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ECONOMIE  

 

▪     De septemberverklaring 

Elk jaar, op de vierde maandag van september legt de regering de Septemberverklaring af in 
het Vlaams Parlement. Daarin belicht de minister-president de algemeen maatschappelijke 
situatie en de krachtlijnen van de begroting voor het volgende jaar. 
De plenaire vergadering debatteert over deze verklaring,  gewoonlijk op de woensdag nadat de 
verklaring is voorgelezen. 
 
Hierbij de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering betreffende de algemeen 
maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2018. 
Maandag 25 september 2017,  door  Minister-president Geert Bourgeois 
 
Voorzitter, geachte Vlaamse volksvertegenwoordigers, geachte collega’s, we zetten vandaag 
ons vierde beleidsjaar in. En wij kunnen dat doen onder een gunstig gesternte. Vlaanderen 
staat er goed voor. Vlaanderen staat er beter voor dan een jaar geleden.  
Toen ik hier vorig jaar stond, was Europa nog aan het bekomen van de opdoffer van het 
brexitreferendum; had het IMF de wereldwijde groeivooruitzichten voor het lopende jaar 
verlaagd tot 3,1 procent; en verwachtte het Planbureau dat de economie van ons land in 2017 
met amper 1,2 procent vooruit zou gaan.  
De weerslag van de brexit op onze uitvoer en onze jobs is tot nog toe gelukkig beperkt 
gebleven. Maar we moeten alert blijven en ijveren voor een brexit die rekening houdt met 
Vlaanderens immens grote belangen. De wereldeconomie is vorig jaar uiteindelijk en beter dan 
verwacht met 3,2 procent gegroeid. Voor 2017 verwacht het IMF een groei van 3,5 procent. 
Voor Vlaanderen, met zijn open economie en zijn hoge export, is dat goed nieuws.  
Drie weken geleden heeft het Planbureau zijn groeivooruitzichten voor heel België voor 2017 
opgetrokken naar 1,7 procent. Vlaanderen doet het ook nu weer beter dan de andere 
gewesten. Onze economie zal dit jaar met ten minste 1,8 procent groeien, beduidend meer dan 
de 1,4 procent in 2016.  
Sinds de vorige Septemberverklaring gaan alle cijfers op onze economische boordtabel de 
goede richting uit. De werkloosheid daalt van maand tot maand, en dit in alle provincies en alle 
leeftijdsgroepen. De werkzaamheidsgraad zal naar verwachting toenemen tot 72,8 procent. Het 
aantal jobs is in deze regeerperiode al met 90.000 toegenomen, uitsluitend in de particuliere 
sector. Volgens het Planbureau zullen er dit en volgend jaar nog eens 66.000 arbeidsplaatsen bij 



komen in Vlaanderen. Het aantal vacatures blijft bijzonder hoog. Gecombineerd met de 
dalende werkloosheid leidt dat tot een toenemende spanning op de arbeidsmarkt.  
Het consumentenvertrouwen ligt hoger dan vóór het uitbreken van de economische en 
financiële crisis. Onze export brak vorig jaar voor het eerst door de grens van 300 miljard euro. 
Wereldwijd is Vlaanderen daarmee de dertiende grootste exporteur.  
Het aantal startende bedrijven staat op recordhoogte. Onze innovatieve inspanningen behoren 
tot het Europese topniveau. Wij besteden 2,7 procent van het Vlaams bruto binnenlands 
product (bbp) aan onderzoek en ontwikkeling, tegenover gemiddeld 1,95 procent in de 
Europese Unie.  
Voorzitter, dames en heren, dankzij de internationaal aantrekkende conjunctuur, maar ook 
dankzij het beleid van de Vlaamse en de Federale Regering, en dankzij de inspanningen van 
werknemers en werkgevers, bloeit onze economie. President Kennedy zei het al: “A rising tide 
lifts all boats” – bij hoogtij liggen alle schepen hoger. Een groeiende, bloeiende economie is 
goed voor iedereen, is goed voor alle Vlamingen.  
De Vlaamse Regering blijft zich dus inspannen om het risico op armoede, dat al een van de 
laagste in de Europese Unie is, verder te verminderen. Wij helpen meer mensen duurzaam aan 
het werk, want een job is de beste verzekering tegen… 
 
Lees de volledige tekst via:  
 
https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1191021/verslag/1191297  

 

▪     Verkiezingen Duitsland 

De verkiezingsuitslag in Duitsland waren een verrassing.  
De Union (CDU/CSU) en de SPD behaalden de slechtste verkiezingsuitslag sinds 1949, en de AfD 
wordt de eerste extreemrechtse partij in het parlement na de Tweede Wereldoorlog met meer 
dan twaalf procent van de stemmen. 
 
De kleine partijen hebben  gewonnen, terwijl de grote regeringspartijen zware verliezen 
hebben geleden.  
De coalitie van de CDU van Bondskanselier Angela Merkel en de Beierse CSU van Horst 
Seehofer verliezen 8,6% in vergelijking met 2013. De derde regeringspartij, de 
sociaaldemocratische SPD van Martin Schulz verliest 5,2%  en behaalt  20,5%.  
 
De Union zag bijna een miljoen van haar kiezers naar de Alternative für Deutschland verhuizen. 
Een kleine anderhalf miljoen kiezers verhuisde ook  naar de liberale FDP, een duidelijke 
afstraffing van Merkels beleid.  
Door de invoering van minimuminkomen, de legalisering van het homohuwelijk en vooral haar 
vluchtelingenbeleid heeft Merkel de rechterflank van het politiek spectrum bevoordeeld. Daar 
hebben de AfD en de FDP  van kunnen profiteren.  
 
CSU-voorzitter Horst Seehofer zag de laatste jaren in zijn deelstaat Beieren enorm veel 
vluchtelingen via Oostenrijk het land binnenkomen. Hij deinsde er niet voor terug om Merkels 
beleid te bekritiseren en eiste meermaals een bovengrens voor het aantal vluchtelingen dat 
Duitsland jaarlijks mocht binnenkomen. Merkel heeft het vluchtelingenbeleid niet goed 
aangepakt volgens die kiezers.  Seehofer verloor met zijn partij in Beieren om en bij de tien 

https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1191021/verslag/1191297


procent in vergelijking met 2013. Ondertussen heeft Seehofer de samenwerking met de CDU 
opnieuw in vraag gesteld, iets wat hij tijdens de vluchtelingencrisis ook luidop deed.  
 
Anderzijds blijft de Union  de grootste partij van het land. Ze verliest inderdaad een pak 
stemmen, maar we mogen niet vergeten dat ze in 2013 een van de beste verkiezingsresultaten 
uit haar geschiedenis behaalde.  
Het feit dat Merkel na twaalf jaar als Bondskanselier nog steeds een derde van de Duitse kiezer 
van haar koers weet te overtuigen, is al een enorme prestatie op zich. 64% van de Duitsers is 
nog steeds tevreden van haar werk. Merkel is en blijft dé politica van het land, en ze steekt er 
met kop en schouders bovenuit. 
 
Niettemin lijkt Merkel het signaal van de kiezer al wel te hebben begrepen. Meteen na de 
verkiezingsuitslag zei Merkel dat ze de illegale migranten sneller wil terugsturen, dat de 
migratieroutes moeten worden gecontroleerd en dat er een betere bewaking van de 
buitengrenzen moet komen. Merkel blijft echter wel bij haar standpunt dat de opvang van de 
oorlogsvluchtelingen een gerechtvaardigde politieke keuze was.  
 
De SPD kiest  voor een oppositiekuur, omdat ze niet wil dat de Alternative für Deutschland de 
grootste oppositiepartij wordt. 
 
De extreemlinkse Die Linke heeft de SPD  opgeroepen om een gemeenschappelijk 
oppositiefront te vormen.  
 
De Alternative für Deutschland komen nu ruim in de Bondsdag terecht. De partij behaalt 12,5%, 
een stijging van een kleine acht procentpunten. De Alternative für Deutschland, tijdens de 
campagne aangevoerd door Alexander Gauland en Alice Weidel, is de eerste extreemrechtse 
partij sinds de Tweede Wereldoorlog die in de Bondsdag trekt.  
Dat betekent uiteraard een knelpunt voor het Duitse partijlandschap dat hierdoor verder is 
gefragmenteerd. Zowel langs de linkerzijde als de rechterzijde van het politieke spectrum zijn er 
nu drie 'grote' partijen vertegenwoordigd.  
 
Dat het intreden van de AfD een Wende (omwenteling)  betekent in de geschiedenis van de 
Duitse politiek, is wel duidelijk. Maar of de partij ook daadwerkelijk van een klinkende 
overwinning mag spreken, blijft de vraag.  
Uit de analyse van de verkiezingsuitslag blijkt nogmaals dat de AfD vooral als protestpartij 
fungeert. In Duitsland stemt ongeveer 63% procent  uit overtuiging op een bepaalde partij. 
Maar bij AfD ligt die verhouding helemaal anders. Zestig procent stemt net uit ontevredenheid 
over de  andere partijen voor de AfD. 
Vooral in voormalig Oost-Duitsland haalt de AfD veel stemmen. De partij wint er maar liefst 
15,6%, terwijl in Oost-Duitsland de immigratie net het laagst is. De verdeelsleutel die Duitsland 
hanteert bij de herlocatie van vluchtelingen is immers gebaseerd op het aantal inwoners per 
deelstaat. In West-Duitsland wint de partij 5,6%.  
Opvallend is ook dat de AfD vooral arbeiders en werklozen heeft weten te overtuigen. 
Nochtans vaart de partij ook op sociaaleconomisch vlak een erg rechts-liberale koers.  
 
