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ECONOMIE  

  

▪     Nieuwe geldcrisis op komst?  

Ook momenteel dreigt volgens sommige economen  een financiële meltdown, maar is het 
moeilijk te voorspellen waar een uitbarsting dreigt. Er wordt zelfs niet uitgesloten dat de 
aanzet voor de problemen bij de grootste centrale banken van de wereld liggen. 
Er dreigt volgens Deutsche Bank een cyclus van crisissen die pas zal doorbroken kunnen 
worden wanneer opnieuw een meer stabiel financieel kader kan worden gevonden. 
 
“Overheden hebben de mogelijkheid om zoveel geld te creëren als nodig is om een financiële 
crisis te vermijden, maar daarmee kunnen ook de fundamenten voor een volgend probleem 
worden gelegd,” aldus Deutsche Bank. “Omdat het probleem naar een volgende trap van het 
financieel systeem wordt doorgegeven, dreigen de moeilijkheden nog zwaarder te zullen 
wegen.” 
 
Er wordt daarbij op gewezen dat de wereldwijde overheidsschulden bijna 70 procent van het 
totale bruto binnenlandse product vertegenwoordigen. Dat is het hoogste niveau sinds het 
einde van de tweede wereldoorlog. In de jaren zeventig van de voorbije eeuw lag die schuld 
op minder dan 20 procent. 
“Er dreigt mogelijk een cyclus met een economische piek, een crisis, zware 
overheidsinterventies en een herstel,” waarschuwt Deutsche Bank. “Die cyclus zal zich 
vervolgens opnieuw herhalen. Er is immers geen natuurlijk punt waarop de excessen worden 
geblokkeerd door een beperking op de kredietcreatie.” 
 
Een volgende crisis kan volgens de onderzoekers uit verschillende hoeken worden verwacht. 
Gewezen wordt naar Italië, dat met een zware schuldenlast, een kreupel banksysteem en 
disfunctionele regering wordt gekenmerkt. In China dreigt anderzijds een vastgoedcrisis, 
terwijl het land zijn groei al langere tijd met schulden financiert. 
 
Bovendien zouden populistische politieke partijen de actuele wereldorde omver kunnen 
gooien. Maar ook de gigantische reserves van de centrale banken zelf kunnen volgens het 
rapport een probleem worden. Daarbij moet ook naar de recordniveaus regeringsschulden en 
de extreem lage rentevoeten gekeken worden. 
 



De Europese Centrale Bank (ECB) verandert de komende maanden nog niets aan de omvang 
van zijn huidige steunprogramma. Het opkopen van obligaties gaat nog zeker tot eind 
december door, en als het nodig is ook daarna. Dat kondigde president Mario Draghi aan. 
Volgens Draghi zijn de vooruitzichten voor de groei en inflatie binnen de eurozone min of 
meer onveranderd in vergelijking met vorige maand. Met name de inflatie is voor de ECB van 
belang. De centrale bank van de eurozone heeft als doel de gemiddelde stijging van het 
prijspeil net onder de 2 procent te houden. De laatste jaren was de inflatie veel lager dan dat. 
Hoewel Draghi ook ziet dat de economie van de eurozone  groeit ziet de Italiaanse econoom 
ook onzekerheid. Met name de “wisselvalligheid van de wisselkoersen” zijn voor hem punt 
van zorgen, stelde Draghi. De euro is de laatste maanden flink duurder geworden en dat heeft 
negatieve gevolgen voor de vraag naar goederen uit de eurozone en daarmee dus ook voor de 
inflatie. 
 
Door de stijging van de euro heeft de ECB zijn ramingen voor de inflatie iets bij moeten 
stellen, zei Draghi.  De verwachting was dat Draghi pas later dit jaar of begin volgend jaar zou 
beginnen met het afbouwen van zijn opkoopprogramma. Wel hoopten veel beleggers dat 
Draghi met een signaal zou komen wanneer de ECB begint met ‘taperen’, het afbouwen van 
de steunmaatregelen.  (mah) Bron: nl.express.live 

 
 

▪     The State of the Union 

Premier Charles Michel heeft voor de plenaire Kamer het politieke jaar op gang gebracht met 
de traditionele State of the Union. Dat gebeurde onder een opvallend gunstiger gesternte dan 
een jaar terug, toen hij op de eerste dag van het politieke jaar niet eens opdaagde. De 
regering verkeerde toen in een absolute vertrouwenscrisis. Het water tussen N-VA en CD&V 
was zo diep dat de premier, toen hij met enkele dagen vertraging toch het parlement 
toesprak, ietwat vermoeid opriep om de eenheid binnen de coalitie te herstellen. 
 
Niet verwonderlijk vormde dat zomerakkoord de ruggengraat van de State of the Union. Na 
een korte en enigszins abstracte beschouwing van de internationale context, de rol van ons 
land 'in de cockpit van de Europese Unie' en een pleidooi voor een 'Europese Defensie', 
schakelde de premier over naar wat al van in het begin de voornaamste bezorgdheid van het 
regeringsbeleid is: de staat van ons socio-economisch bestel, en het herstel daarvan. De drie 
grote werven heten volgens de premier welvaart, sociale cohesie en onze vrijheden. 
 
Wat volgde, bood bijwijlen weinig meer dan een opsomming van de beslissingen die al voor 
de zomervakantie genomen werden. De hervorming van de vennootschapsbelasting, de 
uitbreiding van de flexi-jobs, de activering van het spaargeld, beperkte terugbetaling van 
bezoeken aan een klinisch psycholoog, een herziene financieringsmethode voor de 
gezondheidszorg: geen verrassingen voor het halfrond. Zoals het een State of the Union 
betaamt paste de premier die hervormingen in een bredere visie op de maatschappij en de 
richting die deze regering uitgaat, maar na drie jaar legislatuur was ook dat een tikje 
voorspelbaar geworden.  
 
Wanneer heikele en onzekere dossiers de revue passeerden, werden ze slechts in de meest 
algemene termen besproken. Over de vraagtekens rond de effectentaks werd met geen 
woord gerept. Er zou een 'structureel systeem' opgezet zijn voor het communautair geladen 
dossier van de RIZIV-nummers, 'waarover binnenkort gedebatteerd wordt in de commissie.' 



Wat Arco betreft, 'zijn de contacten met de Europese commissie lopende'. Van het 
energiepact wordt werk gemaakt. 
 
Een State of the Union is dan misschien niet de plaats om alle dossiers tot in de details te 
bespreken, maar de behendigheid waarmee Michel rond de putten in de weg fietste was 
behoorlijk indrukwekkend. Dit weekend nog kondigde staatssecretaris voor 
Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) aan dat de uitkeringen deze legislatuur niet 
opgetrokken zouden worden tot boven de Europese armoededrempels - nochtans een belofte 
die in het regeerakkoord verankerd staat. De premier herhaalde die belofte, en belichte de 
inspanningen die al genomen worden om de uitkeringen op te trekken. Dat de Europese grens 
deze legislatuur uit het zicht zal blijft, werd niet eens vernoemd. 
Dat deze State of the Union uitblonk in voorspelbaarheid, wil niet zeggen dat de ambitie van 
haar hervormingsagenda niet groot en oprecht is. Michel had deze keer verrassingswaarde 
ingeruild voor zekerheid door zijn grote krachtlijnen al maanden geleden vast te leggen. Die 
krachtlijnen lagen eveneens binnen de verwachtingen. 'Jobs, jobs, jobs', veiligheid en 
economisch herstel zijn al drie jaar lang het mantra, en waren ook in de laatste reeks 
beslissingen en in de State of the Union alomtegenwoordig.   Bron: Knack. 
 

▪     De effectentaks 

De regering heeft  een akkoord bereikt over de precieze modaliteiten van de effectentaks. Die 
is voor CD&V dé trofee uit het Zomerakkoord. De christendemocraten ijveren al lang voor 
een of andere belasting op de grote vermogens, als antwoord op de vraag naar fiscale 
rechtvaardigheid. 
 
Maar de allergrootste vermogens zullen aan de taks ontsnappen. 
 
De allergrootste (familiale) aandeelhouders – de referentie-aandeelhouders – van onze 
beursgenoteerde bedrijven hebben hun aandelen in die bedrijven doorgaans niet op een 
effectenrekening staan, maar op naam in een register bij het bedrijf – soms zelfs via 
tussenstructuren. En die aandelen op naam zijn uitgesloten van de taks. Dat was om de 
bakker met aandelen in zijn kmo te sparen, luidt de redenering, maar zo worden meteen ook 
de allergrootste vermogens ontzien. Voor andere beleggingen – buiten hun eigen bedrijf – 
die de grootste vermogens op een effectenrekening hebben staan, geldt de effectentaks wel 
zoals voor iedereen. 
 
‘Ik zie geen enkele technische reden om de aandelen op naam in de beursgenoteerde 
bedrijven uit te sluiten’, zegt Etienne de Callataÿ, professor aan de Universiteit van Namen en 
bestuurder bij de vermogensbeheerder Orcadia. ‘De concentratie van de rijkdom is al een 
grote bekommernis van de bevolking. Nu gaat men nog een stap verder. Het gevoel van 
onbillijkheid neemt alleen maar toe.’ 
 
De Callataÿ vraagt zich ook af of de regeling niet discriminerend is omdat een groep 
aandeelhouders – met aandelen op een effectenrekening – van een beursgenoteerd bedrijf 
wel de taks moet betalen, terwijl de andere groep – met aandelen op naam – ontsnapt. ‘Het 
volstond trouwens om de niet-beursgenoteerde aandelen uit te sluiten om eigenaars van een 
kmo te ontzien.’ 
 



‘Dit is echt een aberratie’, zegt Paul De Grauwe. ‘Dit geeft het gevoel dat achter de schermen 
aan allerlei touwtjes is getrokken. Het is een slecht idee om altijd in uitzonderingen te 
voorzien. Men zou net veel breder moeten gaan en niet alleen effecten maar het hele 
vermogen aan een kleine belasting moeten onderwerpen.’ 
 
‘Dit is een taks op effectenrekeningen. De taks toepassen op aandelen op naam is nooit de 
bedoeling geweest’, klinkt het in regeringskringen. 
 
De aandelen op naam kwamen de voorbije dagen meer en meer in het vizier, omdat 
beleggers de taks denken te ontlopen door (een deel van) hun aandelen op een 
effectenrekening om te laten zetten in aandelen op naam. Als ze zo onder de 500.000 euro 
zakken, hoeven ze geen taks te betalen. 
 
Met het akkoord van gisteren heeft premier Charles Michel (MR) de angel uit het dossier 
gehaald. Voorlopig althans. Het is nu uitkijken naar het advies van de Raad van State. Minister 
van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) waarschuwde eerder al voor mogelijke juridische 
problemen.  Bron: De Standaard 
 
Lees ook:  
 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/10/09/de-effectentaks-versus-een-echte-
vermogensbelasting 

 

▪     Inbev: 0,0 % belasting  

AB Inbev voert PVDA-lijst aan van de bedrijven die amper belastingen betalen  
 
Volgens PVDA betaalt AB Inbev 0,0 procent belastingen in ons land. 
 
