besluit met de wettelijke garantie voor coöperatieve 
aandeelhouders die investeerden in de financiële sector. Maar toen was het al te laat. Dexia 
viel niet meer te redden, en aandeelhouder Arco moest in vereffening gaan.  
Premier Charles Michel  probeerde de belofte om de coöperanten op een alternatieve, 
creatieve manier schadeloos te stellen toch door te voeren.  
De regering  heeft zo bij de coöperanten  de verwachting gecreëerd dat ze garant staat voor 
het Arco-geld. 
Bovendien misleidde de overheid tussen 2008 en 2011, toen de problemen van Dexia nog  
toenamen, de coöperanten door te verklaren dat hun geld veilig was, want ze was  gedekt 
door een staatswaarborg. 
Ook nadien, toen Europa de juridische basis van de garantie begon aan te vallen, bleven 
ministers verklaren dat er een oplossing zou komen. "Op die manier heeft de overheid bij haar 
burgers de afdwingbare verwachting gecreëerd dat ze garant staat voor het Arco-geld", zeggen  
juristen.  
In het nieuwe plan zouden de coöperanten  zo'n 40 procent van hun opgebouwde Arco-
kapitaal terugkrijgen (wat overeenkomt met gemiddeld 80 procent van het initieel 
geïnvesteerde bedrag).  



De Arco-coöperanten zouden via het nieuwe plan 600 miljoen euro recupereren.  
Het plan houdt in dat de drie betrokken partijen - beweging.net, Belfius (als erfopvolger van 
Bacob en Dexia Bank) en de staat - elk een deel van het geld bij elkaar brengen. 
 
Beweging.net zal als schuldeiser bovendien zo goed als al haar vorderingen op Arco 
recupereren. Uit het laatste vereffeningsverslag blijkt dat de verkoop van activa 740 miljoen 
euro heeft opgeleverd, terwijl er 540 miljoen euro geboekt staat als uitgaven en terugbetaling 
aan bevoorrechte schuldeisers. Van dat batig saldo van 200 miljoen moet echter nog de boete 
afgetrokken worden die Arco van Europa aan de Belgische staat moet betalen wegens illegale 
staatssteun.  
 
De vereffenaars van Arco berekenden die boete op 125 miljoen euro, maar de Belgische staat 
gaat uit van 150 miljoen euro.  
In elk geval ziet het ernaar uit dat zowel beweging.net, Belfius als de Belgische staat, de drie 
belangrijkste schuldeisers, zonder grote financiële kleerscheuren uit het Arco-debacle komen.  
 
Voor de coöperatieve aandeelhouders daarentegen rest er nauwelijks iets. Vandaar dat er 
stemmen opgaan opdat de drie betrokken partijen minstens datgene dat ze recupereren uit de 
vereffening, zouden gebruiken om de coöperanten deels schadeloos te stellen.  
De Belgische staat zou dan de boete van Arco kunnen inbrengen. Op die manier kan de 
overheid aanvoeren dat de operatie voor haar budgetneutraal is. Dat is vooral belangrijk voor 
regeringspartij N-VA, die meermaals heeft gezegd dat de vergoeding van de Arco-coöperanten 
de belastingbetaler geen cent mag kosten.  
 
De Belgische retailbank van Dexia werd in 2011 door de Belgische staat overgenomen. 
Daarvoor legde de overheid 4 miljard euro op tafel. Door de activiteiten te saneren en 
jarenlang de winst aan het eigen vermogen toe te voegen, is de staatsbank vandaag weer 
gezond. Meer nog: ze is naar schatting tussen 7 en 7,5 miljard euro waard.  
Het komt er dus op aan die meerwaarde te verzilveren. Dat kan door Belfius te verkopen, of 
geheel of gedeeltelijk te privatiseren.  
Misschien komt er dan een beursintroductie, waarbij de overheid de controle in handen 
houdt. Als het Arco-geschil niet opgelost is voor de beursgang van Belfius, zal de bank minder 
waard zijn bij die beursgang. 
 
Via een beursgang zou beweging.net,  een deel van de Arco-aandelen kunnen omwisselen 
tegen Belfius-aandelen. 
Een andere mogelijkheid is dat de overheid dividenden van Belfius gebruikt om de Arco-
coöperanten te vergoeden. 
Maar de Belgische staat kan de coöperanten natuurlijk niet zomaar geld geven want dat zou  
onterechte staatssteun zijn. Deze keer moet er een juridisch sluitende oplossing komen, 
zeggen alle betrokkenen.  
Een manier om juridisch zeker te zijn, is de Arco-coöperanten een schadevergoeding te 
verlenen in het kader van een minnelijke schikking 
Volgens specialisten kan een dading getroffen worden om zowel bestaande als toekomstige 
conflicten te regelen. Op die manier zou Belfius een schikking met alle coöperanten kunnen 
treffen.  
 
Een voorwaarde waaraan een minnelijke schikking of dading altijd moet voldoen, is immers 
dat het geschil (bestaand of toekomstig) moet worden beëindigd door wederzijdse 
toegevingen. Dat betekent dat beide partijen water in de wijn moeten doen. Voor de Arco-
coöperanten impliceert dit dat ze er niet moeten op rekenen al hun geld terug te krijgen, zoals 
ze dachten dat met de staatswaarborg wel het geval was.  



Volgens de voorzitter van de VFB, Sven Sterckx, wordt de manier waarop het nieuwe plan 
gerealiseerd wordt bepalend voor de reactie van zijn organisatie: "Als de regering zomaar geld 
geeft aan de coöperanten, blijft dat volgens VFB  een schending van het gelijkheidsbeginsel. 
Maar juridische stappen zullen we niet opnieuw zetten. In de lopende rechtszaak zijn we 
geweerd als betrokken partij. Dat betekent dat de rol van onze vereniging uitgespeeld is. 
Individuele aandeelhouders van Dexia kunnen nog stappen ondernemen, maar ik acht die kans 
heel klein." 
 
Besluit: als dit nieuwe plan er door komt is het de enige manier om de coöperanten nog iets 
van hun geld te laten terugzien, al zal het bitter weinig zijn. 
Het zijn de politici die het laatste woord hebben. 
En vermits CD&V stemmen blijft verliezen zien we ook dit plan niet slagen. 

 
 
 
 
 ONDERWIJS 
 

▪     Wijzigingen wetgeving 

11/10/2013 - Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decretale bepalingen 
betreffende het hoger onderwijs (B.S.: 27/02/2014) 
Gewijzigd door Decr. 23-12-2016 : Art. II.24 - Commissie Hoger Onderwijs : Opdracht en 
rapportering. 
 
13/01/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een 
Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Economics  
(B.S.: 14/02/2017) 
 
13/01/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een 
Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Business and 
Information Systems Engineering (B.S.: 14/02/2017) Toegevoegd. 
 