Maar hoe moet het nu verder met de formatie?  
De andere Duitse partijen hebben  al meermaals aangegeven niet met de AfD in een coalitie te 
willen gaan.  
 
En Frauke Petry, een van de co-voorzitters van de rechts-populistische AfD, wil geen deel 
uitmaken van de fractie van haar partij in het parlement.  



De aankondiging van Petry is een nieuwe episode in het conflict tussen Petry en Weidel en 
Gauland, en meer algemeen tussen de meer gematigde en extreemrechtse afdelingen binnen 
de partij. Petry beschuldigde de twee er eerder al van haar als topkandidaat opzij te hebben 
geschoven. 'We moeten open zijn over het feit dat er een conflict is over de inhoud binnen de 
AfD. We mogen niet doen alsof dat niet bestaat', stelde Petry.  
Volgens haar  partij wel in de oppositie zitten maar kan ze  aan de kiezer geen geloofwaardig 
platform aanbieden om te regeren. 
De extreme uitlatingen van de extreemrechtse partijtop maken dat te moeilijk, beseft ook 
Petry. 
  
Ook de Liberale FDP keert na de slechte  verkiezingsuitslag van 2013 terug in de Bondsdag. Dat 
succes heeft  de partij  vooral te danken aan de campagne die voorzitter Christian Lindner heeft 
gevoerd. Daardoor zijn een kleine anderhalf miljoen kiezers van de Union  naar de FDP  
overgestapt. 
  

▪     Wereldschuld blijft groeien  

Alhoewel de wereldeconomie een licht herstel aangeeft zijn toch nog veel topeconomen niet 
optimistisch over de toekomt. 
Volgens William White, de voormalige chief economist van de BIS (Bank for International 
Settlements), is het [financiële] systeem opnieuw in gevaar.  
“De situatie lijkt sterk op 2008, maar ik zie vandaag meer gevaar dan in 2007.” Zei hij  in een 
gesprek met Bloomberg TV.  
White was 10 jaar geleden ook één van de weinige bankiers die waarschuwde voor de 
bedreiging van het westerse financiële systeem. 
White is vandaag voorzitter van het Controlecomité voor Economie en Ontwikkeling van de 
OESO, een samenwerkingsverband van 35 landen om het sociaal en economisch beleid te 
bespreken, te bestuderen en te coördineren. 
 
Volgens White staan aandelen zeer hoog genoteerd, blijven de vastgoedprijzen stijgen en de 
VIX staat erg laag. De VIX-index is een graadmeter – die ook bekend staat als de ‘angstindex’ – 
die de volatiliteit van aandelen meet en berekent hoe heftig de koersen op en neer gaan.  
“Al deze zaken zijn reden tot ongerustheid,” zegt White: 
“De schulden zijn zich de voorbije jaren blijven opstapelen en hebben nu in elk werelddeel een 
niveau bereikt dat op een catastrofe kan uitdraaien. Het is duidelijk dat in een volgende 
recessie een groot deel van deze schulden nooit zullen worden betaald. Dat dreigt een ramp te 
worden voor vele bezitters van activa.” 
 
White somde een reeks bekommernissen op: 
India en China slepen een enorme schuldenlast met zich mee. In India lopen verschillende 
staatsbanken grote risico’s en ook in China is dat het geval. In dat laatste land gaat de groei in 
leningen en ander kredietverstrekking onrustwekkend snel. Volgens White moet rekening 
worden gehouden met het feit dat een deel van deze leningen nooit zal worden terugbetaald.  
Dat solvabiliteitsprobleem kan niet door centrale banken worden opgelost, enkel overheden 
kunnen hier optreden. 
Volgens White heeft de wereld nog meer fiscale expansie nodig, vergezeld van structurele 
hervormingen en moet ook gekeken worden naar de kwijtschelding van schulden. Verder 
zouden een aantal financiële instellingen geherkapitaliseerd moeten worden. 



Nog volgens de voormalig chief economist van het BIS is er in vele landen een onevenwicht 
gegroeid tussen de vruchten uit werk en de vruchten uit kapitaal.  Centrale banken kunnen nu 
niet anders dan stilaan de geldkraan te gaan dichtdraaien, maar moeten daarbij zeer 
voorzichtig te werk gaan, besluit White. Hij waarschuwde eerder al dat het nu “ieder voor zich 
is, maar niemand weet wat de gevolgen daarvan op lange termijn zullen zijn.” 
 
De Fed stelde onlangs wel dat in oktober zal worden begonnen met het afbouwen van de 
omvangrijke schuldenbalans van circa 4.500 miljard dollar die werd opgebouwd door het 
opkoopbeleid.  Daarentegen wordt in de EU nog zeker tot eind 2017 maandelijks 80 miljard 
euro in de economie gestoken om de economie te stimuleren.  
Maar vroeg of laat moeten al die leningen terugbetaald worden en niemand weet hoe. 

 

▪     Amerikaanse schuld op hol   

De schulden van de Verenigde Staten blijven gigantisch stijgen. 
De Amerikaanse schuld is boven de 20 biljoen (20.000 miljard) dollar geklommen, een record. 
De komende tien jaar moeten de VS 6.000 miljard dollar interesten op dat bedrag  betalen. 
De nationale schuld van Washington steeg op enkele dagen met zowat 318 miljard dollar naar 
20,162 biljoen dollar.  
De intresten blijven aangroeien. 
Er wordt meer intrest betaald dan dat er geïnvesteerd wordt aan onderwijs.  
 
De Amerikaanse Centrale Bank heeft zoals verwacht aangekondigd dat het start met de afbouw 
van de maatregelen die de Federal Reserve trof na de financiële crisis van 2008.  
De rente wordt gehandhaafd op 1 tot 1,25 procent. Het besluit was algemeen verwacht op de 
financiële markten. In juni krikte de centrale bank de rente nog op.  
De Fed hield vast aan zijn verwachting dat de rente in 2017 nog één keer verhoogd zal worden, 
waarschijnlijk in december. 
De Fed besliste ook dat in oktober zal worden begonnen met het afbouwen van zijn 
omvangrijke balans van circa 4.500 miljard dollar die werd opgebouwd door het opkoopbeleid. 
Daarbij kocht de Fed in de nasleep van de financiële crisis staatsobligaties en hypotheek-
gerelateerde leningen op om zo de economie te stimuleren. 
 
Volgens de Fed was het besluit om de rente te handhaven en volgende maand te starten met 
de afbouw van de balans unaniem binnen het beleidsbepalende comité van de centrale bank. 
De Fed herhaalde zijn verwachting dat volgend jaar de rente geleidelijk zal worden verhoogd, 
met waarschijnlijk drie rentestappen. 
In een verklaring bij het rentebesluit verklaarde de Fed dat de Amerikaanse arbeidsmarkt blijft 
aantrekken en dat de economische activiteit dit jaar bescheiden toeneemt.  
De schade door de zware orkanen Harvey en Irma zal een tijdelijk effect hebben op de 
economie, maar naar verwachting geen grote impact hebben op de langere termijn. 
 



▪     Sociale onrust in Frankrijk 

De Franse president Macron hield een  bewonderenswaardige speech met zijn visie voor het 
Europa van 2024.  Een ‘soeverein, democratisch en eengemaakt Europa’, zo ziet Macron het. 
Met een veel groter budget, een geharmoniseerde vennootschapsbelasting, een eengemaakt 
sociaal beleid, een eengemaakt asielbeleid. Een Europese industriële politiek, een Europese 
minister van Financiën, de herlancering van de Europese Financiële transactietaks, nieuwe 
Europese milieutaksen. Een Europees parket, een Europees leger, Europese universiteiten, veel 
meer Europese solidariteit. En het lijstje blijft maar doorgaan... 
 
Wat Macron voorstelde is revolutionair: niet langer de lidstaten zijn soeverein, laat staan het 
volk. Maar ‘Europa’.  Om op te kunnen tegen de VS en China moet de EU een sterke 
economische en industriële macht worden, wat enkel mogelijk zou zijn door al die nieuwe 
bevoegdheden naar Europa te schuiven. En de lidstaten? Die worden de facto provincies van 
dat eengemaakte blok. 
 
Maar, is er is bij de Europeanen wel een draagvlak voor verdere centralisatie?  
Er is geen draagvlak om nog meer bestuurd te worden door een verre bureaucratie.  
Mensen willen zélf kunnen kiezen over het economisch beleid, hoe ze hun  sociale zekerheid 
garanderen, en ze willen al zeker niet veel belastingen betalen voor andere landen.  
 
Macrons stelling dat een top-down gecentraliseerd Europa een economische wereldspeler zou 
voortbrengen, is ook vals. Een staatkundig eengemaakt Europa roept weliswaar de illusie op 
van schaalvoordelen, in de praktijk resulteert het vaak in schaalnadelen. Vanuit Brussel 
hetzelfde economisch beleid uitstippelen voor Malta én Ierland, Slovenië én Vlaanderen, is 
onzinnig. Wat nodig is, is een beleid op maat van die lokaal zeer verschillende economieën, en 
dat krijg je niet door op EU niveau alles te reguleren, harmoniseren en coördineren. 
 