AB Inbev voert dit jaar opnieuw de Top 50 van ondernemingen aan die geen of nauwelijks 
belastingen betalen, die de linksradicale PVDA  bekend maakte. 
 'Onze studie toont aan dat 50 grootbedrijven gemiddeld 1 procent belastingen betalen. Eén 
procent. Dat is zo goed als niets. Normaal moeten die bedrijven 34 procent belastingen 
betalen. Dat kost onze samenleving miljarden euro's', stelt PVDA-voorzitter Peter Mertens. 
 
Volgens de partij loopt de overheid 9,1 miljard euro belastinginkomsten mis, geld dat volgens 
de PVDA noodzakelijk is om de pensioenen te financieren. 'Voor de zoveelste keer op rij staat 
AB InBev in onze top 10 van grote belastingontwijkers. De brouwerij maakt vandaag reclame 
voor bier met 0,0% alcohol. Dat cijfer is haar goed bekend. De holding maakte vorig jaar 6,7 
miljard euro winst en betaalde daarop 0,0 euro belastingen. Niets dus. Zij krijgen meer dan 2 
miljard euro fiscale korting. Dat is geen klein bier. Bedenk maar eens wat je met die 2 miljard 
euro zou kunnen doen voor de gepensioneerden', zegt Mertens. Hij wijst er nog op dat de 
groep AB InBev vier keer voorkomt in de Top 50 grootste fiscale kortingen. 
 
Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen 
(VBO) haalt in VTM NIEUWS dan weer scherp uit naar de studie. Klopt niets van, zegt hij. 'Ze 
vergelijken appelen met peren. 
Definitief belaste inkomsten bijvoorbeeld, die al eens in het buitenland belast zijn, zou men 
hier nog een tweede keer belasten. Dat is tegen alle internationale rechtsregels.' Volgens 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/10/09/de-effectentaks-versus-een-echte-vermogensbelasting
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/10/09/de-effectentaks-versus-een-echte-vermogensbelasting


eigen berekeningen van het VBO zouden de dochterondernemingen van de geviseerde 
multinationals ongeveer 25 procent belastingen betalen, zo bericht VTM NIEUWS nog.  
 
De studiedienst van PVDA becijferde verder ook dat de Top 1.000 van meest winstgevende 
bedrijven in België een gemiddeld belastingtarief van 6,6 procent hebben. Over de periode 
2009-2016 bedroeg het gemiddelde tarief van de Top 50 slechts 2 procent, dat van de Top 
1.000 bedraagt 6,6 procent.          Bron: PVDA  

 
De boodschap van PVDA. 
 

 
 

▪     Winstmarges blijven groeien    

Twee Vlaamse onderzoekers – Jan De Loecker (Barcelona GSE) en Jan Eeckhout  (University 
College London) – zorgen voor opschudding in de zakenwereld. Uit een studie blijkt dat de 
winstmarges die grote bedrijven rekenen,  de voorbije decennia enkel zijn toegenomen.  
Die winstmarge was gemiddeld 17% in 1980, maar is gestegen tot ruim 67% vandaag. Het 
fenomeen beperkt zich niet tot een paar sectoren, maar is zowat overal zichtbaar, zeggen 
beide Vlamingen. 
Volgens beide onderzoekers is dat te wijten aan een gebrek aan concurrentie en de 
overdreven machtspositie van een select groepje grote bedrijven. Die mogen volgens hen als 
‘de nieuwe monopolisten’ worden beschouwd. Dat leidt tot toenemende concentratie in veel 
sectoren. Dat betekent dat een kleine groep bedrijven een steeds groter deel van de markt 
onder elkaar verdeelt. Als gevolg daarvan kunnen deze bedrijven de prijzen naar hartenlust 
verhogen. Omdat kleinere bedrijven er niet in slagen die prijzen te verbeteren of te evenaren. 
Dat leidt uiteindelijk tot stagnerende lonen en minder investeringen. Ook de steeds groeiende 
inkomensongelijkheid kan zo worden uitgelegd, concluderen de twee. 
 
Wie economie heeft gestudeerd weet dat hoge winstmarges uit den boze zijn. Die marges 
worden dan automatisch door de concurrentie gereduceerd. Er is altijd wel een bedrijf dat 
een dienst of product tegen een lagere prijs kan aanbieden of maken. Dus, zegt het duo, deze 



hoge winstmarges geven aan dat de ‘barrier to entry’ of de obstakels om een markt te 
betreden steeds hoger worden. Wie morgen een concurrent van pakweg IKEA of Amazon in 
de markt wil zetten zal daarvoor over enorme kapitalen moeten beschikken. Als dat niet 
gebeurt, treedt monopolisering op met een prijszetting naar eigen goeddunken. 
 
Opmerkelijk genoeg is het voor deze spelers niet eens nodig de prijzen te verhogen, zegt De 
Loecker in de weekendeditie van De Tijd: 
 
“De leveranciers onder druk zetten volstaat. Dat heeft als voordeel dat dat minder de 
aandacht van mededingingswaakhonden trekt […]. Vergeet bovendien niet dat de 
consumenten die de hogere prijzen betalen zelf werknemers kunnen zijn die hun loon zien 
dalen onder invloed van spelers als Amazon.” 
 
Het duo trekt uit die evolutie een ganse reeks conclusies. Die moeten veel van de huidige 
economische raadsels verklaren.  
Zo delen steeds minder werkenden in de gecreëerde welvaart. Ook dalen de lonen voor 
laaggeschoolden en zijn er steeds minder mensen aan het werk. 
 
Niet iedereen is het met hun uitgangspunt eens, maar ‘machtspositie‘ zou wel een het 
volgende buzzwoord van de economie kunnen worden. 

 
Bron:  nl.express.live: machtspositie-monopolisten 

 

▪     Regeringsplannen deeleconomie 

In een tussentijds rapport bekritiseren  de vakbonden én de werkgevers de plannen van de 
regering rond digitale platformen en deeleconomie neer.  
Het tussentijds rapport is van de hand van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Die hebben zich, zoals afgesproken in het Inter-
professioneel akkoord, gebogen over deeleconomie. Daarmee worden eerst en vooral de 
digitale platformen bedoeld, zoals Uber of Airbnb.  
 
Nog ongeruster zijn de sociale partners over regeringsplannen om mensen tot 500 euro per 
maand onbelast te laten bijverdienen in activiteiten van burger tot burger.  
 
'Een grote witwasmachine dreigt zonder enige opbrengst voor de overheid', waarschuwen de 
vakbonden. Waarom zouden mensen nog voltijds blijven werken of overuren willen doen 
voor de baas als ze onbelast tot 500 euro per maand kunnen bijverdienen, zonder enige 
sociale bijdrage? 
  
De sociale partners vragen de regering unaniem om niet onbezonnen te werk te gaan. Ze 
wijzen op de risico's op vlak van deloyale concurrentie, sociale bescherming, fiscale inkomsten 
en de sociale zekerheid. 'Er dreigt een nieuw circuit van totale sociale dumping te ontstaan, 
georganiseerd door de overheid zelf.'  Bron: Knack  
 



ONDERWIJS 
 

▪     Wijzigingen wetgeving  

08/09/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de beroepsprocedure na een 
evaluatie met een eindconclusie "onvoldoende" en na een ontslag om dringende reden voor 
de personeelsleden van de basiseducatie (B.S.: 06/10/2017) 
 
08/09/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de onderwijsbevoegdheden per 
vestigingsplaats van centra voor volwassenenonderwijs (B.S.: 06/10/2017) 
 
23/04/2010 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de 
salarisschalen voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs (B.S.: 
30/06/2010) 
 
26/09/1990 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de 
salarisschalen en de bezoldigingsregeling van de leermeesters godsdienst en de 
godsdienstleraars. (B.S.: 15/02/1991) 
Gewijzigd door B.Vl.R. 8-9-2017 : Art. 10sexies, 11sexies, 16bis en de Bijlage. 
 
07/10/1997 - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als 
bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs. (B.S.: 19/11/1997) 
Gewijzigd door B.Vl.R. 8-9-2017 : Bijlage III.   Datum aanpassing :  10 + 12/10/2017 
 

▪     De nieuwe eindtermen  

Minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft een doorbraak geforceerd in de discussie rond de 
nieuwe eindtermen. Dit weten we al over de inhoud.  

1. Sleutelcompetenties 

Er is besloten om te werken rond zestien verschillende 'sleutelcompetenties' die leerlingen 
moeten kennen en kunnen. Die variëren van burgerschap tot economische, financiële en 
digitale competenties. Ook sociaal-relationele competenties, culturele competenties en 
historisch bewustzijn maken er deel van uit. Onder burgerschap valt volgens N-VA ' 
kennismaking met en respect voor de Vlaamse identiteit, de verworvenheden van de 
Verlichting en onze rechten en vrijheden'. 
   

2. Transparantie 

Het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen valt weg en dus ook 
het onderscheid tussen wat moet worden bereikt en wat moet worden nagestreefd. Elke 
eindterm moeten worden bereikt. Volgens CD&V zijn de nieuwe eindtermen 'beperkt in 
aantal en helder geformuleerd'. Elke leerkracht zou duidelijk moeten weten wat er bedoeld 
wordt. Dat vereenvoudigt ook het maken van de leerplannen door de onderwijsverstrekkers. 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15096
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15096
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15096
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15097
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15097
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14206
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14206
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12564
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12564
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12564
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12550
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12550


3. Basisgeletterdheid 

In de eerste graad van het secundair onderwijs worden eindtermen basisgeletterdheid 
ingevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld over digitale, financiële en talige competenties. 'Het is 
een must dat iedere leerling ze bereikt', klinkt het. Geen enkele onderwijsverstrekker mag 
ervan afwijken. 
   

4. Modernisering 

In de tweede en derde graad worden de eindtermen per finaliteit opgesteld. De studie-
richtingen krijgen dus specifieke eindtermen. 'Alle  doorstroomrichtingen krijgen dezelfde 
eindtermen, net als de studierichtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt, of de richtingen 
die zowel naar het hoger onderwijs als de arbeidsmarkt oriënteren. Op die manier wordt mee 
uitvoering gegeven aan de modernisering van het secundair onderwijs', aldus CD&V. 
 

5. Controle levensbeschouwingen 

De overheid krijgt de macht om te controleren of de lesinhoud in overeenstemming is met de 
internationale verdragen, zoals de rechten van de mens en het kind. De levensbeschouwelijke 
leerplannen moeten ook verplicht gepubliceerd worden. De inspectie levensbeschouwelijke 
vakken zal voortaan ook ieder jaar aan het Vlaams Parlement moeten rapporteren. 
   

6. Regelmatige evaluatie 

De eindtermen worden om de drie jaar geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 
 
Bron: De Standaard  
 

▪     Gelijke  onderwijskansen  
 

Vlaanderen heeft een gelijkekansenbeleid rond onderwijs (GOK).  Ondertussen bestaat dat 
beleid al meer dan vijftien jaar, maar uit onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de kansen van 
kansarme leerlingen in vergelijking met kansrijke leerlingen nauwelijks verbeteren of zelfs 
slechter worden. Hoe moet het nu verder? Het gelijkekansenbeleid kan verder ingevuld en 
geëvalueerd worden waar nodig. Maar laat al één ding duidelijk zijn: een IQ-test hoort daar 
niet bij. 
 