Datum aanpassing :  13+14/2/2017 
 
30/04/2009 - Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger 
beroepsonderwijs (B.S.: 20/07/2009) 
Gewijzigd door Decr. 23-12-2016 : Art. 17, 18, 20 t.e.m. 21/2, 22/1, 23/1, 23/2 - o.a. 
Actualisatie van bestaande hbo5-opleidingen; Art. 51 - Samenwerking bij de organisatie van 
het hoger beroepsonderwijs. 
 
08/05/2009 - Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs (B.S.: 28/08/2009) 
Gewijzigd door Decr. 23-12-2016 : Art. 50 - Rechtspositie Inspectie - Aanwervingsvoorwaarden. 
 
Datum aanpassing :  13/2/2017 
 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15036
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15036
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15038
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15038
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15038
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14112
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14112
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14129


▪     Werkuren leerkracht 

Klasse deed een onderzoek bij enkele leerkrachten over hun werktijd. 
 
De  leraren registreerden een week lang hun werktijd. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.  
Wat ze zeggen is: ‘Soms moet je zelf ‘stop’ zeggen, anders houdt het gewoon nooit op.’ 
  
Naim Lampe, leraar informatica in tweede en derde graad OV4 type 9, Campus Impuls in 
Oostakker, 3 jaar ervaring 
“Ik ben bezig aan mijn derde schooljaar. Mijn eerste jaar was overleven. Vanaf nul stelde ik 
eigen cursussen op. Intussen zijn mijn lesvoorbereidingen minder tijdrovend. Mijn cursussen 
finetune ik nu met nieuwe inzichten en insteekjes. Ik herinner me levendig hoe hectisch dat 
eerste schooljaar was, daarom speel ik mijn materiaal altijd door aan nieuwe starters op 
school.” 
“Doordat lessen wegvallen door lesvrije dagen of projecten, moet ik me opjagen om alle 
leerstof te zien. Ik zou graag meer freewheelen, nog meer starten vanuit de interesses van 
leerlingen. In de lessen haal ik samen met de leerlingen een oude pc van mij uit elkaar. Tijdens 
de middagpauze steken we die terug ineen. Jammer dat daar niet meer tijd voor is tijdens de 
lessen.” 
  
Nog voorbeelden vind je op de site van Klasse: 

 
https://www.klasse.be/74319/werktijd-leraar/?utm_source=Klasse+-
+Leraren&utm_campaign=e8f13c5b2d-
Lerarendirect_2017_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-e8f13c5b2d-
417312689   
 

▪     Leerkrachten staken 

Een groep leerkrachten van het TI Sint-Carolus in Sint-Niklaas, de grootste secundaire school in 
de stad, besliste om  vrijdag 6 februari  tussen 10.20 uur en de middagpauze tot een 
stiptheidsactie over te gaan tegen de voorgestelde loopbaanmaatregelen. Er werd daarom 
enkel toezicht gehouden, vooral in de derde graad kregen de leerlingen geen les.  
De actie werd spontaan beslist na een vakbondstoelichting over de voorgestelde 
loopbaanmaatregelen. "Na het optrekken van de pensioenleeftijd, de afschaffing van de 
diplomabonificatie, extra werk door het M-decreet en het inperken van verlofstelsels, is het 
onderwijspersoneel het beu dat een nieuwe besparingsronde meer dan waarschijnlijk in een' 
Valentijnsakkoord' zal worden goedgekeurd", verduidelijkte leerkracht en 
vakbondsafgevaardigde Kris De Munck.  
 
"Vooral het feit dat er pas een studie over de taakbelasting in het secundair onderwijs komt na 
doorvoering van werkdrukverhogende maatregelen stoot veel leerkrachten tegen de borst. 
Iedereen weet immers dat de taakbelasting de laatste jaren alleen maar is verhoogd. Maar de 
maatregelen voorzien in één lesuur extra voor leerkrachten in de tweede graad en twee 
lesuren extra voor leerkrachten in de derde graad." De Munck wijst erop dat twee extra 
lesuren door de voorbereidingen, verbeterwerk, klassenraden of zorg "minstens een halve dag 
extra werk per week opleveren". De leerkracht en vakbondsafgevaardigde wees overigens ook 

https://www.klasse.be/74319/werktijd-leraar/?utm_source=Klasse+-+Leraren&utm_campaign=e8f13c5b2d-Lerarendirect_2017_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-e8f13c5b2d-417312689
https://www.klasse.be/74319/werktijd-leraar/?utm_source=Klasse+-+Leraren&utm_campaign=e8f13c5b2d-Lerarendirect_2017_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-e8f13c5b2d-417312689
https://www.klasse.be/74319/werktijd-leraar/?utm_source=Klasse+-+Leraren&utm_campaign=e8f13c5b2d-Lerarendirect_2017_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-e8f13c5b2d-417312689
https://www.klasse.be/74319/werktijd-leraar/?utm_source=Klasse+-+Leraren&utm_campaign=e8f13c5b2d-Lerarendirect_2017_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-e8f13c5b2d-417312689


op het groot aantal onderwijsmensen met burn-outs en de groep starters die er na vijf jaar de 
brui aan geeft. Ook zullen de maatregelen jobs van beginnende leerkrachten kosten, zo wordt 
gevreesd.  
 
"We laten ons niet paaien met de sussende woorden dat er nog niets beslist is, want plots zal 
er een voorstel zijn waartegen niets meer in te brengen valt", aldus nog De Munck. 
Bron: het Laatste Nieuws 
 
Ook Neutr-On wil geen extra uren of taakbelasting voor de leerkrachten. 

 

▪     Scholen van Morgen 

Het programma Scholen van Morgen staat niet stil. Dus de website ook niet. Nu staat er een 
geheel nieuwe rubriek online: reportages. 
De architecten en schooldirecties komen aan het woord over hun nieuwe school en bezorgen 
je een andere kijk op de projecten. 
 
Vraag je je af welke technologieën het comfort van de leerlingen kunnen verhogen? Of ben je 
benieuwd hoe een theaterklas en een studiezaal zich boven elkaar kunnen bevinden, zónder 
geluidshinder?  
In deze reportages kijk je binnen in nieuwe Scholen van Morgen. De schooldirectie vertelt je 
over de visie die ze met de nieuwbouw beoogde. Je hoort van de architecten zelf hoe ze aan 
de slag gingen met de projectdefinitie. 
 
http://www.scholenvanmorgen.be/reportages/overzicht  
 

SECTOREN 
 

▪     Ontslag langdurig zieken 

De vakbonden zijn ongerust dat werkgevers mogelijk misbruik gaan maken van de nieuwe 
regels voor langdurig zieken. Dat schrijft Het Nieuwsblad.  
Vanaf 1 januari kunnen werkgevers het initiatief nemen om iemand te ontslaan wegens 
medische overmacht.  
Unizo en het VBO noemen de vrees onterecht. 
 
Tot nu toe kon ontslag wegens medische overmacht enkel op initiatief van de werknemer.  
 