Macron wil ook een veel groter budget voor de unie. Een eurozonebudget met een eigen 
parlement dat ‘soeverein’ nieuwe Europese belastingen kan heffen. Met veel politieke 
frustratie en weinig economisch resultaat. 
 
Zijn de voorstellen van Macron goed voor Europa?  
Dat is niet duidelijk. Ze zijn in de eerste plaats goed voor Frankrijk. Dat is altijd de pensée 
geweest in het Élysée.  
De Fransen willen van Europa een dam maken die beschermt tegen de rest van de wereld. 
Maar eigenlijk beschermt die vooral Frankrijk. Of juister nog, schermt ze Frankrijk af.  
De Unie moet dus enkel tussenkomen waar dat absoluut noodzakelijk is, rond veiligheid en het 
sluiten van de grenzen bijvoorbeeld. Tegelijk moet de EU op vele vlakken flexibeler worden en 
de lidstaten meer vrijheid geven. Decentralisatie en politieke diversiteit vormen net de sterkte 
van Europa. Concurrentie tussen steden, regio’s en landen stuwt ons vooruit. Laat verschillen 
toe. Enkel zo krijgen we een Europese Unie die ten dienste staat van álle lidstaten, ook de 
kleinere lidstaten en niet enkel van het grote Frankrijk en Duitsland. En ten dienste staat van 
álle Europese burgers.  
   
Ondertussen krijgt Macron in Frankrijk steeds meer tegenwind. Er is steeds meer sociale onrust 
en meer stakingen. 
Op 12 september werd in Frankrijk gestaakt tegen de nieuwe ‘arbeidswet’ van Macron. En 
ondertussen is zijn populariteit fors gedaald.  Een belangrijke reden daarvoor is het asociale 
beleid waar Macron voor staat. Zijn nieuwe ‘arbeidswet’ gaat nog een stuk verder dan de wet El 



Khomri waar vorig jaar massaal tegen betoogd en gestaakt werd.  France Insoumise, de 
politieke beweging van Mélenchon, steunde de staking. 
 
Het ziet ernaar uit dat de hete herfst in Frankrijk op gang komt. Hieronder leest u de tekst van 
het pamflet dat het Franse  ‘Gauche Révolutionnaire’ de afgelopen maand uitdeelde. 
 
“Allemaal samen staken en betogen. Weg met het beleid van Macron en zijn nieuwe 
arbeidswet!” 
 
Macron toont elke dag dat hij wel degelijk de president van de rijken is. Hij besliste enerzijds tot 
de vermindering van de huursubsidies, een verhoging van de bijdragen op lonen en 
pensioenen, afschaffing van ondersteuning van buitenschoolse activiteiten, collectief en 
individueel ontslag wordt gemakkelijker, de ontslagvergoedingen worden eveneens beperkt en 
dat gaat zo maar door met de bezuinigingen.  
De werkenden, armen en hun gezinnen worden in onzekerheid ondergedompeld. Anderzijds 
besliste Macron dat de rijksten zullen genieten van een quasi-afschaffing van de 
vermogensbelasting: een cadeau van 3 miljard euro. Dit beleid willen we niet, we moeten er 
samen tegen strijden, zegt de GR. 
 
In de plannen van Macron en co  moet iedereen 60 uur per week werken voor een 
minimumloon waarbij de overuren niet eens betaald worden. In die wereld zijn er enkel 
arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die steeds opnieuw moeten hernieuwd worden 
naargelang de werkgever dit wil. Het enige doel is om de grootste werkgevers toe te laten om 
steeds meer winst te maken op onze kap. 
 
Het is het doorzetten van het asociale beleid van de afgelopen jaren die er al toe geleid heeft 
dat er 6,6 miljoen werklozen zijn. De werkloosheid neemt niet af omdat wie wel werk heeft 
harder moet werken tegen lagere lonen en in meer onzekere omstandigheden. De tweede 
arbeidswet die de regering wil doorvoeren met ordonnanties, dus zonder stemming in het 
parlement, is symptomatisch voor heel het beleid: een politiek van sociale afbraak. 
 
Er is nood aan massale strijd waarin de meerderheid van de werkenden in zowel de publieke als 
de private sector, werklozen, jongeren, gepensioneerden, … actief kunnen zijn.  

• Neen tegen de arbeidswet 

• Werk voor iedereen: voor een 32-urenweek 

• Genoeg onzekerheid: geen enkel loon onder de 1.500 euro 

• Aanwervingen op basis van de noden 

De staking van 12 september mag slechts het begin zijn. Het gaat niet enkel over de arbeidswet, 
maar over het volledige beleid. De meerderheid van de bevolking gaat gebukt onder 
onzekerheid en ongelijkheid. Op hetzelfde ogenblik maakten de grootste Franse bedrijven in de 
eerste zes maanden van dit jaar 51 miljard euro winst (11 miljard meer dan in dezelfde periode 
vorig jaar). Het project van Macron is erop gericht om wat nog rest van openbare diensten en 
sociale bescherming aan de multinationals en de superrijken over te dragen. Dat is waar het 
kapitalisme voor staat: de dictatuur van de superrijken en grote aandeelhouders. 
Er is massale strijd nodig maar ook een politiek alternatief: een strijdbare linkerzijde en verzet 
zijn beiden noodzakelijk. Op 23 september was er een betoging in Parijs van Mélenchon en 
France Insoumise. Het Gauche Révolutionnaire nam deel aan de staking.  Die staking moest er 
zijn om de strijd te versterken en om te bouwen aan een nieuwe politieke kracht van 
werkenden en jongeren.  
 



ONDERWIJS 
 

▪     Wijzigingen wetgeving  

September was een maand met veel aanpassingen in de decreten en besluiten. 
Hierbij een overzicht. 
 

25/02/1997 - Decreet basisonderwijs (B.S.: 17/04/1997)     

Gewijzigd door Decr. 16-6-2017 : Art. 3, [13,] 29, 37undecies, 43, 44ter, 53, 54, 

55, 57, 101, 139duodecies/1 en 172quinquies. 

Datum aanpassing :  1/9/2017 

 

22/12/1995 - Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot 

de Universiteit Antwerpen. (B.S.: 01/02/1996) 

Gewijzigd door Decr. XXVII, 16-6-2017 : Art. 7 en 14. 

 

24/05/2002 - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de onderbreking van 

de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse 

Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool. (B.S.: 07/09/2002)  

Gewijzigd door B.Vl.R. 21-4-2017 : Art. 9 en 17. 

 

31/03/2006 - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige verloven 

voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de 

Hogere Zeevaartschool (B.S.: 19/04/2006) 

Gewijzigd door B.Vl.R. 21-04-2017 : het opschrift en Art. 1, 8/4, 9 t.e.m. 14/3, 19 

t.e.m. 20/3. 

 

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. XXVII, 16-6-2017 : Art. I.3; II.42, -43, -73, -85, -102, -117 

tem -120, -182, -215, -229, -265, -270, -272/1, -276, -283, -294, -313, - 378, -

387/1; III.13, -67; IV109/1; V.44, -59, -106, -110, -111 en -259. 

Datum aanpassing :  1/9/2017 

 

27/03/1991 - Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden 

van het Gemeenschapsonderwijs. (B.S.: 25/05/1991) 

Gewijzigd door Decr. XXVII, 16-6-20167: Art. 4, 17, 42bis, 77novies, 80, 82, 83, 84 

en 86. 

 

27/03/1991 - Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden 

van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 

leerlingenbegeleiding. (B.S.: 25/05/1991) 

Gewijzigd door Decr. XXVII, 16-6-2017 : Art. 4, 6, 19, 39bis, 51novies, 54, 56, 57, 

58 en 60. 

 

26/04/1990 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof en de 

afwezigheid voor verminderde prestaties (B.S.: 25/07/1990) 

Gewijzigd door B.Vl.R. 30-8-2016 (Art.5, 9, 13 en 14/1) en 21-4-2017 (opschrift en 

Art. 1 t.e.m. 19). 
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09/11/1994 - Besluit van de Vlaamse regering betreffende het opvangverlof voor 

de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding met 

het oog op adoptie en pleegvoogdij. (B.S.: 21/01/1995) 

Gewijzigd door B.Vl.R. 30-8-2016 : Art. 5. 

 

04/09/2009 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde aspecten van 

de administratieve en geldelijke toestand van bepaalde personeelsleden van het 

onderwijs die opnieuw in actieve dienst treden of prestaties leveren die als overwerk 

of bijbetrekking worden beschouwd (B.S.: 23/10/2009) 

Gewijzigd door B.Vl.R. 30-8-2016 : Art. 11. 

 

09/09/2011 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor 

leerlingenbegeleiding (B.S.: 05/12/2011) 

Gewijzigd door B.Vl.R. 30-8-2016 (Art. 20) en B.Vl.R. 21-4-2017 (Art. 20 en 27). 