De Vlaamse Regering voorziet (terecht!) al jaren extra middelen (werking/personeel) voor 
scholen die leerlingen hebben uit een kwetsbare socio-economische omgeving. Op die manier 
erkent de overheid dat deze leerlingen extra zorg nodig hebben. Het probleem is echter dat 
niet alle scholen effectief de middelen krijgen waar ze recht op hebben. Deze middelen 
worden onder andere verdeeld via een scholengroep of een scholengemeenschap. Het komt 
terecht in een grote pot en als schooldirecteur moet je al verdomd goed weten of je school 
krijgt waar ze recht op heeft. Een beleid kan pas goed werken als de middelen dan ook goed 
terecht komen. Komen de middelen uiteindelijk terecht bij een school, is het ook belangrijk 
dat er doorlichting volgt. De Onderwijsinspectie moet blijven nagaan of scholen werken aan 
gelijke onderwijskansen. 
 



Een GOK-beleid betekent een beleid op maat van de leerlingen in scholen. Een keurslijf van 
standaard lesmethodieken- of materialen werkt niet en verbetert de gelijke kansen ook niet. 
Leerkrachten willen graag op maat werken, maar krijgen daar niet altijd de ruimte voor. En 
net alleen zo kan het GOK-beleid goede resultaten bereiken. We verwachte dat pedagogische 
begeleidingsdiensten scholen nog meer ondersteunen. 
 
Gelijke kansen worden niet alleen gecreëerd op de schoolbanken. Kansarme leerlingen vinden 
niet de weg tot reguliere buitenschoolse hulp. Ze worden aan hun lot overgelaten en zo blijft 
de ongelijkheid in stand. De ontoegankelijkheid van bepaalde hulpverlening wordt 
afgeschoven op gezinnen, maar ook op scholen. We zien zelforganisaties en vrijwilligers zich 
uit noodzaak en maatschappelijk engagement taken van hulpverleners opnemen. 
Zelforganisaties vervullen hierin een waardevolle rol en spelen in op de tekortkomingen en 
noden in het onderwijs. Het onderwijs moet er dus niet alleen voor staan om gelijke 
(onderwijs)kansen te verwezenlijken, andere beleidsdomeinen zoals Welzijn moeten hun 
steentje ook bijdragen. 
 
We zouden het bijna vergeten dat het hier over leerlingen gaat en niet enkel over budgetten 
en aanpak. (On)bewust loopt er heel wat mis in de beoordeling van leerlingen. Een leerling 
met een taalachterstand?, scoort niet automatisch slecht op geschiedenis of wiskunde. Er zijn 
redenen waarom IQ-testen in het onderwijs niet als evaluatietool worden ingezet. Deze nu 
wel gebruiken als middel om het gelijke kansenbeleid te evalueren, is om een aantal redenen 
problematisch. Niet in het minst omdat IQ geen vaststaand gegeven blijkt te zijn, en vorming 
om meer gaat dan enkel IQ. 
 
Landry Mawungu is directeur Minderhedenforum en Frederic Vanahauwaert is algemeen 
coördinator Netwerk tegen Armoede  Bron: MO 
 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171026_03154239  

 

▪     Uitstel modernisering secundair 

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) zet voor het eerst de deur op een kier om de 
modernisering van het middelbaar uit te stellen. In het verleden hield ze mordicus vast aan 1 
september 2018, maar nu zegt ze naar de verzuchtingen van de koepels te willen luisteren, 
“om een weloverwogen keuze” te maken. Haar toegeving komt er nu ook het Katholiek 
Onderwijs aandringt op uitstel. 
  
De koepels hadden van meet af aan kritiek op het “flauwe” akkoord én op de streefdatum. 
Nadat eerder het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de Onderwijskoepel van Steden en 
Gemeenten (OVSG) aandrongen op uitstel, sloot het Katholiek Onderwijs zich daar  bij aan. 
Dat betekent dat nu alle grote onderwijsverstrekkers pas willen starten op 1 september 2019. 
 
“We willen meteen goed starten met de modernisering”, zegt Lieven Boeve, topman van het 
Katholiek Onderwijs. “Dat kan enkel als we de nieuwe structuur aan de inhoud koppelen. 
Daarvoor hebben we nieuwe leerplannen nodig en het duurt twee jaar om die samen met 
onze scholen te ontwikkelen en implementeren.” 
 
Na een breed maatschappelijk debat en adviezen van de verschillende bevoegde raden heeft 
het Vlaams Parlement  een akkoord bereikt over de langverwachte contouren van de 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171026_03154239


toekomstige eindtermen. Die bepalen wat elke jongere in de toekomst op school moet leren. 
Ze vertrekken vanuit 16 sleutelcompetenties, zoals bijvoorbeeld: burgerschap, economische, 
financiële en digitale competenties, sociaal-relationeel, cultureel en historisch bewustzijn, … 
Het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen valt zo weg en alle 
eindtermen moeten op dezelfde manier bereikt worden. Zij moeten beperkt zijn in aantal en 
helder geformuleerd. Verder moeten zij een coherent geheel vormen van kleuter- tot en met 
secundair onderwijs.  
 
Deze nieuwe eindtermen zullen ontwikkeld worden door commissies waarin naast de 
onderwijsverstrekkers en andere experts ook vakleraars vertegenwoordigd zijn. Ze moeten 
finaal goedgekeurd worden in het Vlaams Parlement. Gezien de snelle evoluties in de 
samenleving zullen deze eindtermen periodiek geëvalueerd worden en geactualiseerd indien 
nodig. Nieuw is ook dat er in de eindtermen van de eerste graad van het secundair onderwijs 
een niveau basisgeletterdheid wordt ingevoerd dat door elke leerling afzonderlijk behaald 
moet worden. Deze minimumvereisten voor basiscompetenties zoals wiskundige en digitale 
geletterdheid, maar ook Nederlands, moeten garanderen dat onze jongeren volwaardig 
kunnen meedraaien in de samenleving.  
 
Het staat de onderwijsverstrekkers vrij om te beslissen binnen welke vakken ze welke 
eindtermen realiseren. In elk geval moeten ook de nieuwe leerplannen, waarin de eindtermen 
letterlijk zijn opgenomen door de verschillende onderwijsverstrekkers, sober en helder 
geformuleerd worden. Op die manier behouden leraren voldoende ruimte en autonomie om 
op basis van hun eigen expertise en passies aan de slag te gaan met de leerstof.  
 
De onderwijsverstrekkers zullen daarnaast gezamenlijk voor elke studierichting en elke graad 
een curriculumdossier opstellen. Dit curriculumdossier verzamelt alle onderwijsdoelen die in 
een bepaalde studierichting behaald moeten worden. Het feit dat deze in de toekomst 
netoverschrijdend worden opgesteld moet leerlingen die van school veranderen meer 
houvast bieden en een externe kwaliteitscontrole vergemakkelijken.  
 
Het uitvoeringsbesluit zal scholen, ouders en leerlingen een duidelijk beeld geven van hoe het 
secundair onderwijs er in de toekomst uitziet. Schoolbesturen en directieteams kunnen op die 
manier aan de slag om te kijken op welke manier zij hun scholen willen organiseren. 
Leerlingen en ouders krijgen dan weer een duidelijk zicht op de leertrajecten waarvoor zij 
straks kunnen kiezen.  
 
Voor de 1ste graad wordt het studieaanbod met de mogelijke basisopties en voor de 2e en 3e 
graad de zogenaamde matrix met het vernieuwde studieaanbod vastgelegd. Een 
concordantietabel moet scholen duidelijk maken hoe ze hun huidige studierichtingen kunnen 
omvormen naar de studierichtingen van de nieuwe matrix. Zo zien we bijvoorbeeld dat 
scholen met ‘Kantoor’ in de 3e graad deze studierichting kunnen omvormen tot ‘Onthaal, 
organisatie en sales’ en van ‘Handel’ ‘Bedrijfswetenschappen’ kunnen maken. ‘Industriële 
Wetenschappen’ in de 2e graad wordt dan weer ‘Technologische Wetenschappen’. 
 
In het eerste jaar blijft zowel in de A- als de B-stroom een basisvorming van 27 uur bestaan, 
maar de scholen zullen daarnaast 5 uur differentiatie moeten aanbieden. Binnen deze uren 
krijgen leerlingen de kans om op zoek te gaan naar de eigen talenten en interesses. Leerlingen 
die het wat moeilijker hebben, kunnen deze uren deels gebruiken om te remediëren, uit eigen 
wil of op advies van de klassenraad. 
 
In het tweede jaar duiken nieuwe en vrij programmeerbare basisopties op, zowel in de A- als 
de B-stroom, zoals bijvoorbeeld ‘sport’ of ‘maatschappij en welzijn’. Ook voor de basisopties 



gelden gelijkaardige concordantietabellen. Zo wordt de huidige basisoptie ‘Artistieke 
Vorming’ straks ‘Kunst en Creatie’. Scholen zijn vrij om de doelstellingen van een bepaalde 
basisoptie in te vullen via een ‘pakket’, waardoor ze de algemene doelstellingen in een 
concrete context plaatsen. Zo kunnen de inhouden van de basisoptie ‘STEM-technieken’ uit 
de A-stroom bijvoorbeeld geconcretiseerd worden via het pakket ‘Bouw- en houttechnieken’. 
 
Het besluit bevat ook de matrix met daarin het studieaanbod van de 2e en de 3e graad. Dit 
schema biedt op een heldere manier zicht op de studierichtingen die scholen kunnen 
aanbieden en het einddoel waartoe zij opleiden. Ga je als leerling in de 2e graad voor 
‘Maatschappij- en welzijnswetenschappen’, dan zie je in het schema dat je kiest voor een 
studierichting die je grondig zal voorbereiden op hoger onderwijs. ‘Maatschappij en Welzijn’ 
daarentegen laat twee opties open: na je secundair doorgaan in het hoger onderwijs of 
meteen kiezen voor de arbeidsmarkt. ‘Zorg en Welzijn’ is dan weer zuiver 
arbeidsmarktgericht. 
Leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs behalen gaan naar de A-stroom. Als blijkt dat 
ze niet alle doelen van het basisonderwijs bereikt hebben, worden ze verwezen naar de B-
stroom, van waaruit ze later nog kunnen aansluiten bij de A-stroom via een schakeloptie, of 
kunnen doorgroeien in een beroepsrichting.  
De modernisering moet ervoor zorgen dat leerlingen op het einde van de 1e graad bewuster 
dan vandaag een keuze maken voor de 2e en 3e graad. Om daaraan tegemoet te komen 
wordt differentiatie en remediëring in de wekelijkse lessentabel ingeschoven en wordt het 
aandeel algemene vorming -vooral dan in de B-stroom- versterkt. Op die manier zet de keuze 
voor een basisoptie in het tweede jaar de leerling niet meteen vast. Als je in het 2e jaar B 
bijvoorbeeld kiest voor ‘Voeding en horeca’ wil dat niet per se zeggen dat je na dat 2e jaar ook 
een hotelopleiding moet volgen.  
Ook het verdwijnen van het B-attest op het einde van het 1e jaar moet de oriënterende taak 
van de 1e graad versterken. Door een leerling op het einde van het 1e jaar een A-attest met 
verplichte remediëring te geven blijft een leerling langer aan boord en blijven meerdere 
opties mogelijk. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld meerdere tekorten, is het wel 
mogelijk om na overleg van de klassenraad een basisoptie uit te sluiten. Een leerling 
gemotiveerd bijsturen en ondersteunen in zijn studiekeuze naar de 2e graad wordt op die 
manier in de opdracht van de klassenraad verankerd. 
 