Vanaf 1 januari 2017 kan ook de werkgever een werknemer ontslagen op basis van medische 
overmacht, als er in het bedrijf geen aangepast werk mogelijk is. De procedure kan worden 
opgestart door de werknemer op elk moment, door het RIZIV vanaf twee maanden 

http://www.scholenvanmorgen.be/reportages/overzicht


arbeidsongeschiktheid en na een eerste screening en door de werkgever pas vanaf 4 maanden 
ongeschiktheid. 
De vakbonden vrezen dat werkgevers misbruik zullen maken van de regels. "Want we merken 
dat de vragen van werkgevers bij toelichtingen vaak in die richting gaan", zegt Herman Fonck 
van ACV. 
 
De Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) is het daar niet mee eens. 
Unizo-topman Karel Van Eetvelt betreurt dat er nu "een beeld gecreëerd wordt dat absoluut 
niet strookt met de realiteit". 
"Het is niet de werkgever die beslist", luidt het bij Unizo. "Het is de arbeidsgeneesheer die 
objectief en onafhankelijk de vaststellingen doet." Unizo benadrukt dat een hele procedure 
een mogelijk ontslag voorafgaat. Die is in de eerste plaats gericht op re-integratie in de 
onderneming. "Pas als dat echt niet kan, wordt gekeken naar medische overmacht." 
 
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) noemt de reactie van ACV "onbegrijpelijk en 
voorbarig". "We stonden samen achter deze aanpak", reageert Bart Buysse, directeur-generaal 
van het VBO. Volgens Buysse maakt deze regeling een einde aan een situatie waarin 
werkgever en werknemer vaak jarenlang gevangen zitten. "De procedure kan duidelijkheid 
brengen over de status van de arbeidsovereenkomst voor beide partijen en stelt de weg open 
voor heroriëntering van arbeidsongeschikte werknemers", stelt Buysse.  
"Op die manier kunnen ze daarna indien mogelijk een andere job uitoefenen", besluit Buysse. 
 

▪     Weggegooid geld ouderen 

De maatregelen om werknemers van 55 jaar of ouder aan de slag te houden, zijn grotendeels 
niet efficiënt. Dat blijkt uit een studie van de UGent en de UCL.  
 
Uit de studie blijkt nu dat de miljoenen die de overheden aan de lastenverlaging uitgaven – 
rond de 500 miljoen euro - niet goed besteed zijn. Dat schrijft De Standaard.  
De onderzoekers volgden 150.000 mannen, geboren tussen 1941 en 1950.  
"De maatregel had als resultaat dat de tewerkstelling bij 58-plussers met amper 0,4 
procentpunt steeg", zegt Bart Cockx, professor Arbeidseconomie aan de UGent. 
  
Bovendien valt statistisch niet uit te sluiten dat er eigenlijk géén effect was.  
"Voor de groep van oudere werknemers die anders met brugpensioen zouden vertrekken, 
vertraagt de lastenverlaging de uittrede uit het werk. Dit gaat echter ten koste van een 
versnelde uittrede van de iets jongere groep werknemers die net niet in aanmerking kwam 
voor een verlaging. Het netto-effect is daarom zo goed al nul".  
Elke job voor een oudere werknemer die er bijkomt kost de maatschappij een pak meer dan 
die opbrengt, zo berekenden de onderzoekers. Cockx ziet twee structurele oplossingen: de 
lonen van oudere werknemers verlagen of hun productiviteit opkrikken.  
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) zegt in De Standaard "niet geneigd te zijn 
conclusies te trekken, alleen op basis van een cijfermatige benadering van de arbeidsmarkt". 
Maar de minister noemt de studie wel een 'interessant werkstuk'. 



▪      Premie langdurig werklozen  

Mensen die al lang werkzoekend zijn, hebben het moeilijk om hun loopbaan opnieuw te 
lanceren. Het ontbreekt hen evident aan recente werkervaring. Om daaraan te verhelpen, 
ontwikkelde de Vlaamse Regering al het concept van de tijdelijke werkervaring: mensen via 
opleidingen en stages opnieuw aansluiting laten vinden bij de arbeidsmarkt. Om werkgevers 
aan te sporen de laatste horde ook nog te nemen en hen een arbeidscontract aan te bieden, 
werkte minister van Werk Muyters een aanwervingspremie in 2 fases uit.  
Een eerste schijf van 1250 euro wordt uitbetaald na 3 maanden tewerkstelling; een volgende 
schijf van nog eens 3000 euro na 12 maanden. 
 
Minister Muyters: “Deze premie moet werkgevers over de laatste drempel tillen: als je 
mensen een verdiende kans geeft, krijg je als werkgever ook nog een steuntje van de overheid. 
Met de uitwerking van de premie hebben we nu een totaalpakket voor langdurig 
werkzoekenden. De tijdelijke werkervaring scherpt hun attitudes en competenties aan, waarna 
de premie de werkgever dat laatste duwtje in de rug moet geven. Werken met een premie in 
twee fases zorgt ervoor dat eerst de aanwerving op zich gestimuleerd wordt, waarna met de 
tweede schijf gemikt wordt op een duurzame tewerkstelling.” 
 
Om recht te hebben op de aanwervingspremie moet de werkzoekende minstens twee jaar 
ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB en moet hij of zij tussen 25 en 
54 jaar oud zijn. Minister Muyters: “We beperken de leeftijd tot die leeftijdscategorie om 
overlapping met de RSZ-doelgroepenkorting te vermijden. Voor werknemers jonger dan 25 
jaar en ouder dan 55 jaar krijgen werkgevers immers al een doelgroepkorting via de RSZ.” 
In 2017 trekt de regering hiervoor 10,6 miljoen euro uit. In 2018 stijgt het budget naar 25 
miljoen euro. De premie wordt toegekend voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017. 
Bron: persbericht N-Va 
 
http://www.n-va.be/persbericht/premie-bij-aanwerving-langdurig-werkzoekenden 

 
 

▪     Ecocheques / maaltijdcheques  

De afschaffing van de ecocheques verdwijnt weer even  in de koelkast. De commissie Sociale 
Zaken besliste advies te vragen aan de Raad van State en de sociale partners. 
De vier meerderheidspartijen (N-VA, MR, CD&V en Open Vld) hebben een wetsvoorstel klaar 
om  de ecocheques te vervangen door een nettobedrag. Ongeveer 1,45 miljoen Belgen 
ontvangen elk jaar ecocheques, voor maximaal 250 euro per jaar. 
De discussie over de afschaffing loopt al jaren. De regeringspartijen willen er van af omdat ze 
veel kosten en rompslomp met zich meebrengen. Zo betalen werkgevers administratieve 
kosten en handelaars commissies. Het valt bovendien niet uit te sluiten dat werknemers de 
cheques vergeten uit te geven. 
 