 

Parallelle opheffingen 

 

25/11/1976 - OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van 

lange duur gewettigd door familiale redenen. (B.S.: 21/01/1977) 

 

25/11/1976 - OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van 

lange duur gewettigd door familiale redenen. (B.S.: 03/02/1977) 

 

20/12/1976 - OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van 

lange duur gewettigd door familiale redenen (administratief personeel, meesters-, 

vak- en dienstpersoneel der rijksonderwijsinrichtingen.) (B.S.: 20/04/1977) 

 

14/04/1977 - OPGEHEVEN : Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van 

lange duur gewettigd door familiale redenen, van de gesubsidieerde 

personeelsleden. (B.S.: 29/04/1977) 

 

19/12/1991 - OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en 

de psycho-medisch-sociale centra. (B.S.: 14/03/1992) 

 

16/10/2009 - OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voor de 

personeelsleden van het onderwijs (B.S.: 25/11/2009) 

Opgeheven door B.Vl.R. 30-8-2016 - B.S. 12-9-2016. 

 

Datum aanpassing :  1/9/2017 

 
15/06/2007 - Decreet betreffende het volwassenenonderwijs. (B.S.: 31/08/2007) 
Gewijzigd door Decr. 23-12-2016 (Art. 2, 47°, 69 en 70) en Decr. XXVII, 16-6-2017 (Art. 2, 45°, 65, 98, 100, 
107ter en 109). 
 
19/07/2007 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair 
volwassenenonderwijs voor het studiegebied informatie- en communicatietechnologie (B.S.: 
28/08/2007) 
Gewijzigd door B.Vl.R. 30-8-2016 : opheffing van Bijlage I. 
 
19/07/2007 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de leergebieden 
van de basiseducatie. (B.S.: 06/09/2007) 
Gewijzigd door B.Vl.R. 27-3-2015 : opheffing van Bijlage II. 
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19/07/2007 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair 
volwassenenonderwijs voor het studiegebied auto. (B.S.: 10/09/2007) 
Gewijzigd door B.Vl.R. 30-8-2016 : opheffing van Bijlagen VIII en XV tot en met XVIII. 
 
10/07/2008 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair 
volwassenenonderwijs voor het studiegebied hout (B.S.: 30/09/2008) 
Gewijzigd door B.Vl.R. 24-4-2015 (opheffing van Bijlagen I, IV en V; vervanging van Bijlage IX) en B.Vl.R. 
18-3-2016 (opheffing van Bijlagen III en IX; vervanging van Bijlage XXII). 
 
10/07/2008 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de 
studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs (B.S.: 30/09/2008) 
Gewijzigd door B.Vl.R. 18-3-2016 : opheffing van Bijlagen II en III. 
 
10/07/2008 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair 
volwassenenonderwijs voor het studiegebied voeding (B.S.: 01/10/2008) 
Gewijzigd door B.Vl.R. 24-4-2015 (opheffing van Bijlagen II, III en VII) en B.Vl.R. 30-8-2016 (opheffing van 
Bijlagen X tot en met XII). 
 
23/01/2009 - Decreet houdende oprichting van onderhandelingscomit&eacute;s voor de basiseducatie 
en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (B.S.: 26/03/2009) 
Gewijzigd door Decr. XXVII, 16-6-2017 : Art. 17. 
 
11/06/2010 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair 
volwassenenonderwijs voor het studiegebied lichaamsverzorging (B.S.: 29/07/2010) 
Gewijzigd door B.Vl.R. 18-3-2016 : opheffing Bijlage I. 
 
16/06/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de 
centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning 
van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2017-2018 (B.S.: 07/07/2017) 

Toegevoegd. 
 
Parallelle opheffing 
 
27/05/2016 - OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale 
groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de 
toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2016-2017 (B.S.: 
08/07/2016) 

Impliciet opgeheven. 
 
Datum aanpassing :  1/9/2017 
 

01/12/1998 - Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding. (B.S.: 

10/04/1999) 

Gewijzigd door Decr. XXVII, 16-6-2017 : Art. 61 en 67. 

 

12/09/2008 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het multidisciplinaire 

dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S.: 17/11/2008) 

Gewijzigd door B.Vl.R. 7-7-2017 : Art. 2, 5 en 9. 

 

Datum aanpassing :   1/9/2017 

 

31/07/1990 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het 

deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", Woordkunst en "Dans". (B.S.: 

29/03/1991) 

Gewijzigd door Decr. 16-6-2017 : Art. 26quater. 
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Datum aanpassing :   1/9/2017 

 

29/05/1959 - Wet tot wijziging van sommige bepalingen van de 

onderwijswetgeving. (uittreksel - NO/Infrastructuur) (B.S.: 19/06/1959) 

Gewijzigd door Decr. XXVII, 16-6-2017 : Art. 13. 

 

15/07/1983 - Wet houdende oprichting van de Nationale Dienst voor 

Leerlingenvervoer. (B.S.: 02/09/1983) 

Gewijzigd door Decr. XXVII, 16-6-2017 : Art. 4 - verwijzing naar de Codificatie 

betreffende sommige bepalingen voor het onderwijs. 

 

02/04/2004 - Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse 

Onderwijsraad (B.S.: 06/08/2004) 

Gewijzigd door Decr. XXVII, 16-6-2017 : Art. 48 en 70. 

 

09/12/2005 - Decreet betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het 

onderwijs (B.S.: 02/02/2006) 

Gewijzigd door Decr. XXVII, 16-6-2017 : Art. 4, § 5. 

 

08/06/2007 - Decreet betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse 

Gemeenschap (B.S.: 19/07/2007) 

Gewijzigd door Decr. XXVII, 16-6-2017 : Art. 5, 9, 23 en 34. 

 

07/09/2007 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiefinanciering 

van de Vlaamse Gemeenschap. (B.S.: 17/10/2007) 

Gewijzigd door B.Vl.R. 30-6-2017 : Art. 5 en 6 (Terminologische aanpassingen ten 

gevolge van wijzigingen van verwante regelgeving) en Art. 13 (Bijsturing van de 

bepaling van het inkomstenjaar voor doelgroepen met een bijzonder 

verblijfsstatuut). 

 

08/06/2012 - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de procedure voor 

toekenning van projectsubsidies m.b.t. de uitvoering van nascholingsinitiatieven 

(B.S.: 09/07/2012) 

Gewijzigd door B.Vl.R. 14-7-2017 : Art. 2, 5, 6, 11, 13, 14 en 15. 

 

10/07/2015 - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten 

van de Vlaamse Regering en tot verdere uitvoering van het decreet van 21 maart 

2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

(B.S.: 25/08/2015) 

Gewijzigd door B.Vl.R. 7-7-2017 : Art. 6, 7, 11, 12 en 14. 

 

28/10/2016 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende codificatie sommige 

bepalingen voor het onderwijs (B.S.: 29/12/2016) 

Gewijzigd door Decr. XXVII, 16-6-2017 : Art. II.34, III.4, III.5, III.9, III.10, IV 19, 

IV.22, [V.29,] V.32, [V.41,] V.47, V.51, V.75, XI.1 en XII.1. 

 

Datum aanpassing :  1/9/2017 
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▪     Decreet kwaliteit onderwijs 
 

Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs. 
 
Elke instelling stelt jaarlijks een nascholingsplan op. Dat nascholingsplan bevat op een 
samenhangende wijze alle vormingsinspanningen die erop gericht zijn de kennis, vaardigheden 
en attitudes van de personeelsleden van de instelling te ontwikkelen, te verbreden of te 
verdiepen en begeleidingsinitiatieven die gericht zijn op organisatieontwikkeling. 
Het nascholingsplan wordt goedgekeurd door ofwel het lokaal comité ofwel,  bij ontstentenis 
hiervan, door de algemene personeelsvergadering. 
Onder lokaal comité wordt verstaan: het voor arbeidsvoorwaarden en 
personeelsaangelegenheden bevoegde lokale overlegorgaan of onderhandelingsorgaan. 
 
Lees het volledige decreet via: 
 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14129  

 

▪     Segregatie in het onderwijs 

Onderzoek bevestigt grote sociale ongelijkheid in het onderwijs. 
De verschillen in de onderwijsprestaties tussen leerlingen met een verschillende 
sociaaleconomische situatie blijven zorgwekkend. 
Dat komt naar voren uit de analyse door prof. Dirk Jacobs van de ULB van de PISA-tests in 
Vlaanderen en in de Federatie Wallonië-Brussel. De grondige vergelijkende analyse gebeurde 
op vraag van de Koning Boudewijnstichting. 
Het onderzoek stelt ook vast dat de segregatie tussen de leerlingen ‘met’ en leerlingen ‘zonder’ 
een migratieachtergrond groot blijft, vooral met betrekking tot hun studieprestaties. Leerlingen 
uit kwetsbare milieus zijn aldus tweemaal het slachtoffer: ze ervaren niet alleen het negatieve 
effect van hun origine, maar gaan ook vaker naar scholen die hen minder stimuleren.  
 