SECTOREN 
 

▪      Verslag  staking 

De socialistische overheidsvakbond ACOD voerde op 10 oktober actie tegen het 
regeringsbeleid, dat volgens de vakbond louter gericht is op afbraak van de openbare 
diensten. ACV en ACLVB deden niet mee. Vooral de gebruikers van het openbaar vervoer 
ondervonden hinder. 
 
Reizigers die door de staking de trein niet konden nemen of een vertraging opliepen van 60 
minuten of meer, kunnen een terugbetaling krijgen van de NMBS. De spoorwegmaatschappij 
past haar compensatiesysteem toe zoals op een "gewone" dag.  



Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de compensatie in het geval van een 
spoorstaking. Zo komen reizigers die hun ticket kochten na de aankondiging van de staking, 
normaal gezien niet in aanmerking. Maar omdat het deze keer om een gedeeltelijke staking 
gaat, hebben reizigers er sowieso wel recht op, ook als ze die dinsdag op de stakingsdag nog 
hun ticket kochten. 
Ook abonnees komen in aanmerking. De vertraging moet bij aankomst wel minstens 60 
minuten bedragen om een terugbetaling van 100 procent te kunnen krijgen. Ook voor 
vertragingen van minstens 15 of 30 minuten is een compensatie mogelijk, maar dan moet die 
vertraging herhaaldelijk voorkomen. 
De details en specifieke voorwaarden daarbij staan op de website van de NMBS 
(www.nmbs.be). Daar kan de reiziger de compensatie meteen ook aanvragen. Dat moet 
gebeuren binnen een maand na de vertraging. 
 
Globaal genomen was ongeveer 70 procent van de chauffeurs aan het werk, maar er zijn 
grote regionale verschillen. Op een aantal stadsnetten was de hinder het grootst. Zo reed 
slechts een derde van de trams en stadslijnen in de stad Antwerpen. De streeklijnen waren 
minder getroffen. 
 
De vakbondsactie is geslaagd, volgens ACOD.  'Hoewel we de enige vakbond zijn die staakte, 
ligt het aantal deelnemers in een aantal diensten hoger dan we hadden verwacht', zeggen ze.  
 
In de gevangenissen was de opvolging bijna unaniem.  
In de haven waren er ook acties, waardoor er bijvoorbeeld genoeg volk was voor één sluis 
maar niet voor twee.  
En ook in de administratie, de zorgcentra en de crèches werd de actie goed opgevolgd, vooral 
in de grote steden. 
 
Werkgeversfederatie VBO noemde de ACOD-actie 'een politieke staking' en becijferde de 
economische schade van de spoorstaking op 40 miljoen euro.  
'Ik zit al vele jaren in het vak en telkens als er een dag staking is, doet men alsof wij 
verantwoordelijk zijn voor het failliet van België', reageert Reniers van ACOD. 'Ik begrijp dat 
het niet leuk is om in de file te staan, maar ik sta vaker in de file door ongevallen en overladen 
vrachtwagens dan door een staking. In de reactie van de werkgevers zit heel veel 
overdrijving.' 
Ook de N-VA krijgt slechte punten van ACOD. Die partij wil snoeien in de subsidies aan de 
spoorbonden. 'Ze richten zich weer enkel op de NMBS en Infrabel, terwijl dezelfde situatie 
ook bestaat bij grote en middelgrote bedrijven in de privésector. Dit is opnieuw een gebrek 
aan respect voor het personeel van de NMBS', zegt Reniers. Ze wijst erop dat de vakbonden 
met het geld ook vorming en opleiding regelen en zorgen voor de doorstroming van 
informatie. "Dat is de gewoonste zaak ter wereld", besluit ze.  
 
Bij bpost veroorzaakte de staking van ACOD vooral in het zuiden van het land hinder.  
Ook bij de postbedeling was de hinder het grootste in het zuiden van het land. In Namen is 60 
procent van de rondes niet gedaan, in Luik en Luxemburg 50 procent. In Vlaanderen was de 
hinder het grootst in Limburg, waar 33 procent van de postrondes niet gebeurd is.  
In Vlaanderen zijn een stuk meer postkantoren open en deden de postbodes ook meer 
bedelingsrondes. De krantenbedeling verliep grotendeels  normaal. 
 
Bij de openbare omroep VRT stond er aan de ingang een stakingspost van een twintigtal 
mensen. 'De mensen die willen werken, worden niet tegengehouden, maar wel via folders 
geïnformeerd over de reden waarom we actie voeren, zegt secretaris van ACOD-VRT Wies 



Descheemaeker. De VRT liet eerder al weten dat er onderling afspraken gemaakt zijn dat de 
uitzendingen niet in het gedrang zullen komen door de acties.  
 
De reactiedag van de ACOD beïnvloedde ook de werking van verschillende Brusselse 
instellingen. Zo waren er vier musea gesloten vanwege een personeelstekort. De 
dienstverlening bij Net Brussel was eveneens aangetast door de staking en in de scholen van 
het Brusselse GO-onderwijs bleven vooral de leerlingen thuis. 
Na een  rondvraag bij een kwart van de zestig scholen van het Brusselse 
gemeenschapsonderwijs GO! bleek dat slechts de helft van de leerlingen naar school was 
gekomen. De leerkrachten waren wel voor 80 à 90 procent aanwezig. 
 
De staking door de socialistische vakbond in de openbare sector kreeg in Wallonië en Brussel 
ook navolging in de privésector. Zo lag de productie bij Audi Brussels lam. 
 
Volgens de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zet ACOD zich met de 24 urenstaking 
buitenspel. 'In plaats van de dialoog kiezen ze ervoor heel wat gewone burgers te hinderen. 
Dit is onverantwoord: de burgers worden getroffen om de ambtenaren te beschermen', aldus 
Voka, dat de regering oproept tot het invoeren van een minimale dienstverlening voor het 
openbaar vervoer. 
 
Door de staking bij het openbaar vervoer en verschillende incidenten, was de ochtendspits 
van dinsdag 10 oktober de drukste van het jaar geworden. In Vlaanderen was er ruim 300 
kilometer file, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. 
Daarnaast waren er verschillende incidenten, waardoor de ochtendspits in heel Vlaanderen 
moeilijk verliep. Zo slibden de wegen volledig dicht rond Antwerpen, Brussel, Gent en Kortrijk.  
 
In de gevangenissen was op de stakingsdag gemiddeld een derde van de cipiers komen 
opdagen. Dat zegt een woordvoerster van het gevangeniswezen. Er werden agenten 
opgetrommeld om de aanwezige cipiers bij te staan. 
 
De stakingsbereidheid verschilde erg van gevangenis tot gevangenis. Zo kwam in Leuven 
centraal maar iets meer dan 8 procent van de cipiers opdagen, in Hasselt iets meer dan 10 
procent en in Brugge ruim 15 procent. 
In Antwerpen was dan weer de helft van de cipiers aanwezig, in Dendermonde bijna een 
derde, in Sint-Gillis 41 procent en in Gent iets meer dan 26 procent. Er werden 38 agenten 
ingezet om de aanwezige cipiers bij te staan. In Turnhout werden een aantal gedetineerden 
niet overgebracht naar de rechtbank wegens personeelstekort. 
 
Het bus- en tramverkeer van De Lijn verliep ook  niet zoals normaal. Op de stadsnetten was de 
hinder het grootst. Ongeveer 70 procent van de chauffeurs werkte.  
In de stad Antwerpen reed ongeveer de helft van de trams en een kwart van de stadslijnen. 
Over de hele provincie Antwerpen was zowat 60 procent van de chauffeurs uitgereden. Ook 
in de regio's Mechelen en Turnhout was er hinder. In Limburg was zowat 70 procent van de 
bussen uitgereden. Hinder was er op de stadsnetten van Hasselt, Genk, Tongeren en Sint-
Truiden. Ook in Oost-Vlaanderen was ongeveer 70 procent van de chauffeurs aan de slag 
gegaan. De hinder was het grootst op de stadsnetten van Gent, Aalst en Sint-Niklaas.   
In de regio Vlaamse Ardennen reed 90 procent, in het Waasland 75 procent en op de 
streeklijnen rond Gent 50 procent. In West-Vlaanderen was 70 procent van de chauffeurs aan 
het werk gegaan. Bij de Kusttram was dat de helft.  
 



Net op de dag dat de socialistische overheidsvakbond ACOD het treinverkeer in de war 
stuurde, kwam N-VA met een voorstel om de dotatie van de spoorbonden te verminderen. 
'Het kan niet dat de vakbonden een blanco cheque krijgen', zei Kamerlid Inez De Coninck.   
De drie spoorbonden krijgen vandaag samen een dotatie van 10 miljoen euro per jaar. De 
socialistische vakbond ACOD-CGSP neemt de grootste hap uit dat budget. De rest vloeit naar 
de christelijke vakbond ACV Transcom en de liberale vakbond VSOA.  
De helft van het budget gebruiken zij om de vrijgestelde personeelsleden te betalen. De 
andere helft gaat naar de syndicale premies en de vorming van hun leden.  
 
Omdat het spoor geen zicht heeft op het aantal leden die aangesloten zijn bij de vakbond, 
krijgen de vakbonden een dotatie op basis van het totaal aantal werknemers van het spoor, 
zowat 32.000 man, wat neerkomt op 125 euro per personeelslid.  
 
ACOD-voorzitter Ludo Sempels benadrukte in De Morgen dat nog altijd 85 procent van de 
werknemers is aangesloten bij een vakbond. 'De huidige berekening zit er dus niet ver naast.'  
 
Premier Michel zei in een reactie: “Wij zullen niet aanvaarden dat studenten en werkenden 
gegijzeld worden door stakingen”  
“De federale regering zal ook in de laatste jaren van de legislatuur hervormingen doorvoeren 
en zich niet laten verlammen door verkiezingskoorts.”.  “We zullen blijven besturen tot de 
laatste dag en de laatste minuut”.    De premier benadrukte dat de socio-economische 
maatregelen die zijn ploeg de voorbije jaren heeft genomen een positieve impact hebben 
gehad. Er zijn ondernemingen en jobs bijgekomen en dankzij de taxshift krijgen de lage en 
middelste lonen er per jaar een dertiende maand bij. “Dat is sociale rechtvaardigheid, dat is 
fiscale rechtvaardigheid”, zei Michel.   Hij  zei ook dat de plannen voor een minimale 
dienstverlening geconcretiseerd zullen worden.   Lees ook de reacties van denktank Minerva: 
 
https://www.denktankminerva.be/opinie/2017/10/2/staken-werkt-vooral-in-belgi 
 
https://www.denktankminerva.be/opinie/2017/10/11/de-politieke-staking-een-maat-voor-
niets 

 

▪     Lonen bedienden PC 200  

Lonen bedienden PC 200 per 01/10/2017  

 
Het indexpercentage waarmee de lonen van de bedienden (PC 200) verhoogd worden op 1 
oktober 2017, bedraagt 1,1%. 
 