Het voorstel om de ecocheques  te vervangen door cash leidde de voorbije weken tot een 
onwaarschijnlijk debat.  
Die cheques brengen  onze economie weinig bij. 
En er is geen enkele reden om enkel de ecocheques te blijven gebruiken, ook de 
maaltijdcheques kunnen beter vervangen worden door cash.  

http://www.n-va.be/persbericht/premie-bij-aanwerving-langdurig-werkzoekenden


Toch genereren die cheques enkel een meerwaarde voor de uitgevers ervan. Maar die 
specifieke meerwaarde is voor alle andere betrokkenen een vermijdbare kost. En vooral, als 
een te zware belastingdruk op arbeid het probleem is, is het uitwerken van allerlei speciale 
constructies om die druk te verlichten niet het meest efficiënte antwoord. Dat is simpelweg 
een directe verlaging van de belastingdruk op arbeid. 
 
De verdedigers van de cheques komen steevast aandraven met allerlei argumenten pro, maar 
die zijn doorgaans vrij onzinnig. Het vervangen van de cheques door cash zal de consumptie in 
België niet onderuit halen. Ook zonder maaltijdcheques zullen de Belgen geld blijven uitgeven 
aan voeding en horeca. En het idee dat ecocheques mensen aanzet tot 'groener' gedrag was 
ook nooit meer dan een drogreden. De overheid kan het gedrag van de burgers sturen via 
financiële incentieven, maar maaltijd- en ecocheques beperken de keuzevrijheid van de 
ontvangers zonder dat daar een relevante economische doelstelling achter zit. 
 
De economische impact van de maaltijd- en de ecocheques op de Belgische economie is zo 
goed als nihil. Toch slaagt een kleine groep belanghebbenden, die de cheques uitgeven,  erin 
om de voor de hand liggende vervanging van die cheques door cash tegen te houden.  
 
Voor de werknemers zijn de cheques ook een nadeel: moeilijker om te betalen, te bewaren en 
om bij te houden of de gebruiksdatum niet overschreden wordt. 
Daarom kunnen ze beter afgeschaft worden. 
 

VARIA 

 

▪     Wat verandert er in Maart? 

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

•      Kosten van akten stijgen  
 
Met ingang van 1 maart 2017 worden de kosten voor bekendmaking van akten van 
rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld : 
 
1. Voor de ondernemingen : 

223,90 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte; 
180,80 EUR, exclusief btw, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte; 
131,30 EUR, exclusief btw, voor een akte tot wijziging. 

 
2. Voor de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk, de stichtingen, de organismen en andere rechtsvormen die men kan 
onderbrengen onder de algemene term "verenigingen": 

155,00 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte; 
112,00 EUR, exclusief btw, voor een elektronisch neergelegde oprichtingsakte; 
105,00 EUR, exclusief btw, voor een akte tot wijziging. 



• Elektriciteitstarieven enkele euro's duurder  
 
Door verhoogde transmissienettarieven wordt de Vlaamse elektriciteitsfactuur vanaf 1 maart 
wat duurder. Voor een gemiddeld gezin dat op een jaar 3.500 kWh verbruikt, komt er jaarlijks 
5,26 euro bij, of 0,5 procent. De transmissienettarieven zijn het gedeelte van de 
elektriciteitsfactuur voor het gebruik van het hoogspanningsnet. 
De hogere transmissienettarieven gelden voor alle klanten die aangesloten zijn op het 
distributienet, het deel van het elektriciteitsnet dat 'tot de voordeur' gaat. Het gaat zowel om 
gezinnen als kleine en grote bedrijven. 
      

• Fiscaal gunstregime voor deeleconomie  
 
Platformen van de deeleconomie, zoals Deliveroo, Airbnb en dergelijke, kunnen vanaf 1 maart 
10 pct bedrijfsvoorheffing inhouden op wat mensen via hen verdienen. Kunnen, want nog 
geen enkele van die platformen heeft de nodige erkenning gekregen van de FOD Financiën.  
De heffing is van toepassing op het brutobedrag dat mensen via deze platformen verdienen. 
Het gunstregime geldt in 2017 tot een bedrag van 5.100 euro, maar in de praktijk zullen de 
werkelijke inkomsten dus lager liggen. De erkende platformen zullen 10 pct 
bedrijfsvoorheffing inhouden van dat brutobedrag en storten die belasting zelf door aan de 
fiscus. Toch zullen de inkomsten ook nog altijd via de jaarlijkse belastingaangifte doorgegeven 
moeten worden. De redenering daar is dat het mogelijk is dat via verschillende platformen 
bijgeklust wordt. 
      

• Bijstand op rijexamen door tolk beperkt tot vier talen  
 
Wie geen Nederlands kan en toch het rijexamen wil afleggen, kan dat vanaf 1 maart enkel nog 
doen met de hulp van een beëdigde tolk Duits, Engels of Frans. Die nieuwe regel past in de 
hervorming van het rijexamen. De andere maatregelen gaan in op 1 juni. Die hervorming geldt 
echter enkel voor het Vlaams Gewest, omdat het sinds de zesde staatshervorming bevoegd is 
voor verkeersveiligheid. 
      

• Maart: jeugdboekenmaand  
 
De jeugdboekenmaand ging van start op 1 maart. 
http://www.jeugdboekenweek.be/#/section-school  
 
• Week van de vrijwilliger  
 
Er zijn 750.000 vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. Sommigen doen dat elke dag 
opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij.. Om al die mensen, die vaak achter de 
schermen hun steentje bijdragen, te bedanken is er Dé Week.  
http://www.vrijwilligersweek.be/meedoen  
 
•     Internationale vrouwendag  
 
Evenementen zie: 
 
http://solidair.org/artikels/8-maart-vrouwendag-waar-naartoe  
Bron: PVDA 

http://www.jeugdboekenweek.be/#/section-school
http://www.vrijwilligersweek.be/meedoen
http://solidair.org/artikels/8-maart-vrouwendag-waar-naartoe


▪      Passie na de uren  

Ben je blij met je job, maar toch toe aan iets nieuws? Dat kan.  
 
Deze werknemers getuigen over hoe zij het vuur brandend houden na de werkuren.  
 