Hier vind je het volledige rapport, de samenvatting, een brochure  en een video: 
  
https://www.kbs-
frb.be/nl/Activities/Publications/2017/20170828NT?hq_e=el&hq_m=4880218&hq_l=6&hq_v=1
dada3b1fe  

 

▪     De Geslaagde School 

Onderwijs is belangrijk op individueel niveau omdat het mensen in staat stelt om succesvol in 
het leven te evolueren en om later succes te bereiken. Door kansen te verruimen stelt 
onderwijs iedereen in staat om een leven te leiden volgens zijn persoonlijke aspiraties. 
Onderwijs is daarnaast belangrijk voor de economische groei en sociale welvaart van een land 
en zijn regio's. 
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In een lezing gaat Kristof De Witte in op de segregatie in ons onderwijsstelsel. Hij maakt 
duidelijk dat excellentie en gelijke kansen niet tegenstrijdig zijn, net als gelijkheid en sociale 
mobiliteit hand in hand gaan. Daarnaast gaat hij dieper in op schoolse falen, waar voor België 
de jaarlijkse kost van vroegtijdig schoolverlaten geschat wordt op 4,2 miljard euro. De 
risicogroepen worden geïdentificeerd en concrete actiepunten worden voorgesteld.  
Kristof De Witte is hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de 
KU Leuven. Hij is er directeur van het onderzoekscentrum ‘Leuven Economics of Education 
Research’ en programmadirecteur van de Specifieke Lerarenopleiding Economie. Daarnaast is 
hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, waar hij de leerstoel ‘Effectiveness and 
Efficiency of Educational Innovations’ bekleedt. Hij is tot slot Visiting Fellow bij de denktank 
Itinera, waar hij samen met Jean Hindriks het boek ‘De geslaagde school’ schreef. Het boek gaat 
dieper in op de verschillen tussen het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs, en biedt een 
economisch perspectief op het onderwijs.  
 
Lees verder via:  
 
http://www.itinerainstitute.org/nl/boek/de-geslaagde-school/   
 

SECTOREN 
 

▪     Stakingen openbare sector  

De openbare sector wil staken op 10 oktober. 
De vakbonden van de openbare diensten verenigen zich tegen de dreigende privatisering, 
tegen de bezuinigingen, de ontmanteling van het statuut en de pensioenen. Kortom, tegen de  
afbraak van de openbare diensten.  
 
De regering wil  een reeks openbare bedrijven (Bpost, Proximus, Belfius en de NMBS) 
privatiseren. De regering wil de verworven rechten aanpakken. De werkomstandigheden 
verslechteren ondertussen, de statuten verslechteren,  vermindering van de pensioenen, 
interims in de openbare diensten, minimumdienstverlening om de vakbondsacties te 
ondermijnen,  afschaffing van de benoemingen, enz.  
De kwaliteit van de dienstverlening en de vakbondsrechten bij de regionale openbare diensten 
gaan achteruit. 
 
Met de staatshervorming heeft de federale regering bevoegdheden overgedragen naar de 
gewesten. Maar ze heeft meteen ook de bezuinigingen en de dienstverlening van de  openbare 
diensten overgedragen.  
 
Daarom roept het ACOD op tot een "reactiedag".  
Een belangrijk aantal openbare diensten heeft reeds aangegeven op 10 oktober te zullen 
staken: Bpost, het onderwijs, de NMBS, De Lijn, de VRT, de TEC, de lokale, regionale en federale 
administraties, de gevangenissen, verschillende intercommunales, ...  
 

http://www.itinerainstitute.org/nl/boek/de-geslaagde-school/


De vakbond ACV zal op 10 oktober niet mee staken met de socialistische vakbond, zei 
vakbondstopman Marc Leemans in De zevende dag. "We denken niet dat een staking de goede 
manier is om de regering op het rechte spoor te brengen."  
Voorzitter Marc Leemans vindt nochtans  dat zijn vakbond ook vaststelt dat "de regering niet 
goed bezig is.”   Maar hij vindt het dus niet nodig om te staken. 

 
De aanhoudende regen van stakingsberichten valt in slechte aarde bij het ACV.  Zij willen zich 
“niet laten opjagen” door ACOD. 
ACV wil natuurlijk de CD&V-politici, zoals Peeters en Crevits,  niet voor de boeg schieten.  
 
Naast het ACV, is ook het liberale VSOA niet echt gediend met de geplande staking op 10 
oktober. “Wij distantiëren ons van de oproep en nemen niet deel”, zegt federaal secretaris 
Marc Lauwers.  
 
Vicepremier Kris Peeters (CD&V) riep de vakbonden op om te wachten met stakingen, en eerst 
met de regering in dialoog te gaan. “Laat ons toe eerst tekst en uitleg te geven bij het 
Zomerakkoord, en beslis dan”, zei hij. 
 
Lees ook:  
 
http://www.uitpers.be/artikel/2017/09/07/hervorming-lijn-wordt-zoveelste-besparingsramp/ 
 
Net als ACV staakt  Neutr-On niet. 
Volgens Neutr-On moet meer voordeel gehaald worden uit een Nieuwe Politieke Cultuur. 
De recente politieke schandalen hebben veel verschuivingen teweeggebracht, vooral in 
Wallonië waar de PTB, volgens de peilingen, de grootste partij wordt met 25% van de stemmen. 
Zij pleiten onder meer voor een rijkentaks. 
Ook in Vlaanderen is er veel ongenoegen door de huidige graaipolitiek. Ook hier moet de kiezer 
betere keuzes maken en de traditionele partijen aansporen hun beleid te wijzigen.  
Dat kan door voor andere partijen te kiezen, of …voor een andere vakbond. 
Zolang de traditionele vakbonden slap blijven reageren op de huidige regeringsmaatregelen zal 
er niets veranderen en zal er meer en meer beknibbeld worden op de verworven rechten.  
Tijd voor een Nieuwe Syndicale Cultuur. 
Wat denk je van:  “Neutr-On, de kracht van verandering… van vakbond!” ?  

 

▪     Stakingspiketten toegelaten 
 

Enkele dagen voor de staking van 10 oktober kregen vakbondsmensen van de rechter gelijk in 
een eerdere zaak waarbij Infrabel via een eenzijdige procedure een stakingspiket verhinderde. 
Een overwinning waarbij de rechter de puntjes nog eens op de i zette op het vlak van 
stakingsrecht.  
In januari 2016 staakten de werknemers van de NMBS en hun vakbonden tegen de plannen van 
de regering om bij het spoor 3 miljard euro te besparen. Een treinbegeleider, tevens 
vakbondsafgevaardigde, kreeg van een deurwaarder een dwangsom van 1.700 euro opgelegd 
omdat hij de toegang tot een gebouw van Infrabel had geblokkeerd. Die dwangsom was 
gebaseerd op een vonnis (arrest genaamd) dat Infrabel had verkregen in het kader van een 
spoedprocedure, zonder dat de vakbondsorganisaties zich hadden kunnen verdedigen. Die 
procedure bestaat uit een zogenaamd “eenzijdig” verzoekschrift dat werkgevers geregeld 

http://www.uitpers.be/artikel/2017/09/07/hervorming-lijn-wordt-zoveelste-besparingsramp/


gebruiken om stakingspiketten te breken en dat toelaat om naar de rechter te stappen zonder 
dat de tegenpartij gehoord wordt, om sneller een vonnis te krijgen. 
 
ABVV-overheidsvakbond ACOD stapte naar de rechter na het arrest dat Infrabel had verkregen 
en het vonnis is nu gevallen: het hof van beroep vernietigde het arrest, en zette nog eens de 
puntjes op de i over het stakingsrecht: neen, eenzijdige procedures zijn geen wapen dat een 
werkgever zomaar kan inzetten tegen werknemers. 
“Een proces, dat zijn in principe twee mensen die een meningsverschil hebben en hun 
argumenten kunnen uiteenzetten voor een rechter die op het eind een oordeel velt. Hier 
hadden we te maken met een zeer speciale procedure die iemand toelaat alleen voor de 
rechter te verschijnen zonder dat de tegenpartij aanwezig is. Wij hebben het eenzijdige vonnis 
dat Infrabel had verkregen, aangevochten. We hebben ook de dwangsommen aangevochten en 
de boetes die moeten worden betaald wanneer iemand het arrest niet naleeft. Omdat we 
vonden dat er meerdere zaken niet kunnen in de manier waarop die beslissing werd 
verkregen”, legt Leila Lahssaini, advocate bij Progress Lawyers Network (PLN) uit. Zij was een 
van de advocaten van de vakbonden. 
 
De kern van het probleem in dit dossier is de eenzijdige procedure. “Het is een zeer speciale 
procedure die in tegenspraak is met de meeste regels van een proces. Daarom is ze ook beperkt 
tot zeer specifieke gevallen. Met name wanneer de situatie extreem dringend is. Bijvoorbeeld 
wanneer je buur ermee dreigt je huis af te breken  en er al staat met de bulldozer. Je hebt dan 
geen tijd om lange debatten te voeren.  Of wanneer je niet weet tegen wie je de procedure 
moet voeren. Hier hebben we aangevoerd – en het hof heeft dat erkend – dat er geen extreme 
hoogdringendheid was.  
 
Indien Infrabel een procedure wou starten voor het beletten van de toegang tot de lokalen, had 
ze tijd genoeg voor een normale procedure, want de staking was al lang gepland. Het was ook 
fout dat Infrabel de mensen niet kon identificeren. Het zijn de vakbonden die de 
stakingsaanzegging hebben getekend, en de vakbondsafgevaardigde in kwestie die de 
dwangsom heeft gekregen, was de ondervoorzitter van ACOD Spoor van Brussel. Het hof heeft 
eraan herinnerd dat de eenzijdige procedure uitzonderlijk is en moet worden gebruikt in een 
aantal zeer beperkte gevallen”, legt Jan Buelens uit, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en 
stakingsrecht, die de vakbonden al in talrijke soortgelijke dossiers heeft verdedigd. 
 