Loonschaal I: eerste jaar van de indiensttreding 
 

ervaring klasse   A klasse B klasse   C klasse   D 

0 jaar €1.688,58 €1.758,94 €1.783,81 €1.924,17 

1 jaar €1.693,67 €1.769,02 €1.783,81 €1.936,90 

2 jaar €1.698,72 €1.779,13 €1.824,04 €1.949,41 

3 jaar €1.703,82 €1.789,31 €1.859,40 €1.962,18 

4 jaar €1.708,97 €1.803,03 €1.894,75 €2.011,67 

https://www.denktankminerva.be/opinie/2017/10/2/staken-werkt-vooral-in-belgi
https://www.denktankminerva.be/opinie/2017/10/11/de-politieke-staking-een-maat-voor-niets
https://www.denktankminerva.be/opinie/2017/10/11/de-politieke-staking-een-maat-voor-niets


5 jaar €1.713,97 €1.816,99 €1.930,23 €2.055,70 

6 jaar €1.719,05 €1.827,54 €1.965,60 €2.099,66 

7 jaar €1.724,08 €1.853,93 €2.001,08 €2.143,53 

8 jaar €1.729,51 €1.880,37 €2.036,59 €2.187,54 

9 jaar €1.743,54 €1.906,72 €2.072,08 €2.231,28 

10 jaar €1.757,63 €1.933,26 €2.107,45 €2.275,48 

11 jaar €1.769,60 €1.955,60 €2.142,91 €2.319,24 

12 jaar €1.781,46 €1.977,67 €2.178,31 €2.363,32 

13 jaar €1.793,50 €2.000,03 €2.206,30 €2.407,20 

14 jaar €1.805,27 €2.022,16 €2.234,19 €2.451,19 

15 jaar €1.816,99 €2.044,44 €2.262,19 €2.488,13 

16 jaar €1.828,64 €2.051,65 €2.290,08 €2.525,02 

17 jaar €1.840,34 €2.058,80 €2.318,03 €2.561,91 

18 jaar €1.852,03 €2.066,11 €2.325,99 €2.598,89 

19 jaar €1.852,03 €2.073,29 €2.334,00 €2.635,85 

20 jaar €1.852,03 €2.080,53 €2.342,03 €2.648,92 

21 jaar €1.852,03 €2.087,89 €2.350,20 €2.662,08 

22 jaar €1.852,03 €2.095,00 €2.358,25 €2.675,23 

23 jaar €1.852,03 €2.102,24 €2.366,47 €2.688,25 

24 jaar €1.852,03 €2.109,47 €2.374,54 €2.701,24 

25 jaar €1.852,03 €2.116,66 €2.382,77 €2.714,24 

26 jaar €1.852,03 €2.123,90 €2.390,87 €2.727,27 

 
Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 
2017 met coëfficiënt 1,011. 
 
Loonschaal II: bedienden die minstens 1 jaar werkzaam zijn in dezelfde onderneming 
Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 
2017 met coëfficiënt 1,011. 
 

ervaring  klasse A klasse   B klasse   C klasse   D 

1   jaar €1.739,39 €1.816,78 €1.831,98 €1.989,19 

2   jaar €1.744,58 €1.827,16 €1.873,30 €2.002,04 

3   jaar €1.749,83 €1.837,62 €1.909,60 €2.015,13 

4   jaar €1.754,84 €1.851,58 €1.946,01 €2.066,30 

5   jaar €1.760,00 €1.865,98 €1.982,51 €2.111,64 

6   jaar €1.765,10 €1.876,86 €2.018,85 €2.156,80 

7   jaar €1.770,30 €1.903,97 €2.055,40 €2.202,03 

8   jaar €1.776,01 €1.931,26 €2.091,96 €2.247,21 

9   jaar €1.790,41 €1.958,33 €2.128,43 €2.292,35 

10   jaar €1.804,91 €1.985,64 €2.164,91 €2.337,71 

11   jaar €1.817,26 €2.008,59 €2.201,32 €2.382,84 

12   jaar €1.829,44 €2.031,29 €2.237,72 €2.428,11 

13   jaar €1.841,80 €2.054,28 €2.266,51 €2.473,33 

14   jaar €1.853,93 €2.077,11 €2.295,18 €2.518,59 

15   jaar €1.865,98 €2.099,95 €2.323,98 €2.556,57 

16   jaar €1.877,96 €2.107,38 €2.352,74 €2.594,50 

17   jaar €1.889,94 €2.114,76 €2.381,52 €2.632,52 



18   jaar €1.901,92 €2.122,30 €2.389,68 €2.670,50 

19   jaar €1.901,92 €2.129,73 €2.397,89 €2.708,56 

20   jaar €1.901,92 €2.137,00 €2.406,21 €2.722,04 

21   jaar €1.901,92 €2.144,60 €2.414,61 €2.735,53 

22   jaar €1.901,92 €2.152,00 €2.422,86 €2.749,05 

23   jaar €1.901,92 €2.159,55 €2.431,40 €2.762,54 

24   jaar €1.901,92 €2.166,91 €2.439,72 €2.775,88 

25   jaar €1.901,92 €2.174,32 €2.448,19 €2.789,19 

26   jaar €1.901,92 €2.181,72 €2.456,46 €2.802,65 

 
Loonschaal jongeren 
Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 
2017 met coëfficiënt 1,011. 
 

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D 

16 jaar €1.266,44 €1.319,20 €1.337,86 €1.443,13 

17 jaar €1.350,86 €1.407,15 €1.427,05 €1.539,33 

18 jaar €1.435,29 €1.495,10 €1.516,25 €1.635,55 

19 jaar €1.519,72 €1.583,04 €1.605,42 €1.731,75 

20 jaar €1.604,15 €1.670,99 €1.694,62 €1.827,96 

 

Loonschaal studenten 

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 

2017 met coëfficiënt 1,011. 

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D 

16 jaar €1.089,43 €1.132,73     

17 jaar €1.231,70 €1.281,42     

18 jaar €1.373,85 €1.430,28 €1.551,29 €1.703,38 

19 jaar €1.487,56 €1.549,34 €1.682,02 €1.811,75 

20 jaar €1.544,46 €1.608,79 €1.747,19 €1.875,87 

 
Elke werknemer wordt ingeschaald in het barema, gebaseerd op het aantal jaren 
beroepservaring en de functie die hij/zij uitoefent.  

Beroepservaring  

Onder beroepservaring wordt verstaan “de periodes van effectieve en gelijkgestelde 

beroepsprestaties bij de werkgever waarbij de werknemer in dienst is evenals de periodes van 

effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties die hij voor de indiensttreding bij zijn huidige 

werkgever verworven heeft en dit als werknemer, zelfstandige, ambtenaar of statutair”. Een 

heel aantal periodes worden met effectieve arbeidsprestaties gelijkgesteld, zoals 

ziekteperiodes voor maximum 3 jaar, thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, 

medische bijstand) voor maximum 3 jaar, gewoon voltijds tijdskrediet voor maximum 1 jaar, 

zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof,… Deeltijdse prestaties worden volledig gelijkgesteld 

met voltijdse prestaties. 

Functieclassificatie  

De functies van de bedienden worden in vier klassen ingedeeld welke door niveau-
onderscheidende criteria en de hierna vermelde algemene maatstaven worden bepaald: 



Klasse A: Uitvoerend: functies gekenmerkt door het verrichten van een beperkt aantal zich 
herhalende eenvoudige taken.  
Klasse B: Ondersteunend: welke een bijdrage levert tot de realisatie van een grotere 
opdracht.  
Klasse C: Beherend: functies gekenmerkt door het realiseren van een afgerond geheel van 
taken die samen één opdracht vormen.  
Klasse D: Adviserend: functies gekenmerkt door het bewaken en ontwikkelen van één 
bedrijfsproces in het kader van een bepaalde doelstelling. 

 

▪     Premie voor verpleegsector 

Op het einde van het jaar krijgen 95.000 verpleegkundigen uit de private gezondheidszorg, 
bijvoorbeeld in private ziekenhuizen, een extraatje van 327 euro bruto. Dat staat in een 
voorontwerp van sociaal akkoord. 
 
Het Laatste Nieuws meldde dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en 
minister van Werk Kris Peeters (CD&V) al een tijdje aan een sociaal akkoord werken voor de 
private gezondheidszorg, dat de loon- en arbeidsvoorwaarden regelt voor de komende 4  jaar. 
 
Momenteel verdient iemand die een hoger diploma heeft nog steeds meer voor dezelfde job 
dan een collega met een lager diploma. Dat wil de regering aanpassen, maar dat betekent 
voor sommigen een loonsverhoging en kost dus geld. 
 
De regering had dit jaar al 50 miljoen euro voorzien, maar Peeters en De Block kwamen 
maandag pas (veel later dan voorzien) met een 'ontwerpakkoord'. Gevolg: de lonen worden 
dit jaar allicht niet meer aangepast, want werkgevers en vakbonden moeten er zich ook nog 
over buigen. Die 50 miljoen euro wordt niet opgepot, maar verdeeld over alle 95.000 
verpleegkundigen in de private zorgsector: zij krijgen een premie van 327 euro bruto. 
 
De nieuwe functieclassificatie - waardoor de verpleegkundigen betaald worden voor de job 
die ze uitoefenen en niet volgens hun diploma - zou dan later in voege treden. 

 

▪     Gezondere werkplekken  

Tijdens de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 2017 worden overal in 
Europa bewustmakingsevenementen georganiseerd om duurzaam werk en gezond ouder 
worden te bevorderen. 
 
De week (23-27 oktober), die wordt georganiseerd in het kader van de campagne 'Gezond 
werk, voor alle leeftijden', biedt overheidsinstanties, particuliere bedrijven en burgers een 
unieke kans om aan de campagne deel te nemen. 
 
Net op tijd voor de Europese Week zijn de verschillende taalversies van het boekje Awards 
voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2016-2017 gepubliceerd. Dit boekje bevat 
18 casestudy's van Europese bedrijven en organisaties die met behulp van innovatieve 



methoden op het gebied van het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk gezond 
ouder worden op het werk hebben bevorderd. 
Bekijk de evenementen in het land: 
 
https://osha.europa.eu/nl/highlights/european-week-2017-perfect-time-promote-safer-and-
healthier-workplaces-all-ages?pk_campaign=OSHmail%2010%202017  

 

VARIA 

 

▪     Wat verandert er in November? 

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

• Vips in veiligheidsketen krijgen absolute voorrang op gsm-netwerk 

Zesduizend mensen met een belangrijke rol in de veiligheidsketen krijgen vanaf 1 november 
absolute voorrang op het gsm-netwerk via nieuwe simkaarten. De prior simkaarten gaan naar 
onder meer politiediensten, brandweerkorpsen, medische hulpdiensten, luchthavens, 
defensie, staatsveiligheid, steden, gemeenten en provincies.  
Op de dag van de aanslagen in Brussel lag het gsm-netwerk een tijdlang plat en het ASTRID-
netwerk van de hulp- en veiligheidsdiensten was overbevraagd.  