Hilde (44), grafisch designer, rondt dit jaar een cursus houtbewerking af. 
Een keer per week, op donderdag, van 19 tot 22 uur 
Motivatie. Ik klus graag in huis, maar mijn aanpak is niet altijd de juiste. Als prille twintiger heb 
ik eens een tuintafeltje gemaakt voor mezelf... Buiten eten werd helaas al snel een wiebelige 
zaak, en na enkele weken zakte mijn tafel in mekaar. Bedoeling van de opleiding is om een 
stevige basis mee te krijgen. 
Later. We hebben een huis gekocht waar nog redelijk wat werk in is. Ik hoop na deze opleiding 
voldoende kennis en vertrouwen te hebben om zelf in actie te schieten. 
Leuk. Het praktische gedeelte van de opleiding is echt plezant. Mijn project voor dit jaar is een 
trapkast met schuin aflopende bovenzijde en greeploze deuren. Een hele uitdaging, maar ik 
dacht: ‘Als ik dit kan maken, dan lukt een gewone rechthoekige kast zeker!’ 
Minder leuk. De opleiding is nogal populair, met als gevolg dat we het atelier met 
houtbewerkingsmachines moeten delen. Hierdoor krijgen we vaak de tijd niet om iets op eigen 
tempo uit te zoeken. Verder is het ook nogal een gezeul met m’n gereedschapskoffer en ander 
materiaal. En omdat ik in Brussel werk, de cursus in Mechelen is en ik in Antwerpen woon, is 
het telkens een rush om op tijd te zijn. 
Examens. Op het einde van het schooljaar worden we beoordeeld op ons werkstuk en moeten 
we een theoretisch examen afleggen. 
Ingrid (37), copywriter, is dit jaar gestart met naailes 
Een keer per week, op dinsdag, van 18.45 tot 21.45 uur 
Motivatie. Ik naai al enkele jaren. Met behulp van boeken en tutorials op Youtube leerde ik 
tassen en enkele kledingstukken maken. Dit jaar wilde ik meer tijd maken om te naaien én ik 
wou mijn 'kunsten' naar een hoger niveau tillen. Daarom volg ik les: gedurende een heel 
schooljaar naai ik nu drie uur per week (veel meer dan ik tot nu toe gewend was), en alles wat 
ik in mijn eentje leerde, wordt bevestigd, bijgestuurd en aangevuld. Dat geeft zelfvertrouwen, 
en dat is fijn. 
Later. Op termijn wil ik graag kleding voor mezelf maken. Zo ben ik niet langer compleet 
afhankelijk van wat er in de winkelrekken hangt. Bovendien hou ik van het gevoel iets te 
dragen dat ik zelf creëerde. Ik wil ook kleding aanpassen en herstellen, en zo mijn steentje 
bijdragen aan een duurzame samenleving. Als ik er echt goed in word, doe ik er misschien ooit 
iets professioneel mee. Maar voorlopig is dat niet aan de orde. 
Leuk. Tegen volgende zomer zal ik een echte rok en broek kunnen maken. Niet met 'een 
rekker' bovenaan, maar compleet met steekzakken, afgewerkte zomen, neepjes waar het 
moet, ritsen en blinde ritsen, knoopsgaten en knopen... In mijn eentje zou ik dit op 10 
maanden nooit klaarspelen. Dat ik zoveel zal leren, geeft me een goed gevoel. 
Minder leuk. De les begint vroeg, om 18.45 uur. Ik moet zo'n 20 minuten rijden naar de school, 
dus het is wat georganiseer om dat te halen. Bovendien ben ik pas na 22 uur thuis, en dat is 
vrij laat op een dinsdagavond. Zeker nu de herfst en de winter aanbreken. Dat wordt af en toe 
op de tanden bijten... 
Lees verder via:  
 
https://www.vdab.be/magezine/11-2016/passie  

https://www.vdab.be/magezine/11-2016/passie


▪     Belastingontduiking is diefstal 

In zijn rapport aan de VN-Algemene Vergadering noemt VN-mensenrechtenexpert Alfred de 
Zayas belastingontduiking "plundering van de maatschappij". De internationale gemeenschap 
moet dringend de strijd aangaan met belastingparadijzen waar geld belandt dat essentieel is 
voor de ontwikkeling van de maatschappelijke welvaart. 
 
In zijn rapport wijst hij in het bijzonder op de schadelijke gevolgen van corruptie en 
belastingfraude voor de mensenrechten. Duizenden miljarden dollars worden buiten de 
officiële kanalen gehouden en zijn zo niet beschikbaar voor het bestrijden van extreme 
armoede en de klimaatverandering. 
Hij noemt dit "systematische plundering van de maatschappij". Wereldwijd wordt volgens de 
Zayas ongeveer 29.000 miljard euro verborgen gehouden. Volgens de VN-Conferentie voor 
Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) kost dit ontwikkelingslanden jaarlijks meer dan 91 miljard 
euro. 
Alleen al in 2011 liepen ontwikkelingslanden bijna 869 miljard euro mis als gevolg van illegale 
geldstromen, inclusief door middel van belastingontduiking. Volgens de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)is dit zeven keer meer dan het 
totaalbedrag dat wereldwijd aan officiële ontwikkelingshulp wordt besteed. Dit bedrag is ook 
hoger dan de geschatte kosten die werden gemaakt voor het bereiken van de VN-
Millenniumdoelstellingen (MDG's), die in 2015 afliepen. 
Het probleem van financiële geheimhouding en belastingontduiking kwam opnieuw aan het 
licht in april 2016, toen onderzoeksjournalisten de Panama Papers publiceerden. Hun 
publicatie toonde hoe het juridische adviesbureau Mossack Fonseca in Panama duizenden 
mensen, waaronder talloze prominente figuren, hielp met het opzetten van fiscale 
constructies om belastingbetaling te omzeilen. 
Uit de Panama Papers bleek bijvoorbeeld dat het energiebedrijf Heritage Oil and Gas Ltd 
Company door Mossack Fonseca werd geholpen om de betaling van 404 miljoen dollar aan 
belasting in Oeganda te omzeilen, door zich op Mauritius te vestigen. Voor Oeganda, dat 
wereldwijd behoort tot de landen met een hoge moedersterfte en waar het slecht gesteld is 
met de gezondheidszorg, is dit misgelopen bedrag aan inkomstenbelasting hoger dan het 
totale jaarlijkse overheidsbudget voor gezondheidszorg. 
 
Lees verder via: 
 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/10/27/belastingontduiking-is-plundering-van-
maatschappij  
 

▪     Lentekriebels 

In maart is er weer de week van de lentekriebels. Speciaal voor de opgroeiende jeugd. 
 
Tieners hebben het niet makkelijk. Ze ontdekken wie ze zelf willen zijn. Ze leren op een nieuwe 
manier omgaan met elkaar, zowel relationeel als seksueel. Ouders en vrienden helpen graag, 
maar hebben zelf niet altijd de juiste informatie. En de idealen uit de media zijn onhaalbaar 
om na te streven. 
Knap lastig dus! Een beetje hulp is meer dan welkom. 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/10/27/belastingontduiking-is-plundering-van-maatschappij
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/10/27/belastingontduiking-is-plundering-van-maatschappij


Meer over het belang van seksuele vorming lees je via:  
 

http://www.seksuelevorming.be/week-van-de-lentekriebels?utm_source=Klasse+-
+Leraren&utm_campaign=e8f13c5b2d-
Lerarendirect_2017_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-e8f13c5b2d-
417312689  
 
http://www.sensoa.be/over-sensoa  
 

BOEKEN 
 

▪     Gratis geld voor iedereen  

Het probleem is niet dat we het niet goed hebben, het probleem is dat we niet weten hoe het 
beter kan. Rutger Bregman schetst nieuwe vergezichten: van een basisinkomen voor iedereen 
tot een werkweek van vijftien uur, van een wereld zonder grenzen tot een wereld zonder 
armoede – het is tijd voor de terugkeer van de utopie.  
 