Infrabel verdedigt zich dat het de eenzijdige procedure heeft gebruikt om de staking te breken. 
Voor de advocaten van de ACOD was het duidelijk bedoeld om de staking te ondermijnen: 
“infrabel zegt dat het een kwestie van veiligheid is, maar dat is een drogreden. De vakbonden 
zijn zich immers bewust van de veiligheidsproblemen. Het is gedeeltelijk hun job om de mensen 
een opleiding over veiligheid te geven. De spoorwegwerknemers gaan zich niet in gevaar 
brengen door zomaar op de sporen te lopen. Het doel van een staking bestaat er toch in dat de 
economie vertraagt, dat het treinverkeer vertraagt. Anders bestaat het stakingsrecht niet. Als je 
staakt zonder dat er impact is, dan kun je 150 jaar staken, dan zal dat geen effect hebben. Maar 
Infrabel wou de blokkering van de seinhuizen verbieden. Dat komt neer op het verbieden van 
piketten. In feite wou Infrabel de werknemers verhinderen een efficiënte beweging op te 
zetten.” 
Voor de twee juristen van PLN is de overwinning des te belangrijker, omdat het gaat om een 
ommekeer in de rechtspraak. “Vorig jaar hebben we een bijna identieke zaak verloren voor het 
hof van beroep. Nu zegt het hof eigenlijk dat het terugkomt op zijn rechtspraak. In een 
paragraaf wordt gezegd dat het gaat om een verandering van de rechtspraak ten opzichte van 
de zaak van een jaar geleden.” 
“Het is belangrijk, omdat één ding stakende werknemers angst kan aanjagen, dat is het feit dat 
politieagenten en deurwaarders naar het piket komen. Deze zaak overstijgt ook de NMBS, ze is 



van belang voor alle werknemers. Het is een gerechtelijke beslissing die stoelt op principes. De 
uitspraak herinnert eraan wat de eenzijdige procedure inhoudt en onder welke voorwaarden ze 
mogelijk is. Dat beperkt de mogelijkheden om er gebruik van te maken. De werkgevers willen 
een beroep doen op het eenzijdig verzoek, omdat dan alleen hun verhaal wordt gehoord en ze 
meer kans hebben om gelijk te halen. Het is een wapen minder voor de werkgevers: de meeste 
werkgevers en vooral in de kleinste ondernemingen waar iedereen iedereen kent, zullen ook 
niet zo snel meer een beroep kunnen doen op die procedure, omdat ze niet kunnen zeggen dat 
ze niet minstens een deel van de mensen die aanwezig zijn aan het piket kennen. Er zullen 
minder verrassingen zijn in geval van tegensprekelijke procedure, je zal weten welke risico’s je 
neemt als werknemer in geval van een stakingspiket. Dat zal de werknemers meer ruimte laten 
om zich te organiseren. Het vonnis is een overwinning voor de werknemers van alle sectoren, 
privé- of overheid”, aldus een tevreden Leila Lahssaini. 
 
Ook de voorzitter van ACOD Spoor, Michel Abdissi, is uiteraard tevreden over het vonnis. 
Vooral op enkele dagen voor de staking van 10 oktober: “We hebben terecht gestreden tot de 
overwinning. Nu kunnen we de geest van het stakingsrecht blijven respecteren en een piket 
oprichten aan de verschillende werkplaatsen. We zullen ook niet meer worden beschouwd als 
hooligans. En voor de werknemers zal ook de sfeer van angst bij een staking verdwijnen: ze zien 
deurwaarders toekomen aan het piket, ze worden gecontroleerd door de politie, …  
Aan de vooravond van de betoging tegen de dreigende privatisering van de NMBS en de 
minimumdienst komt er een vonnis dat ons gelijk geeft. Dat vonnis is een belangrijke 
overwinning voor de syndicale beweging. Tegenover de aanvallen op het stakingsrecht 
herinnert het gerecht eraan dat je geen stakingsacties kunt verbieden zonder de werknemers te 
horen.”   Bron:  Solidair 
 
Maar er hangt Abdissi ondertussen een dwangsom boven het hoofd. 
Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft  Michel Abdissi, voorzitter van de Franstalige 
socialistische vakbond CGSP (ACOD), voor de rechtbank van eerste aanleg gedaagd. De 
spoornetwerkbeheerder eist een dwangsom van 1.000 euro per persoon per inbreuk wanneer 
stakersposten van de vakbond CGSP op 9 of 10 oktober tijdens hun aangekondigde 
stakingsactie de sporen of seinhuizen bezetten. "We doen dit in uitvoering van een uitspraak 
van het hof van beroep", aldus Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. 
 
In een arrest van 15 september 2017 oordeelde het hof van beroep in Brussel dat de beheerder 
van de spoorweginfrastructuur geen eenzijdige verzoekschriften mag gebruiken voor het 
verhinderen van gevaarlijke bezettingen van het spoor, van Traffic Control en van de seinhuizen 
bij sociale conflicten. 
“Nu volgen we de rechtsgang die het hof van beroep zelf aangeeft", aldus Petit, die er op wijst 
dat het niet de bedoeling is om het recht op staken te beteugelen, maar om de veiligheid op 
het spoor te garanderen.  
 
"Door de sporen te bezetten bij stakingsacties brengen de stakers zowel het personeel van de 
spoorwegmaatschappij dat wel aan de slag is, als de reizigers in gevaar. Dat kan niet.  
Het hof van beroep vraagt dat er een tegensprekelijk debat plaatsvindt tussen de 
spoorwegbeheerder en de 'organisator' van de staking. Welnu, wij volgen de weg die het hof 
aanwijst", zegt Petit. 
 



▪     Eén basispensioen? 

Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de berekening van de pensioenen.  In theorie is het 
mooi: wie langer werkt en goed verdient, krijgt een mooier pensioen. 
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wil de band tussen het aantal gewerkte jaren 
en de pensioenuitkering versterken. Het was dan ook niet onverwacht  dat de minister in een 
persbericht liet weten dat  vanaf 2019  werkloze 50-plussers een lager pensioen mogen 
verwachten, omdat de jaren van werkloosheid niet meer volledig worden gelijkgesteld met 
gewerkte jaren. De maatregel past in de inperking van de zogenaamde gelijkgestelde periodes. 
Dat zijn niet-actieve jaren waarin een werknemer toch pensioenrechten opbouwt.  
Maar uiteindelijk zei de federale regering dat... er helemaal niets beslist is.  
 
Hoogstwaarschijnlijk wordt de maatregel uitgesteld wegens de onenigheid binnen de regering.  
En dus kiest de regering-Michel dan toch niet voor een trendbreuk.  
Pensioen wordt verdiend op basis van werk. Wie langer werkt, betaalt meer bijdragen en krijgt 
dus een hoger pensioen. Dat is de theorie maar al lang niet meer de praktijk. Het Belgische 
werknemersstelsel evolueert langzaam maar zeker naar een forfaitair basispensioen voor 
iedereen. De pensioenen groeien daarmee naar elkaar toe.  
Momenteel is er nog een kloof van goed 500 euro tussen het maximumpensioen (1675 euro 
netto) en het minimumpensioen (1150 euro).  
De beperkte correlatie tussen bijdragen en pensioen is al een feit. Meer zelfs: tegenover elke 
euro extra inkomen uit arbeid staan steeds minder pensioenrechten.  
De fundamenten voor het forfaitaire basispensioen werden al jaren geleden gelegd. Er zijn er 
drie: de uitgebreide gelijkgestelde periodes, het loonplafond voor de berekening van het 
wettelijke pensioen en de regelmatige verhoging van de minimumpensioenen.  

1.  De uitgebreide gelijkgestelde periodes  

België heeft veel gelijkgestelde periodes. Jaren waarin niet gewerkt wordt wegens 
werkloosheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet of invaliditeit, tellen toch mee voor de 
berekening van het pensioen.  30 procent van de totale pensioenmassa bestaat uit 
gelijkgestelde periodes. Dat leidt tot absurde situaties. Voor een minimumpensioen 
bijvoorbeeld moet je dertig jaar gewerkt hebben. Maar omdat werkloosheid onbeperkt telt als 
gelijkgestelde periode, krijgt ook iemand die vijftien jaar gewerkt heeft en daarna vijftien jaar 
werkloos was, een minimumpensioen. Iemand die 29 jaar gewerkt heeft zonder één dag 
werkloosheid, krijgt dat niét.  
De regering-Di Rupo was de eerste om daar wat aan te doen. Zij bepaalde dat de 
pensioenrechten van langdurig werklozen (langer dan vier jaar) berekend worden op een 
begrensd bedrag (1947,88 euro bruto per maand). Tot dan was de basis daarvoor het loon van 
de periode waarin wel gewerkt werd.  
Iemand die vijftien jaar gewerkt heeft en daarna vijftien jaar werkloos was, heeft recht op een 
minimumpensioen. Iemand die 29 jaar gewerkt heeft zonder één dag werkloosheid, krijgt dat 
niét.  
Sommige politici pleiten daarom al langer voor quota voor de gelijkgestelde periodes, 
afhankelijk van de reden. Onvrijwillige inactiviteit, zoals invaliditeit of moederschapsverlof, kan 
integraal gelden als gewerkte periode. Voor vrijwillige inactiviteit zou dat niet meer kunnen.  
België is zowat het enige land waar de werkloosheidsuitkeringen onbeperkt blijft doorlopen en 
dat wil de regering beperken. 