• Hulp bij opladen aardgasbudgetmeter 

Wie het moeilijk heeft om zijn aardgasbudgetmeter op te laden kan vanaf 1 november  bij het 
OCMW terecht. De periode loopt van 1 november 2017 tot 31 maart 2018. 
Afgelopen winter 2016-2017 genoten 18 % van de Vlaamse gezinnen met een 
aardgasbudgetmeter van deze maatregel. Dat is een stijging van bijna 5% ten opzichte van het 
jaar ervoor zo blijkt uit de cijfers van de VREG. “We stellen vast dat meer en meer mensen de 
weg vinden naar het OCMW voor deze opladingen en bovendien ook meer OCMW’s 
gebruikmaakten van dit systeem. Bron: Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten 

• Duurdere taxi’s in Gent 

Wie in Gent een taxi wil nemen, zal vanaf 1 november ietsje meer moeten betalen. Instappen 
in Gentse taxi’s (inclusief de eerste drie euro) kostte 8,50 euro, en dat blijft zo. Maar elke 
kilometer boven de eerste drie kilometer kost vanaf 1 november geen 2,20 maar 2,30 euro. 

• Opvangcentrum voor migranten in Haren 

De Stad Brussel heeft  bevestigd dat het een opvangcentrum voor migranten zal huren van 
het gewest in Haren. Het centrum wordt vanaf 1 november tot 30 april ter beschikking gesteld 
van verschillende ngo’s die instaan voor het beheer en de winteropvang zullen verzorgen. 
 

https://osha.europa.eu/nl/highlights/european-week-2017-perfect-time-promote-safer-and-healthier-workplaces-all-ages?pk_campaign=OSHmail%2010%202017
https://osha.europa.eu/nl/highlights/european-week-2017-perfect-time-promote-safer-and-healthier-workplaces-all-ages?pk_campaign=OSHmail%2010%202017


▪     Gids voor alleenwoners 

Deze gids richt zich tot personen die alleen wonen. Tegen 2060 zal de helft van de 
huishoudens in België bestaan uit één persoon. Zoveel mensen die alleen wonen, zoveel 
redenen waarom ze dat doen. Nu eens zijn het singles die een leven alleen comfortabel 
vinden en genieten van de vrijheid die dit biedt, dan weer mensen die na een relatiebreuk 
plots alleen zijn. 
 
Alleenwoners kunnen jongvolwassenen zijn die hun weg zoeken, veertigers die na een 
scheiding een nieuw leven opbouwen, weduwes of weduwenaars die na een heel leven 
samen alleen verder moeten. Veel alleenwoners zijn single, al dan niet met (volwassen) 
kinderen, andere hebben een relatie, ook al wonen ze niet samen. 
 
Met deze praktische eerstelijnsgids willen de Koning Boudewijnstichting en de Federatie van 
het Belgisch Notariaat alleenwoners op weg helpen. De gids is opgebouwd aan de hand van 
verschillende momenten en keuzes in een mensenleven waarbij alleenwoners en singles een 
eigen aanpak zoeken. 
 
Voor alle info en een gratis brochure: 
 
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2017/20171026MGB10  
 

▪      Jobs met toekomst 

Volgens het Federaal Planbureau zullen er de komende vijf jaar bijna 230.000 banen bijkomen 
in ons land. Je kans op werk neemt dus flink toe (de werkgelegenheidsgraad stijgt tot 70% in 
2021), al is dat helaas niet voor alle beroepen zo. De vraag naar pakweg sociologen of historici 
blijft gering maar heel wat andere branches zullen schreeuwen om bekwaam personeel. We 
richten onze blik vooruit naar dé jobs van de nabije toekomst.  
Lees ook op vacature.com: 

▪ Stappenplan voor een efficiënte “jobhunt” 

Waarom een carrièreswitch maken moeilijk maar niet onmogelijk is 

Vind je ideale job op basis van je persoonlijkheidstype 

 

ICT etc... 

▪ Het einde van de opmars van de technologie is nog niet nabij. En gezien het belang van 

ICT in ons dagelijkse leven, doen vooral computerjobs als software ontwikkelaar en 

programmeur het in deze categorie uitstekend. De toekomst is bovendien niet enkel 

rooskleurig voor de academische profielen. Ook onder andere grafisch vormgevers en/of 

webdesigners en (administratief) personeel om de groeiende hoeveelheid data te 

beheren zullen anno 2020 enorm gegeerd zijn. 

Verpleging 

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2017/20171026MGB10
http://www.vacature.com/carriere/solliciteren/Stappenplan-voor-een-efficiente-jobhunt/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/carriere/orienteren/loopbaanadvies/Waarom-een-carriereswitch-maken-moeilijk-maar-niet-onmogelijk-is/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/carriere/orienteren/droomjob/Vind-je-ideale-job-op-basis-van-je-persoonlijkheidstype/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/ICT/province/Alle+regio%27s/output/html/op/zoeken/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/software+ontwikkelaar/province/Alle+regio%27s/output/html/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/programmeur/province/Alle+regio%27s/output/html/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/Grafisch+vormgever/province/Alle+regio%27s/output/html/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/Grafisch+vormgever/province/Alle+regio%27s/output/html/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent


▪ Omdat de vergrijzing toeneemt, is er eveneens grote nood aan verplegend personeel, 

zowel in ziekenhuizen als in de thuiszorg en vooral in de ouderenzorg. Maar de 

verouderende babyboomgeneratie laat de vraag naar werkkrachten eigenlijk in de gehele 

gezondheidssector stijgen. Daarnaast zal ook de mentale gezondheidszorg aan belang 

winnen. Psychologen en relatie- en gezinstherapeuten kijken dus een mooie toekomst 

tegemoet. 

Groene bouwvakkers 

▪ Veel extra handen blijven verder nodig in de bouw. Deze sector boekt veel vooruitgang en 

heeft dan ook jong bloed nodig. Het volstaat immers niet meer wat te kunnen metselen 

en plamuren. Moderne bouwvakkers zijn ware specialisten die vertrouwd zijn met 

progressieve bouwtechnieken om woningen onder andere energie neutraal te maken. 

Ben je mee met je tijd, zit je als vakman gebeiteld. 

Project Managers 

▪ Verlang je werkzekerheid en het vooruitzicht van een mooi maandloon, maak je in de 

zakenwereld over enkele jaren nog steeds een goede kans. Dankzij een sterk stijgend 

aantal vacatures over heel de wereld (van België en de VS over India, Brazilië en Australië) 

zullen project managers gouden zaken kunnen doen. Eventplanners zien hun activiteiten 

eveneens floreren en ook andere businessprofielen zoals financieel adviseur, 

marktonderzoeker en boekhouder winnen aan populariteit. Business blijft big business, en 

dat geldt evengoed voor kleine en/of startende bedrijven. Ook voor hen breken in het 

volgende decennium gunstige tijden aan. 

Wetenschappelijk onderzoek 

▪ De impact van wetenschap op maatschappij en economie gaat onverminderd voort, wat 
onderzoekers binnen heel wat domeinen mooie perspectieven biedt. Bedrijven en 
overheden investeren in het bijzonder in milieuwetenschappers. Zij zullen innovatieve 
groene technologieën moeten ontwikkelen in antwoord op de vele klimatologische 
uitdagingen. 

  

▪     Vlaamse indicatoren  

VRIND 2017 geeft informatie over de algemene omgeving waarin de Vlaamse overheid 
optreedt en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de 
Vlaamse overheid zich stelt, gerealiseerd worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van 
circa 900 tabellen, grafieken en kaarten. 
 
In deze VRIND-editie komen circa 900 indicatoren aan bod. Ze zijn gekozen in overleg met de 
beleidsraden van de verschillende departementen binnen de Vlaamse overheid. Zoals de 
voorbije jaren is deze VRIND-editie opgebouwd rond 4 clusters: welvaart, welzijn, cultuur en 
vrije tijd en omgeving. In de cluster welvaart komen volgende domeinen aan bod: onderwijs 
en vorming, werk en sociale economie, ondernemen en internationale handel, 
ontwikkelingssamenwerking en innovatie. Zorg, gezondheid, inkomen, armoede en sociale 
uitsluiting, gelijke kansen en diversiteit, inburgering en integratie vormen de cluster Welzijn. 
Cultuur en jeugd, sport, media en toerisme komen aan bod in de cluster Cultuur en vrije tijd. 

http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/verpleging/province/Alle+regio%27s/output/html/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/gezondheidszorg/province/Alle+regio%27s/output/html/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/psycholoog/province/Alle+regio%27s/output/html/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/bouw/province/Alle+regio%27s/output/html/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/project+manager/province/Alle+regio%27s/output/html/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/event/province/Alle+regio%27s/output/html/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/financieel+adviseur/province/Alle+regio%27s/output/html/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/market+research/province/Alle+regio%27s/output/html/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/boekhouder/province/Alle+regio%27s/output/html/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent
http://www.vacature.com/vacature/zoeken/overzicht/relevant/query/wetenschappelijk+onderzoek/province/Alle+regio%27s/output/html/items_per_page/25/page/1/ignore_ids/?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=Deze-5-jobs-zullen-het-goed-doen-in-2020&utm_campaign=hlncontent


Ruimte, wonen, natuur en milieu, mobiliteit, landbouw en energie vormen de laatste cluster 
Omgeving. Zoals in voorgaande edities worden de clusters voorafgegaan door enkele 
contexten.  
 
Alle info via:  

 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vrind-2017  
 
Je kunt de brochure ook per post aanvragen. 
 

 

▪     Nederland bespaart  

De nieuwe Nederlandse regering wil dat de verschillen tussen rijk en arm afnemen.  
 
Dat blijkt bij de bekendmaking van het regeerakkoord dat de partijen VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie (CU) hebben gesloten. Een van de maatregelen daartoe is de verhoging van het 
btw-tarief van zes naar negen procent. Daarnaast wil het kabinet Rutte III onder meer nog 
werk maken van een snelle kilometerheffing voor vrachtwagens en een sluiting van alle 
kolencentrales tegen 2030. Volgens Mark Rutte (VVD) zullen de gewone Nederlandse erop 
vooruit gaan door het “ambitieus en evenwichtig” akkoord.  
 
“Het gaat goed met Nederland, maar te veel mensen voelen dat nog niet in hun leven. Dat 
moet beter”, zo verklaarde Rutte  bij de voorstelling van het akkoord.  
 
De coalitie wil daarom dat de verschillen tussen rijk en arm afnemen.  
De maatregelen in het akkoord maken daar werk van, maar van een drastische ommekeer lijkt 
vooralsnog geen sprake: volgens berekeningen van het Centraal Planbureau zullen de 
inkomensverschillen dalen met 0,1 procent, vooral door de lastenverlichting voor de 
middeninkomens. Zonder de voorgestelde maatregelen zouden de verschillen met ongeveer 
2,5 procent zijn toegenomen. Vooral werkenden profiteren van deze maatregelen. Ze gaan er 
volgens het planbureau gemiddeld 0,8 procent per jaar op vooruit. Uitkeringsgerechtigden 
winnen 0,6 procent en gepensioneerden 0,5 procent.  
 
De verhoging van het btw-tarief lijkt de meeste weerstand op te roepen bij de oppositie en bij 
verschillende organisaties. “Een verkeerde keuze”, zo wordt de maatregel genoemd. Door de 
verhoging worden onder meer leidingwater, geneesmiddelen, kranten, boeken en de 
fietsenmaker duurder. “Dit heeft grote consequenties voor de consument”, zegt CBL, de 
branche-organisatie van supermarkten. “Nu is een doorsnee gezin, met twee ouders en twee 
kinderen, gemiddeld 14,60 euro per dag aan boodschappen kwijt. Dat loopt hierdoor 
waarschijnlijk op tot 15,05 euro per dag. Op jaarbasis gaat het om zo’n 160 euro die een gezin 
extra aan boodschappen kwijt is. Voor een eenpersoonshuishouden is de stijging nog groter.”  
 