Rutger Bregman (1988) is historicus. In 2012 publiceerde hij “Met de kennis van toen”. 
Een jaar later volgde het veelgeprezen “De geschiedenis van de vooruitgang” (bekroond met 
de Liberales-prijs voor het beste boek van 2013).  
 
Rutger Bregman (1988) is een aanstormend jong talent. In dit 
boek, in korte tijd zijn derde, constateert hij dat het ons niet 
ontbreekt aan welvaart maar aan visie.  
Wij hebben het nog nooit zo goed gehad, maar wij hebben geen 
idee hoe het nu verder moet. Bregman doet ons zes ideeën aan 
de hand: een werkweek van vijftien uur, een onvoorwaardelijk 
basisinkomen, het uitroeien van armoede, een ander 
belastingstelsel, nieuwe maatstaven van vooruitgang en een 
wereld zonder grenzen. Elk van die ideeën onderbouwt hij met 
een veelheid van verwijzingen, namen en getallen.  
Desondanks leest het boek als een trein: het is hoopvol, 
uitdagend en creatief.          

http://www.seksuelevorming.be/week-van-de-lentekriebels?utm_source=Klasse+-+Leraren&utm_campaign=e8f13c5b2d-Lerarendirect_2017_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-e8f13c5b2d-417312689
http://www.seksuelevorming.be/week-van-de-lentekriebels?utm_source=Klasse+-+Leraren&utm_campaign=e8f13c5b2d-Lerarendirect_2017_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-e8f13c5b2d-417312689
http://www.seksuelevorming.be/week-van-de-lentekriebels?utm_source=Klasse+-+Leraren&utm_campaign=e8f13c5b2d-Lerarendirect_2017_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-e8f13c5b2d-417312689
http://www.seksuelevorming.be/week-van-de-lentekriebels?utm_source=Klasse+-+Leraren&utm_campaign=e8f13c5b2d-Lerarendirect_2017_02_09&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-e8f13c5b2d-417312689
http://www.sensoa.be/over-sensoa


▪     De geldmakers 

Sinds haar oprichting in 1850 wordt de Nationale Bank van 
België (NBB) gezien als een van de betrouwbaarste, maar ook 
geheimzinnigste instellingen van het land. Na de invoering van 
de euro verdwenen onze Belgische briefjes en munten, en leek 
de NBB een relict uit het verleden. Wat is haar bestaansrecht 
vandaag? Welke rol speelde ze tijdens en na de financiële crisis, 
toen onze banken aan de afgrond stonden? En hoe luid klinkt 
haar stem in het koor van de grote Europese Centrale Bank in 
Frankfurt?  
Met veel zin voor detail vertelt Véronique Goossens wat er zich 
achter de schermen van de Nationale Bank afspeelt. De 
geldmakers gaat over het geld dat ons dagelijks leven bepaalt 
en over centrale bankiers die in de eerste plaats mensen zijn. 
Véronique Goossens kreeg voor dit boek een beurs van het 
Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek. 

   

 

▪     Wereld in beeld  

De kracht van het beeld gebruiken om te informeren over onze globaliserende wereld. Dat is 
het doel van Wereld in Beeld, een educatief project voor het secundair onderwijs. De DVD 
bevat volgende 8 reportages van VRT-tv-journalist Dirk Barrez: 
 
1. Ons voedsel redden.  
 
Boer tegen landbouwindustrie 9’45”2. Het effect van Amerikaanse katoensubsidies op 
Afrikaanse katoentelers 5‘04”3. Internationale arbeidsverdeling. Het leven in Chinese 
fabrieken 10‘06”4. Globalisering en cultuur. India, waar software-industrie en traditie thuis zijn 
9‘22”5. Onze gezondheid redden.  

 
Armoede maakt ziek 9‘29”6. Onze welvaartsmachine redden. 
Argentinië, hoe een rijk land arm wordt 9‘59”7. Het 
verdelingsvraagstuk. De kloof tussen arm en rijk 9‘30”8. 
Migratie. Waar is de mens thuis? 6‘48” 
 
Voor al deze reportages is bijbehorend didactisch materiaal te 
vinden op de website Wereld in Beeld 
 
Verder info via: 
 
http://www.pala.be/nl/product/wereld-beeld-8-web-tv-
reportages-over-onze-globaliserende-wereld-dvd        

 

http://www.pala.be/nl/woordenboek#Argentini
http://www.wereldinbeeld.be/
http://www.pala.be/nl/product/wereld-beeld-8-web-tv-reportages-over-onze-globaliserende-wereld-dvd
http://www.pala.be/nl/product/wereld-beeld-8-web-tv-reportages-over-onze-globaliserende-wereld-dvd
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.polis.be/media/catalog/product/cache/5/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/3/13262-1.jpg&imgrefurl=https://www.polis.be/de-geldfabriek.html&docid=iyY99__qVcYd_M&tbnid=pHIGD2eRE1jXtM:&vet=1&w=809&h=1200&bih=714&biw=1152&q=de geldmakers&ved=0ahUKEwik7f6kopPSAhVsKMAKHRwNDLsQMwghKAAwAA&iact=mrc&uact=8


▪     De liberale wereldorde 

Hierna volgt een bespreking en verwerking van de ideeën van Hayek en Rawls over een 
mondiale orde van staten op een liberale leest. Het betreft de integrale versie van de Master 
Scriptie Global Justice van Joep Jacobs aan de Universiteit van Amsterdam.  
 
1. Inleiding  
De wereld is nog nooit zo geïntegreerd en tegelijkertijd nog nooit zo onderling verdeeld als 
vandaag de dag. Enerzijds bestaan er culturele fenomenen die over de hele wereld te vinden 
zijn, anderzijds zijn de welvaartsverschillen enorm en ageert men overal ter wereld tegen de 
wereldbeelden van anderen (Barber, 1995). Wereldwijde migratiestromen zijn zowel een 
teken van toegenomen mobiliteit en economische kansen als een gevolg van extreme 
verschillen in welvaart en politieke vrijheid. Verdergaande vrijhandel heeft de wereld 
verdergaand onderling afhankelijk van elkaar gemaakt op een manier die geen precedent kent 
(Loriaux, 2009: 577). Ondanks de problemen die een geïntegreerde wereld van verschillende 
culturen met zich meebrengt is deze onomkeerbaar vanwege technologische vooruitgang die 
de meest afgezonderde plekken met elkaar verbindt en er ook voor zorgt dat deze plekken in 
minder dan een dag te bereiken zijn. In de tijd dat Immanuel Kant (1795) schreef over een 
eeuwigdurende vrede in een mondiale orde waren landen minder van elkaar op de hoogte en 
minder afhankelijk van elkaar, de omstandigheden van toen zijn niet die van nu. De exercitie 
die Kant ondernam is echter nog steeds relevant, nu waarschijnlijk nog wel meer dan toen.  