2.  Het loonplafond bij de berekening van het pensioen  

Hoe hoger het loon, hoe meer bijdragen betaald worden en hoe meer pensioenrechten iemand 
opbouwt. Maar werknemers zien hun pensioenuitkering niet meer stijgen zodra hun loon een 



plafond bereikt. Op het loon boven 54.648,70 bruto euro per jaar worden nog wel sociale 
bijdragen betaald, maar het geldt niet voor de berekening van het pensioen. Iemand met een 
brutomaandloon vanaf ongeveer 4175 euro bruto zit al aan dat plafond. Hij of zij krijgt 
maandelijks het maximumpensioen van 2372,82 euro of ongeveer 1675 euro netto, net als al 
de anderen die meer loon hebben gekregen.  
Ieder jaar komen er mensen bij die weliswaar meer verdienen dan dat plafond - en dus meer 
bijdragen -, maar toch niet beloond worden met een hoger pensioen. In 2050 gaat het om 56 
procent van de bedienden en 15 procent van de arbeiders, berekende het Planbureau. Zo 
wordt een deel van de sociale bijdragen zuivere belastingen: een werknemer betaalt ze wel, 
maar krijgt er niks voor terug in de vorm van een hoger pensioen. Dat ondermijnt de legitimiteit 
van het Belgische pensioensysteem, want het garandeert niet langer de levensstandaard zoals 
die voor het pensioen bestond.  
Bovendien wordt het pensioen van werknemers niet berekend op basis van het laatste loon, 
maar op het gemiddelde loon over 45 jaar. Het betekent dat ook de lonen in rekening worden 
genomen toen iemand 20 of 25 jaar was, en aanzienlijk minder verdiende. Voor de 
pensioenberekening worden de lonen weliswaar aangepast op basis van de inflatie, maar niet 
op basis van de loonstijgingen sindsdien, wat tot in de jaren negentig wel gebeurde.  
Dat alles maakt dat de Belgische werknemerspensioenen allesbehalve royaal zijn. Twee derde 
van de gepensioneerden krijgt amper 40 tot 60 procent van zijn laatste loon.  
De waarde van wat je verdiende op je 25ste, is niet te vergelijken met wat het op je 65ste is. 
Tot in de jaren negentig gebeurden er opwaarderingen van de pensioenen, wat de uitkeringen 
voor de middenklasse versterkte. Men is daarmee gestopt en tegelijk werd de pensioenmalus 
voor werknemers afgeschaft. Die hield in dat wie vroeger dan zijn 65ste stopte met werken, per 
jaar een lagere uitkering kreeg. Die maatregelen hebben gemaakt dat de Belgen op 59-60 jaar 
de arbeidsmarkt verlaten, weliswaar met een gemiddeld laag pensioen.  
Met de herwaardering en de pensioenmalus woog het verzekeringsprincipe in het 
pensioensysteem veel zwaarder. De regering wil opnieuw naar een systeem waarin er duidelijk 
minder pensioen is voor wie vroeger stopt, en meer voor wie langer werkt.  
De minimumleeftijd voor vervroegd pensioen (62,5 jaar en 41 jaren loopbaan in 2017) is 
weliswaar verhoogd, maar dat is te weinig volgens de regering.  

3.  De verhoging van de minimumpensioenen  

Dat de kloof tussen de hoogste en laagste pensioenen krimpt, is ook een gevolg van de gestage 
verhoging van de minimumpensioenen. Dat gebeurde op verschillende manieren. Veel vrouwen 
die jaren geleden met een laag loon en vaak deeltijds hadden gewerkt, kregen een verhoging 
van het minimumpensioen per loopbaanjaar. En er is de inkomensgarantie voor ouderen die 
wordt toegekend aan wie geen recht heeft op een minimumpensioen en onvoldoende andere 
inkomsten heeft. Het bedraagt maandelijks 1083,28 euro voor alleenstaanden en 722,18 voor 
samenwonenden.  
Maar vooral de welvaartsaanpassingen van de minimumpensioenen hebben de kloof met het 
maximumpensioen voor werknemers verkleind. Sinds het Generatiepact van 2005 worden 
uitkeringen niet alleen aan de levensduurte aangepast (via de indexering), maar ook aan de 
reële loonstijgingen. Vaak kregen de minimumpensioenen een welvaartsaanpassing van 1 
procent, terwijl de overige pensioenen maar 0,5 procent stegen. Tegelijk steeg het loonplafond 
voor de berekening van de pensioenen op lange termijn minder dan de lonen. Het is aan de 
sociale partners om te bepalen hoe de financiële ruimte wordt gebruikt. Het geld ging vooral 
naar de bestrijding van de armoede via hogere minima. In 2017 worden er eindelijk middelen 
gebruikt voor het optrekken van het loonplafond met 1,7 procent. Maar eigenlijk zou dat 
plafond elk jaar moeten worden aangepast aan de inflatie en de reële loonstijgingen. 
Minister Bacquelaine  pleitte voor een hoger loonplafond en dus hogere maximumpensioen 
maar er rezen direct vragen over de budgettaire haalbaarheid daarvan.  



De pensioenuitgaven zullen in 2040 op zijn minst 2,3 procent van het bbp of 10 miljard euro 
hoger zijn dan vandaag. Is een verhoging van de maximumpensioenen dan wel betaalbaar? 
Bacquelaine geloofde dat dit gefinancierd kon worden door een minder aantrekkelijk 
brugpensioen, strengere voorwaarden voor vervroegd pensioen en een aanpak van de 
gelijkgestelde periodes. Maar die laatste maatregel is nu uitgesteld.  
 
Ambtenaren: nog lang geen basispensioen 
 
Het risico dat ook alle ambtenaren ooit eenzelfde pensioen krijgen, is onbestaande. Het 
ambtenarenpensioen - gemiddeld 2341 euro bruto per maand tegenover 1360 voor 
werknemers - is om meer dan één reden veel royaler dan de werknemerspensioenen. Het 
bedraagt om te beginnen 75 procent van de referentiewedde. Voor een werknemer is dat 75 
procent als hij gezinshoofd is, maar slechts 60 procent voor een samenwonende.  
Het pensioen van een werknemer wordt ook berekend op het loon van de hele loopbaan. Voor 
de ambtenaren is dat de voorbije tien jaar. En er geldt geen loonplafond. Daarbovenop stijgen 
de ambtenarenpensioenen mee met de lonen van hun werkende ex-collega's. Het 
maximumpensioen voor ambtenaren van 6537,80 euro bruto ligt dan ook een stuk hoger dan 
het werknemersmaximum van 2238 euro bruto.  
 
Ten slotte moeten ambtenaren ook geen 45 jaren gewerkt hebben om een volledig pensioen te 
krijgen, dankzij de zogenoemde preferentiële tantièmes en de loopbaanbreuken.  De regering 
Michel heeft wel een en ander gedaan om de ambtenarenpensioenen in te perken. De 
berekeningsbasis werd verruimd van de laatste vijf jaren naar de laatste tien.   
De loonbaanbreuken zijn aangepast en de studiejaren tellen niet langer automatisch als 
loopbaanjaar.  
Maar daarmee wordt de kloof tussen de werknemers- en ambtenarenpensioenen niet 
verkleind, laat staan dat de overheidspensioenen naar elkaar toe groeien.  Bron: Knack 

 

▪     Agentschap beroepsrisico’s  

Fedris is een openbare instelling van sociale zekerheid die erover waakt dat de rechten van 
slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten worden gerespecteerd. Fedris neemt 
alle opdrachten van het voormalige Fonds voor arbeidsongevallen en het voormalige Fonds 
voor de beroepsziekten over. Die opdrachten hebben betrekking op de arbeids(weg)ongevallen 
en beroepsziekten in de privésector, de beroepsziekten in provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten (PPO) en in beperktere mate de arbeids(weg)ongevallen in de publieke 
sector.   Op de website leest u onder meer waarop u recht hebt als slachtoffer of 
rechthebbende, welke plichten de  werkgeves hebbenr of welke adviezen voor de preventie 
van beroepsrisico’s  de werkgever kan  krijgen van Fedris. U kunt ook statistieken en studies 
raadplegen of meer lezen over Fedris zelf.  
Werkt u bij de NMBS in vast dienstverband of werkt u als militair? Dan geldt er voor u 
een specifieke arbeidsongevallen- en beroepsziektenregeling waarvoor Fedris niet bevoegd is. 
Wendt u zich tot uw werkgever in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte. 
  
Alle verdere info via:    
http://fedris.be/nl/home  
 
 

http://fedris.be/nl/node/555
http://fedris.be/nl/node/555
http://fedris.be/nl/glossary#rechthebbende
http://fedris.be/nl/glossary#arbeidsongeval
http://fedris.be/nl/home


▪     Ingenieurs tekort  

Volgens Agoria, de federatie van de technologische industrie, zijn er meer dan 5.000 ingenieurs 
te kort. Maar volgens cijfers van de VDAB zijn er ook ruim 2.400 ingenieurs op zoek naar een 
baan. Het is een paradox waar een nieuw proefproject voor langdurig werkzoekende ingenieurs 
probeert op in te spelen, in een samenwerking tussen bedrijven, universiteiten en overheid. 
 