Ook de vakbond FNV heeft kritiek op de maatregel. De bond stelt dat Rutte III met twee 
maten en twee gewichten meet. “Door de keuzes die deze regering maakt, wordt het 
dagelijkse leven van mensen duurder, terwijl de aandeelhouders in de watten worden gelegd. 
De vennootschapsbelasting gaat omlaag, de btw voor eten en drinken, water, boeken, kunst 
en horeca gaat omhoog”, zegt voorzitter Han Busker.  
 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vrind-2017


De Patiëntenfederatie Nederland noemt de verhoging dan weer een klap voor onder meer 
zieken en gehandicapten. “Geneesmiddelen gebruik je niet zomaar, net zomin als 
hulpmiddelen”, aldus directeur Dianda Veldman. “Je hebt ook geen hoortoestel omdat je dat 
zo leuk vindt, maar omdat je dat nodig hebt.” 
 
Eerder was ook al vanuit de oppositie kritiek geleverd op de maatregel. Vooral de linkse 
partijen - GroenLinks, PVDA en SP - hebben problemen met de maatregel die boodschappen 
doen duurder maakt en die “multinationals boven mensen” plaatst.  
 
De nieuwe coalitie benadrukt ook de groene elementen in het akkoord. Zo wil de regering de 
uitstoot van CO2 tegen 2030 met 49 procent verminderen. Er komt voor de lange termijn een 
nationaal klimaat- en energieakkoord. Op de korte termijn zet het nieuwe kabinet in op meer 
kavels voor windenergie op zee, een minimumprijs voor CO2 voor de energiesector en de 
vergroening van het belastingstelsel. Voorts wil de regering alle kolencentrales sluiten tegen 
2030. De regering schroeft ook de gaswinning in Groningen verder terug. Dat moet bovendien 
een stuk gelijkmatiger gebeuren. Die maatregelen moeten de kans op aardbevingen doen 
afnemen.  
 
De partijen willen voorts “zo spoedig mogelijk” een kilometerheffing voor vrachtverkeer 
invoeren. De inkomsten die hieruit voortvloeien, moeten terugkomen in de transportsector. 
Dat gaat gebeuren via een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens.  
 
Tot slot gaat de regering het bestaande systeem van asielopvang anders inrichten. Mensen 
die een grote kans maken op een goedkeuring van een asielaanvraag gaan naar kleinere 
opvangcentra in de buurt van de gemeente die hen later zal huisvesten. De minder kansrijken 
- bijvoorbeeld asielzoekers uit veilige landen van herkomst - blijven in middelgrote centra, 
waar zij meteen in de snelle procedure komen, waarna uitzetting volgt. Dat “flexibel 
asielsysteem” moet helpen “het maatschappelijke draagvlak te vergroten”, zo luidt de uitleg. 
VluchtelingenWerk Nederland noemt de migratie- en integratieplannen van Rutte III alvast 
“spijkerhard”. “Het ademt één en al afweren en uitsluiten”, luidt het in een reactie.  
 
De Nederlandse oppositiepartijen zijn erg kritisch over de inhoud van het regeerakkoord. Ze 
vrezen dat de voorgestelde maatregelen de inkomensverschillen enkele zullen doen 
toenemen, in tegenstelling tot de ambitie die de meerderheidspartijen hebben uitgesproken. 
Het nieuwe kabinet is er één “waar rechts Nederland zijn vingers bij zal aflikken”, klinkt het bij 
GroenLinks-leider Jesse Klaver. Klaver wijst erop dat de coalitie van VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie bedrijven en vermogens minder belast. Mensen die deze samenleving draaiende 
houden gaan er te weinig op vooruit ten opzichte van rijken, vindt de GroenLinks-voorman. 
Klaver is wel blij dat de coalitie werk wil maken van vergroening, maar ziet niets in de manier 
waarop het nieuwe kabinet dat wil bereiken. Het kabinet zou de uitstoot van CO2 niet genoeg 
verlagen, maar ervoor kiezen het broeikasgas onder de grond te stoppen. Dat is volgens 
Klaver “onbewezen, knetterduur en moet worden betaald door burgers”.  
 
Ook Lodewijk Asscher van het sociaaldemocratische PvdA stelt dat de regering 
“multinationals boven mensen” plaatst. “Miljardencadeaus aan grote bedrijven, buitenlandse 
beleggers en grote vermogens en tegelijkertijd worden de boodschappen duurder, wordt de 
zorg duurder en betalen arbeidsgehandicapten de rekening”, vindt Asscher. Erwin Roemer 
van de socialistische SP sluit zich aan bij die kritiek. “De vrienden van Rutte komen er goed 
vanaf”, stelt hij.  
 
Geert Wilders, de leider van de extreemrechtse PVV, noemt de plannen van de nieuwe 
coalitie dan weer een “verschrikkelijk gedrocht van een regeerakkoord”. Volgens Wilders zijn 



terreur en islamisering de grootste bedreigingen van Nederland en Europa en “komt het 
woord islam niet één keer in het hele regeerakkoord voor”. Ook financieel-economisch is het 
akkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie volgens hem “pure volksverlakkerij”. 

 

▪     De Catalaanse kwestie 

In een geheime stemming  had  het Catalaans parlement  een resolutie aangenomen waarin 
de onafhankelijkheid van de regio werd uitgeroepen.  
 
De motie voor "een Catalaanse republiek als onafhankelijke en soevereine staat" werd 
goedgekeurd met 70 stemmen tegen 10. Twee parlementsleden onthielden zich.  
 
De Spaanse senaat heeft de regering in Madrid nadien groen licht gegeven voor overname 
van het bestuur in Catalonië. 
  
Wat er nu zal gebeuren, is niet heel duidelijk. In de resolutie die is goedgekeurd, is sprake van 
een grondwettelijk proces van vijftien dagen waarin een nieuwe republiek gesticht wordt. Het 
is echter zeer waarschijnlijk dat het Spaanse Hooggerechtshof de omstreden stemming 
onwettig zal verklaren.  
 
Spaans premier Mariano Rajoy heeft alle Spanjaarden via Twitter opgeroepen tot kalmte. 
 
De Spaanse senaat was intussen bijeen om over dwangmaatregelen tegen de naar 
onafhankelijkheid strevende regionale regering van Catalonië te beslissen. Kort na de 
stemming in Barcelona gaf de senaat eerste minister Mariano Rajoy groen licht om Catalonië 
vanuit Madrid te besturen. Die maatregel was aangekondigd bij het inroepen van het 
veelbesproken artikel 155 van de Spaanse grondwet. 
 
De Spaanse regering kwam  samen om de eerste maatregelen te treffen om Catalonië te 
besturen. Rajoy kan onder meer de Catalaanse regering naar huis sturen en de directe leiding 
over de Catalaanse politie in handen nemen. 
 
Rajoy had al om toestemming gevraagd om de Catalaanse minister-president Carles 
Puigdemont af te zetten. Volgens de Spaanse regeringsleider is Puigdemont "alleen en hij 
alleen" met de vinger te wijzen voor het opstarten van het grondwetsartikel. De minister-
president had de escalatie van de crisis kunnen tegenhouden maar hij weigerde, aldus Rajoy. 

 
Artikel 155 van de Spaanse grondwet is nooit in werking gezet sinds Spanje naar de 
democratie is teruggekeerd. 
 "Het is een legaal, democratisch mechanisme, goedgekeurd door de Spanjaarden en dat in 
een overweldigende meerderheid van de landen rondom ons.", zei Rajoy. 
 
Ondertussen is Puigdemont naar België gereisd en heeft de Spaanse regering zijn aanhouding 
bevolen.   
Puigdemont zou zich, samen met enkele medestanders hebben aangegeven bij de Belgische 
Justitie. 
 
https://nl.express.live/2017/10/28/catalonie-spanje-onafhankelijkheid/  
 

https://nl.express.live/2017/10/28/catalonie-spanje-onafhankelijkheid/


http://pvda.be/artikels/wat-catalonie-ons-leert-over-separatisme-de-spaanse-staat-en-de-
europese-unie  

 

BOEKEN 
 

▪     Robots en arbeid 

Robots  werken vlugger en efficiënter dan wij. Ze doen dat voor geen geld. Ze maken op die 
manier minstens de helft van onze jobs, van boekhouders tot journalisten, overbodig. Ze 
zullen  miljoenen mensen verweesd en verstoken achterlaten. Hun naam? De robots en de 
algoritmes. Zij zijn de troepen van de Digitale Revolutie. Die zal onze maatschappij even 
ingrijpend veranderen als geen andere ontwikkeling sinds de Industriële Revolutie. O ja? En 
een ramp? Niet noodzakelijk zo, merkt Gilbert De Swert op.  
Want in elk gezond economisch systeem zou automatisering goed nieuws zijn. 
 

Niet langer vastzitten in saai, repetitief en 
vaak vernederend werk gedurende een heel 
volwassen leven: klinkt toch fantastisch?  
 
Voorwaarde is wel dat we onze manier van 
werken en leven grondig herdenken. 
Een boek over robotisering en digitalisering, 
over Google en de echte Tesla.  
 
Over minder werk en minder werken, en over 
oplossingen die eigenlijk te radicaal zijn om 
door iemand anders dan een Silicon Valley-
entrepreneur gesuggereerd te worden. 

                       
 

▪     Brave  New  World 

De in een verre toekomstgesitueerde wereld waarin seksuele voortplanting is vervangen door 
de productie van 'baby's in flessen' (bij ons ingeburgerd als in-vitrofertilisatie)is inmiddels in 
meerdere opzichten profetisch gebleken.  
 
Huxley heeft zijn verhaal in de toekomst geplaatst en dat is eigenlijk de kern van de 
problematiek van het verhaal. Hij schetst een beeld van hoe hij destijds dacht dat de wereld 
er over een paar honderd jaar uit zou zien. Dit door de technologische ontwikkelingen die 
plaatsvonden. Het beeld dat hij schept is niet erg positief: men raakt afgestompt en er is maar 

http://pvda.be/artikels/wat-catalonie-ons-leert-over-separatisme-de-spaanse-staat-en-de-europese-unie
http://pvda.be/artikels/wat-catalonie-ons-leert-over-separatisme-de-spaanse-staat-en-de-europese-unie


een enkeling die zich verzet tegen het systeem. Door de technologieën worden mensen een 
soort robots zonder eigen wil. Gevoelens raken ondergeschikt aan de ratio.  
De ratio gaat hand in hand met de technologische ontwikkelingen en deze nemen de 
overhand door een hele wereld te bouwen op basis van wat meetbaar en maakbaar is.  
 

 

Eenlingen die nog wel gevoelens ervaren, worden 
dan ook meteen naar IJsland of een andere 
afgelegen plek verbannen zodat ze geen verdere 
onrust kunnen veroorzaken. Met dit beeld zendt 
de auteur een duidelijke boodschap naar zijn 
publiek maar had hij ook een vooruitziende blik. 
In de Koude oorlog had de Stasi namelijk alles 
onder controle en 'verdwenen' onruststokers 
ook. Juist door de maakbaarheid van de 
samenleving en het feit dat alles 
gedocumenteerd kan worden, was zoiets als de 
Stasi mogelijk. 