 
Lees verder via: 
 
http://www.liberales.be/essays/joep  
 

ANTIPESTTEAM 

 

▪     Krachtig anders 

Gepest worden is gruwelijk. Het kan verstrekkende gevolgen hebben voor je schoolprestaties, 
je carrière, je relaties en je zelfbeeld. Pestgedrag kan leiden tot zelfmoord, dat zien we steeds 
vaker bij jongeren. Genoeg redenen om er aandacht voor te vragen. Toch is niet elke vorm van 
aandacht even zinvol en effectief.  
Er is maar één manier het meest helend, de meest gezonde vorm van ‘wraak’ als het ware. Dat 
zei  Mariëtte van Wijlick tijdens de boekpresentatie ‘Krachtig anders’ op 17 februari in 
Lanaken. 
  
Mariëtte van Wijlick bedacht het project ‘1001 Jurkjes’, dat ons letterlijk en figuurlijk stof tot 
nadenken geeft. Het project bestaat uit een boek met 15 portretten (foto’s en verhalen) van 
mensen die hun pestleven omgetoverd hebben tot een impactvol en inspirerend leven. Van 
Wijlick is zelf vroeger gepest en merkte hoe dat haar nog steeds beïnvloedde, met name op 
het gebied van zelfvertrouwen en in het bereiken van haar doelen. Ze besloot van haar nare 

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


ervaringen mooie herinneringen te maken en vijftien andere mensen mee te nemen op deze 
transformerende reis. 
 
Mariëtte liet zich ook inspireren door het haute couture borduren, waarvoor ze een 
jaarprogrogramma heeft gevolgd, en door de magie van sprookjes. Bij elk ‘pest portret’ maakt 
ze een bijpassend jurkje, geïnspireerd op verhalen van Sheherazade uit de raamvertelling 
Duizend-en-één-Nacht. De eerste drie toont ze tijdens de boekpresentatie, tevens de Week 
tegen Pesten in Vlaanderen. 
“In het leven van Sheherazade zie ik de gelijkenis met kinderen die gepest worden. Het 
dagelijkse overleven, maar vooral ook de hoop en beloning. Het roept iets magisch op, iets 
oneindigs. De magie zit ‘m er in dat wanneer je jouw talent kunt en durft te leven, je het leven 
kunt creëren dat je wenst", zegt van Wijlick. 
 
Je pestervaringen delen en er op jouw manier uitdrukking aan geven, is nodig om te kunnen 
helen. Het boek laat je weten dat je niet de enige bent die gepest is of wordt. Het wil je ook 
inspireren om tussen die 1001 mogelijkheden verder te zoeken naar die ene manier die jou 
helpt om je pestverleden positief om te buigen. 
 
Ben je voor je kind, je partner of je vriend(in) op zoek naar inspiratie rondom pesten? Wil je je 
ervaringen delen? Zou je willen bijdragen aan een theatervoorstelling die pesten op scholen 
op een veilige en toegankelijke manier bespreekbaar maakt?  
 
Meer info via:  mariettevwijlick@scarlet.be ;    Telefoon: +32  (0)498448268 
 

▪     Lachen is gezond  

Lachen, gieren, brullen, … Ook al eens gemerkt hoe goed je je voelt na een intense lachbui? Je 
verbeeldt je niets! Lachen zorgt er écht voor dat je je beter in je vel voelt. En dat niet alleen. 
Een goede lachsessie is ook een enorme boost voor je weerstand. Lachen is gezond! Ontdek 
hier hoe dat komt én bekijk onze tips om vaker te lachen :). 
Het leven is leuker als je lacht. En gezonder ook. Want: lachen is gezond! Een intense 
lachsessie brengt namelijk diverse gezondheidsvoordelen met zich mee. Een betere weerstand 
is een goed voorbeeld daarvan. Maar er is meer. Véél meer! Lees maar even mee. 
 
Lachen is gezond: gezondheidsvoordelen! 
 
Stresswerend: 
Lachen is het beste anti-stressmiddel dat er bestaat. Enkele minuutjes lachen volstaat om alle 
zorgen even van je af te laden glijden. Achteraf voel je je heerlijk ontspannen. Tijdens het 
lachen komen er namelijk endorfines vrij in je hersenen, die zorgen voor een heerlijk, 
gelukzalig gevoel. 
 
Lachen verlaagt je bloeddruk: 
Last van een te hoge bloeddruk? Dan kan een dagelijkse lachsessie wonderen doen voor je 
gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat je bloeddruk lager ligt na enkele minuten lachen. 
Daarnaast kan de je de werking van je bloedvaten verbeteren door te lachen. Op lange termijn 
kan je hiermee zelfs het risico op hart- en vaatziektes verkleinen! 
 

mailto:mariettevwijlick@scarlet.be


Je slaapt er beter door: 
 
Slaap je niet zo goed de laatste tijd? Hoog tijd om wat meer te lachen. Tijdens het lachen 
maakt je lichaam serotonine aan. Dit hormoon speelt een belangrijke rol in het slaapproces 
aangezien melatonine (het slaaphormoon) aangemaakt wordt op basis van serotonine. 
 
Beter immuunsysteem:  
Onderzoekers hebben vastgesteld dat er meer antistoffen in je bloed zitten na een lachbui. 
Daardoor ben je beter beschermd tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Een goed 
werkende weerstand is namelijk de beste bescherming tegen ziektes en verkoudheden. 
Lachen? Het beste medicijn :). 
 
Goed voor je gewicht: 
Hoe lager je serotonineniveau, hoe groter je zin in suiker- en koolhydraatrijke voeding. 
Aangezien je lichaam serotonine aanmaakt door te lachen, heeft lachen dus ook een positief 
effect op je gewicht. En een gezond gewicht is noodzakelijk voor een goede gezondheid. 
 
Tips om vaker te lachen 
Oké. Lachen is gezond dus. Meer lachen is de boodschap. Maar natuurlijk kan je niet elk 
moment van de dag even blij en gelukkig zijn. Soms heb je gewoon een mindere dag. De truc is 
dan om hier niet in te blijven hangen: je mag je best eens wat minder voelen, maar laat het 
niet bepalend zijn voor de langere termijn. 
 
Wil jij graag wat meer lachen? Deze tips helpen je! 
 
1. Geniet van de kleine dingen 
Genieten van kleine dingen is een kunst op zich. Je hier in ‘scholen’ is de moeite waard: het 
zorgt er namelijk voor dat je je blij en dankbaar voelt. Een goede oefening om dit te leren is 
deze: schrijf dagelijks drie zaken op waarvoor je dankbaar bent. Die mooie rozenstruik in je 
tuin? Je gekke hond die je spontaan doet glimlachen? Alles kan! Deel vervolgens je 
dankbaarheid met andere mensen door hen te vertellen over die mooie rozenstruik of de 
malle streken van je hond. 
 
2. Lach!  
Klinkt een beetje gek, maar lachen doet lachen. Daarom kan het handig zijn om spontaan te 
beginnen met lachen. Hardop. Al na enkele seconden zal je merken dat het lachen niet langer 
geforceerd is, maar dat je echt oprecht moet lachen. Al is het maar omdat je beseft hoe gek 
het is om zomaar wat te staan lachen. 
Vind je het moeilijk om zelf het lachen ‘in te zetten’? Dan kan je ook luisteren naar de lach van 
een ander. Op YouTube kan je makkelijk luisteren naar de grappige lach van een ander om op 
die manier ook in lachen uit te barsten. 
 
3. Zet eens een grappig filmpje op 
Weer een YouTube-tip, maar ook weer eentje die werkt. Zet af en toe een filmpje op waarin 
schattige poezen allerlei domme dingen doen of waar mensen het beste van zichzelf willen 
geven, maar daar niet in slagen. Een beetje Video-dinges dus. Het grote voordeel? Anderen 
zien stuntelen is een pak minder pijnlijk dan het zelf meemaken. Het enige dat je er misschien 
aan overhoudt is buikpijn… van het lachen ;)! 
 
4. Maak het kind in jezelf wakker 
Met het volwassen worden, verliezen we onze kinderlijke onschuld en het vermogen om 
overal een spelletje van te maken. Zonde! Maak het kind weer in je wakker en speel. Speel een 



spel met vrienden, laat je fantasie los op een bak met legoblokjes of een vel tekenpapier en 
dans uitbundig door de kamer op wat fijne hits uit je jeugd. 
Ook het vermogen van kinderen om te leven in het hier en nu is jaloersmakend. Zij hebben 
nog geen zorgen over morgen. Alles wat er zich afspeelt, gebeurt nu. Op dit moment. Wees je 
hiervan bewust als afleidende gedachten opkomen. Merk ze op en parkeer ze voor het 
moment dat ze nodig zijn. 
 
5. Lachtherapie 
Lachtherapie is een vorm van meditatie uit India. Het is een manier om je mentaal te 
ontspannen en te genieten van het moment. Heb jij moeite om zomaar spontaan in lachen uit 
te barsten? Dan is lachtherapie misschien net wat je nodig hebt. 
Je kan dit heel makkelijk zelf thuis doen aan de hand van volgende oefening: 
Maak je lichaam los. Rek en stretch je uit tot je je ontspannen voelt. 
Tover een glimlach op je gezicht. Probeer steeds harder te glimlachen, tot je een schaterlach 
voelt opkomen. Laat deze de bovenhand krijgen en geef je over aan je lach. 
Uitgelachen? Word je dan bewust van hoe ontspannen je bent. 
Is de drempel nog te hoog voor jou? Dan kan je ook aan lachtherapie doen in groep. Daarbij 
zet de ‘lesgever’ meestal een lachsessie in door luidop te beginnen lachen. Uit het niets. Eerst 
luister je ernaar en vind je het misschien een beetje dwaas. Maar na enkele seconden zal je 
voelen hoe je eigen mondhoeken spontaan omhoog krullen. Voor je het weet ben je zelf ook 
vertrokken voor een onbedaarlijke lachsessie! 
 
Lachen is gezond, dat is duidelijk! Ken jij nog andere manieren om je blijdschap te boosten? 
Laat het  weten!  Bron:  http://www.avogel.be/blog/natuurlijk-en-gezond/lachen-is-gezond/  
 

▪     Holebi’s hebben het moeilijk 

Tom Goris, Mister Gay Vlaanderen in 2013, overwoog zelfdoding na jaren gepest te zijn 
geweest: "Elke dag was een gevecht". 
Op weg naar school lachte een groep jongens om wat ze hadden opgevangen over mij, "die 
homo" dus. Vanaf dan ging ik iedere dag met lood in mijn schoenen naar school. Bang om niet 
in elkaar getimmerd te worden. 
Op mijn zeventiende heb ik mezelf voor de keuze gesteld: wil ik leven? Wil ik de 
beschimpingen, dwaze opmerkingen en dwingende heteronorm van onze samenleving 
trotseren en leven? Met dank aan mijn moeder en enkele vrienden heb ik die vraag 
beantwoord met een ja. 
 
Lgbt is een van oorsprong Engelse afkorting die staat voor lesbian, gay, bisexual, transgender. 
 
Het probleem dat lgbt'ers is niet hun seksuele geaardheid, maar wel hoe de samenleving 
daarop reageert. Homo- en transfoob taalgebruik, bedoeld of onbedoeld, is schering en inslag. 
Het kwetsende gebruik van het woord 'gay', dat te pas en te onpas valt, brengt zoekende 
jongeren in een isolement.  
 
En dat valt bij momenten zo ongelofelijk zwaar. Bovenop de hallucinante cijfers rond 
suïcidepogingen, blijkt voorts uit internationaal onderzoek dat holebi's en transgenders 
proportioneel meer aan drugs verslaafd raken, bingedrinken en aan zelfverminking doen. 
 

http://www.avogel.be/blog/natuurlijk-en-gezond/lachen-is-gezond/


1 op de 4 holebi's deed al poging tot zelfdoding. 
Elke dag proberen holebi's en transgenders zich van het leven te beroven.  
 
Drie tot acht procent van de totale Belgische bevolking identificeert zich als lgbt. Familieleden, 
vrienden, collega's. Accepteert, ondersteunt en omarmt u hen zoals ze zijn? 
 
Bron:  Fernand Van Damme in De Morgen 
 
https://cavaria.be/zizo-
magazine?gclid=Cj0KEQiAw_DEBRChnYiQ_562gsEBEiQA4Lcssnc9m7UnRoEZrMaQVrG0Y2_4m9
lq4IdKLLksQHcVB94aAh5P8P8HAQ+ 
 
http://www.holebifoon.be/  
 
Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 
of op zelfmoord1813.be. 
 
 
 

▪     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. 

 

 
 

https://cavaria.be/zizo-magazine?gclid=Cj0KEQiAw_DEBRChnYiQ_562gsEBEiQA4Lcssnc9m7UnRoEZrMaQVrG0Y2_4m9lq4IdKLLksQHcVB94aAh5P8P8HAQ
https://cavaria.be/zizo-magazine?gclid=Cj0KEQiAw_DEBRChnYiQ_562gsEBEiQA4Lcssnc9m7UnRoEZrMaQVrG0Y2_4m9lq4IdKLLksQHcVB94aAh5P8P8HAQ
https://cavaria.be/zizo-magazine?gclid=Cj0KEQiAw_DEBRChnYiQ_562gsEBEiQA4Lcssnc9m7UnRoEZrMaQVrG0Y2_4m9lq4IdKLLksQHcVB94aAh5P8P8HAQ
http://www.holebifoon.be/
http://www.antipestteam.be/
http://www.neutr-on.be/