 

▪     De jonge MARX  

Met Der junge Karl Marx / Le jeune Karl Marx zoomt 

Raoul Peck in op het engagement, de strijd, de honger 

en de armoede waaruit Marx’ ideeën geboren werden 

in aanloop naar de publicatie van het Communistisch 

Manifest en het revolutiejaar 1848. Voor die biografie 

baseerde Peck zich samen met scenarist Pascal 

Bonitzer voornamelijk op de briefwisseling van Karl 

Marx met Friedrich Engels en Jenny Marx. Omdat die 

brieven overlopen van passie, humor, ironie en 

woede, boden ze gefundenes Fressen voor 

uitgediepte filmpersonages. 

Vooral Marx’ interactie met Pierre-Joseph Proudhon, 
Friedrich Engels, Wilhelm Weitling, Mikhail Bakounin, 
Arnold Ruge en Jenny von Westphalen spekt Pecks 
vertelling. Zeker die laatste vrouw, die vanaf 1843 
Marx’ echtgenote werd, blijkt een drijvende kracht. 
Met Phroudon en Weitling daarentegen zou Marx 
uiteindelijk breken, wat de ideologische splitsingen 
zou opleveren die de socialistische beweging tot op 
heden kenmerken. 

 

 

 

Lees verder via:  
 
https://www.rektoverso.be/artikel/le-jeune-karl-marx-marx-vleesgeworden-woord  
 
Een film van Raoul Peck met August Diehl, Stefan Konarske en Olivier Gourmet. 

https://www.rektoverso.be/artikel/le-jeune-karl-marx-marx-vleesgeworden-woord


 
Op de leeftijd van 26 jaar leeft Karl Marx met zijn vrouw Jenny in ballingschap. In 1844 
ontmoet hij in Parijs de jonge Friedrich Engels, zoon van een fabriekseigenaar. Engels doet 
onderzoek naar de schandalige opkomst van het Engelse proletariaat. 
Deze 3 jongeren zijn intelligent, stoutmoedig en roekeloos, en besluiten dat 'de filosofen 
enkel de wereld hebben geïnterpreteerd, waar het in wezen het doel is om deze te 
veranderen'. De meest complete theoretische en politieke verandering van de wereld sinds de 
Renaissance.  
Geleid, tegen alle verwachtingen in, door 2 jonge familiemannen, briljant, brutaal en grappig.   
 
 
 
 
 
 

▪     Boekenbeurs  

Op het Boekenbeursmenu anno 2017 de spannende relatie tussen boek en beeld: verfilmde 
verhalen, strips en graphic novels, kijkboeken, geïllustreerde anekdotes, denkbeeldige 
spanning, trendy lifestyle, waanzinnige werelden, psychologische inzichten, maatschappelijke 
inkijk, kunstige reportages, beklijvende beeldspraak, intrigerende beeldvorming, 
gevisualiseerde leermiddelen, interactieve games, virtuele realiteiten, reële toekomstdromen 
en meer beeldig schoons. Boek & Beeld vormt de rode draad (of loper) doorheen de ganse 
programmatie. 
 
Boeken prikkelen de verbeelding. Ze dompelen je onder in de wereld van fictieve en reële 
personages die boegbeelden kunnen zijn of wiens beeltenis je inspireert. Je spiegelbeeld stuur 
je bij of sterk je aan met boeken, je activiteiten stoffeer je met stap-voor-stap modellen uit 
boeken… Mooi geïllustreerde exemplaren sturen het beeld rechtstreeks op je af. Boeken 
vormen je wereldbeeld. 

 
http://www.boekenbeurs.be/  

 

ANTIPESTTEAM 

 

▪     Peer Mediation  

De media schenken de laatste tijd heel wat aandacht aan initiatieven om pesten en conflicten 
op school te voorkomen.  
Ze hebben het dan steevast over peer mediation of leerlingbemiddeling.  
 
Allerlei media schenken heel wat aandacht aan initiatieven om meer preventief in te zetten 
op het voorkomen van pesten en conflicten. Recent heeft de minister van onderwijs  besloten 
om een extra kracht in te schakelen voor de Vlaamse scholierenkoepel, specifiek voor trainers 
in peer mediation (conflictbemiddeling). 
 

http://www.boekenbeurs.be/


Peer mediation is een succesvolle manier van geweldpreventie die ook voorkomt dat pesten 
een voedingsbodem vindt. Leerkrachten hebben niet altijd de tijd en de mogelijkheden om 
tussenbeide te komen bij elke ruzie die in de klas of op de speelplaats plaatsvindt. Een straf of 
berisping is vaak het enige dat overblijft. Daarmee neem je de kiem van het conflict helaas 
niet weg en is de kans groot dat de ruzie vroeg of laat escaleert. Peer mediation is geschikt 
voor iedereen die regelmatig moet tussenbeide komen in conflicten en duurzame oplossingen 
zoekt.  Leerlingen moeten zelf leren hun conflicten aanpakken, alleen zo zijn ze sterk genoeg 
om in onze maatschappij als volwassene op een adequate manier met meningsverschillen om 
te gaan. 
Omgaan met conflicten  

dinsdag 23 januari 2018 van 9.15 tot 16.00 uur 
donderdag 18 januari 2018 van 9.15 tot 16.00 uur 

 
http://pro.g-o.be/nieuws/3100  
 

▪     Vriendschap is belangrijk  

1. Een tekort aan vrienden kan je dood betekenen 

Uit een onderzoek blijkt dat te weinig vrienden of een zwakke sociale cirkel hebben hetzelfde 
risico [op sterven] veroorzaakt als 15 sigaretten per dag roken. Er waren de voorbije twintig 
jaar veel campagnes tegen roken, maar nu beginnen we er eindelijk achter te komen dat een 
goed sociaal leven hebben even belangrijk, zo niet nog belangrijker is dan tabak vermijden. 
Misschien sterven rokers vlugger omdat ze zo weinig vrienden hebben?  
 

2. Vrienden kennen je beter dan jij jezelf kent 

Vrienden kennen je gedragspatronen, ze hebben je in allerlei verschillende situaties gezien en 
kennen je zwakheden. Onderzoek toont ook aan dat onze vrienden een beter idee hebben 
van ons IQ dan wijzelf – vreemd genoeg onderschatten we onze eigen intelligentie vaak. Als je 
bereid bent om te luisteren naar een vriend, kan je veel over jezelf leren. 
 

3. We denken te weinig na over onze vriendschappen 

Romantische relaties vergen erg veel van onze tijd, maar over onze vriendschappen denken 
we zelden na. Dat doen we echter beter wel omdat onze vrienden in grote mate bepalen wie 
we zijn, wat we doen en wat we willen en zullen bereiken in ons leven. 
Het is belangrijk om bewuster te worden van hoezeer onze vrienden ons beïnvloeden, vooral 
wanneer we mensen voor het eerst ontmoeten. Vraag jezelf af wie je bewondert en wat voor 
iemand je binnen vijf jaar zou willen zijn. Dat type mensen zijn degenen waar je toenadering 
tot moet zoeken en met wie je authentieke vriendschappen moet ontwikkelen. 
 

4. De beste tips om aan je vriendschappen te werken 
 

• Zeg tegen je beste vrienden hoeveel ze voor je betekenen. 
 

• Wees vrijgevig voor de vrienden die je hebt. 

http://pro.g-o.be/nieuws/3100


• Vier je vriendschappen. Koppels vieren hun jubilea en verjaardagen, maar op 
vriendschappen wordt weinig geklonken, zelfs al bloeien die al tientallen jaren. 

 
 
 
 

▪     Phising Mail  

Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) van de Belgische overheid roept alle internetgebruikers 

op om verdachte e-mails door te sturen naar het adres verdacht@safeonweb.be  en 

vervolgens te wissen. Het CCB zal de mails automatisch onderzoeken en desnoods 

maatregelen nemen om andere mensen ertegen te beschermen. 

Uit Eurostat-cijfers van 2015 blijkt dat 9 procent van de Belgische internetgebruikers al eens 

geld heeft verloren door internetfraude. Daarmee zit België een stuk boven het Europese 

gemiddelde van 2 procent. En volgens beveiligingsbedrijven Fox-IT en Motiv klikt een op de 

vijf mensen nog steeds op linkjes in phishing-mailtjes. Reden voor het Centrum voor 

Cybersecurity om prioriteit te geven aan het fenomeen. Deze maand start ze met een grote 

campagne om de bevolking te leren hoe verdachte berichten te herkennen.  

Links openen, bijlagen bekijken of software downloaden uit zo'n phishingbericht is een slecht 

idee. Het CCB raadt iedereen aan om de mail door te sturen via het adres 

verdacht@safeonweb.be vooraleer op de delete-knop te drukken. 

"De e-mails gaan dan automatisch door een detectiesysteem. Als er een verdachte link in zit, 
komt die via een Europees systeem op een zwarte lijst terecht van de vier belangrijkste 
browsers", zegt Miguel de Bruycker, directeur van het CCB. "Als er kwaadaardige bijlages bij 
zouden zitten, worden de gegevens via een centraal platform ter beschikking gesteld van de 
producenten van antivirussoftware."  
De campagne rond phishing zal een hele maand duren. Via pamfletten en spots in kranten, op 
televisie en bij het openbaar vervoer zullen internetgebruikers gesensibiliseerd worden. Voor 
jongeren verspreidt het CCB een campagnefilmpje via sociale media. Bedrijven kunnen gratis 
materiaal krijgen om medewerkers, klanten en professionele contacten te wapenen. En via 
safeonweb.be  kunnen alle internetgebruikers zelf testen hoe goed ze valse van echte 
berichten kunnen onderscheiden.  
 

▪     11  November:  vrouwendag 

Ella staat voor het kruispunt van gender en etniciteit. ella wil actief werk maken van 
kruispuntdenken in alle sectoren, naar de vrouwenbeweging en in het allochtone middenveld, 
in onderwijs, sociale sector en welzijnssector. Ella verwijst naar de meisjesnaam van Sojourner 
Truth, de allereerste zwarte feministe. 
 
ella wil meer ruimte voor zelfbepaling en diversiteit. ella wil dat wit-zwart-denken 
doorbreken, het wij-zij-discours. ella staat dus voor een antiracistisch feminisme en voor een 
seksistische emancipatie van etnische minderheden. ella staat voor gelijke rechten tussen 
mannen en vrouwen, tussen allochtoon en autochtoon. 

• ella strijdt tegen racisme, seksisme én de combinaties ertussen 

mailto:verdacht@safeonweb.be


• ella laat zich schrijven met kleine letters. Net zoals bell hooks, een belangrijke zwarte 
feministe. 

• ella staat voor emancipatie op het kruispunt van gender en etniciteit 

• ella biedt deskundigheid rond kruispunten 

• ella zoekt de dialoog op met jongens en mannen 

• ella verenigt meisjes en vrouwen uit alle etnische minderheden 

• ella wil niet allen klagen maar ook doen 

• ella informeert, sensibiliseert, participeert en emancipeert 

• ella streeft naar een inclusieve en interculturele samenleving 

 
http://www.ellavzw.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. 

 

 
 

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