Meer dan 5.000 vacatures dus voor ingenieurs, maar tegelijk bijna half zoveel ingenieurs zonder 
job. "Het is inderdaad een paradox op onze arbeidsmarkt", zegt Luc Sels, arbeidsmarktexpert en 
rector van de KULeuven. "En het heeft in de eerste plaats te maken met een mismatch tussen 
wat werkgevers zoeken voor hun vacatures en wat ingenieurs te bieden hebben, zeker als ze 
hun onderwijs al een tijd achter de rug hebben. In een snel evoluerende hoogtechnologische 
omgeving veranderen ook de gevraagde competenties voor ingenieurs razendsnel. De 
digitalisering en robotisering zijn bij uitstek bij hen voelbaar." 
 
Eén op de drie werkzoekende ingenieurs is al langer dan één jaar werkloos. En meer dan één op 
de drie is ook ouder dan 50. "Dat is meteen nog een reden waarom ze moeilijker aan de bak 
komen", legt Sels uit. "Werkgevers verkiezen vaak jongere werkzoekenden, die recent zijn 
afgestudeerd en niet te veel "accidenten" hebben gehad in hun loopbaan." En oudere 
ingenieurs mogen dan een pak ervaring hebben; ze vallen voor werkgevers ook een stuk 
duurder uit dan jongeren die pas aan hun loopbaan zijn begonnen. 
 
Om langdurig werkzoekende ingenieurs nieuwe kansen te geven op de arbeidsmarkt, start de 
VDAB samen met bedrijven en universiteiten het WINWIN-project (Werkzoekende INgenieurs 
Werken aan INnovatie). Een tiental  ingenieurs die al langer dan één jaar werkloos zijn, kunnen 
vier tot zes maanden lang een bijscholingstraject volgen aan de universiteit in combinatie met 
een stage in een bedrijf. Intussen behouden ze hun werkloosheidsuitkering. 
 
"De vraag naar STEM-beroepen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) gaat in 
stijgende lijn", zegt Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB. "Daarom is het 
noodzakelijk dat we meer investeren in projecten zoals WINWIN. Daarin kunnen werkzoekende 
ingenieurs hun vakexpertise opfrissen, aangevuld met een praktijkervaring op de werkvloer. 
Een vorm van duaal leren eigenlijk, en die combinatie vergroot hun kansen om een nieuwe job 
te vinden." 
 
De bedrijfsstages zijn geen stages in de klassieke betekenis van het woord. De deelnemende 
ingenieurs worden zelfstandig ingeschakeld, met eigen taken en verantwoordelijkheden. Zo 
doen ze niet alleen nieuwe ervaring op, maar kunnen ze ook meteen tonen wat ze waard zijn. 
Als het proefproject positief uitvalt, wordt het uitgebreid, en kunnen in 2020 een 40-tal  
werkzoekende ingenieurs  instappen. 
 
De 50-jarige Zobeida Cisneros is één van de eerste deelnemers aan het WINWIN-project. Tot 
ruim een jaar geleden was ze als ingenieur aan de slag in een logistiek bedrijf. Toen ze daar met 
succes een vernieuwingsproject had afgerond, ging ze op zoek naar een nieuwe job. Maar dat 
viel dik tegen. "Ik had dat niet verwacht", bekent Cisneros. "Je hoort altijd: "Er zijn ingenieurs 
nodig, maar de realiteit is voor mij anders. Ik krijg vaak te horen: "We hebben een beter profiel 
gevonden. Ik hoop dat dit proefproject mij gaat helpen om een nieuwe baan te vinden"." 
 
Eén van de bedrijven die meedoet, is autobouwer Audi in Brussel. “Volgend jaar starten we met 
de eerste volledig elektrische auto hier in Brussel”, zegt algemeen directeur Patrick Danau. “We 



hebben ingenieurs nodig, maar we vinden ze niet. De ingenieurs die we nu uit Duitsland 
gehaald hebben, moeten op termijn vervangen worden. Met dit proefproject willen we ervaren 
ingenieurs een duwtje in de rug geven voor een nieuwe loopbaan in de industrie, en wie weet: 
misschien ook bij Audi in Brussel”. 
 
“Om de ideale match te maken tussen vacatures en werkzoekenden, moeten we samenwerken: 
bedrijven, onderwijs én de VDAB”, beklemtoont Vlaams minister van werk Philippe Muyters (N-
VA). “Met het nieuwe proefproject zorgen we ervoor dat langdurig werkloze ingenieurs 
aansluiting krijgen bij de ontwikkelingen in hun branche. En dat is effectief een win-win : winst 
voor de ingenieur die opnieuw aan de slag geraakt, en winst voor onze Vlaamse economie die 
hen hard nodig heeft”.    Bron: NWS 
 

VARIA 

 

▪     Wat verandert er in Oktober? 

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

▪ Meer koopkracht bedienden 

Ruim 420.000 bedienden in meer dan 50.000 bedrijven krijgen vanaf 1 oktober een 
koopkrachtstijging van 1,1 procent. Vakbonden en werkgevers bereikten hierover begin juni 
een akkoord. 
Het akkoord omvat een loonsverhoging met 1,1 procent vanaf 1 oktober, maar de werkgever 
kan ook kiezen voor een andere, gelijkwaardige koopkrachtstijging. In dat geval moest er wel 
ten laatste tegen 30 september een akkoord gevonden worden met de syndicale delegatie 
binnen het bedrijf. 
De stijging betreft het aanvullend paritair comité voor bedienden PC 200, het grootste paritair 
comité. 
 

▪ Rijbewijs dronken fietsers 

Rechters zijn niet meer verplicht het autorijbewijs van dronken fietsers in te trekken. Fietsers 
die in beschonken toestand door een agent worden betrapt, riskeerden tot nu toe naast een 
fikse geldboete ook de intrekking van hun autorijbewijs. Door een nieuwe wet is de rechter niet 
langer verplicht het rijbewijs in te trekken. De mogelijkheid blijft wel bestaan. 
 

▪ Referentieapotheker voor chronisch zieken 

Patiënten die lijden aan een chronische ziekte, kunnen vanaf 1 oktober een zogenaamde 
referentieapotheker - vergelijkbaar met de huisarts - inschakelen. Zo’n apotheker volgt de 
behandelingen van de patiënt op en waakt over een juiste inname van de medicijnen. Andere 
taken van deze apotheker worden een compleet medicatieschema opstellen, een persoonlijke 
en aangepaste begeleiding en samenwerking met de dokters en andere zorgverleners. 
 



▪ Energielening uitgebreid 

De Vlaamse energielening wordt uitgebreid, aldus het Vlaams energieagentschap. Voortaan kan 
maximaal 15.000 euro worden geleend, in plaats van 10.000 euro nu. Daarnaast bedraagt de 
periode waarbinnen de lening moet worden terugbetaald, nu acht jaar in plaats van vijf jaar. 
Voor de sociale doelgroep en verenigingen wordt die periode tien jaar. 
 
Wie energiebesparende werken uitvoert, komt in aanmerking voor een energielening. Dat kan 
voor een investering in isolatie, nieuwe ramen, een nieuwe verwarmingsinstallatie of 
zonnepanelen. Voor de algemene doelgroep bedraagt de intrest twee procent. Die groep kan 
nog tot eind 2018 een energielening afsluiten. 
 
Wie behoort tot de sociale doelgroep, zoals de beschermde afnemers, gezinnen die een 
verhoogde tegemoetkoming krijgen van het ziektefonds en gezinnen met een laag inkomen, 
kan een energielening renteloos afsluiten. Ook voor die doelgroep is het bedrag verhoogd naar 
15.000 euro. De afbetaling kan over tien jaar tijd. Ook na 1 januari 2019 blijft de lening bestaan 
voor deze doelgroep. 
 

▪ Thuisverpleegkundigen moeten identiteit controleren 

Vanaf 1 oktober moeten de thuisverpleegkundigen de identiteit van hun patiënt controleren als 
ze de elektronische derdebetalersregeling toepassen. Bij de derdebetalersregeling betaalt de 
patiënt enkel het zogenaamde remgeld (wat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds), de 
rest van de factuur wordt rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld. Volgens minister van 
Volksgezondheid Maggie De Block gaat het om een “administratieve vereenvoudiging”. 
Ook eventuele fraude van zorgverleners en patiënten zal op die manier voorkomen kunnen 
worden, aldus het RIZIV. 
 

▪ Karel Van Eetvelt van UNIZO naar Febelfin 

Vanaf 1 oktober is Karel Van Eetvelt de nieuwe CEO van bankenfederatie Febelfin. Van Eetvelt 
verlaat UNIZO , waar hij meer dan twaalf jaar aan de slag was als gedelegeerd bestuurder. 
 

▪ Deeltijdse arbeid 

In het kader van de administratieve vereenvoudiging zijn er overgangsbepalingen voorzien voor 
werkgevers die vóór 1 oktober 2017 werknemers tewerkstellen met variabele deeltijdse 
roosters. Deze werkgevers beschikken vanaf 2 oktober 2017 over een bijkomende termijn van 6 
maanden om de nieuwe bepalingen van de wet van 5 maart 2017 in hun arbeidsreglement op 
te nemen. 
Tot de inwerkingtreding van het arbeidsreglement dat als dusdanig en uiterlijk op 1 april 2018 
wordt aangepast, blijven de oude regels van toepassing. 

Bronnen: artikelen 56 tot 67 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en 
wendbaar werk, B.S., 15 maart 2017 - koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van 
deeltijds tewerkgestelde werknemers met overwerk, B.S. 5 april 2017. 

 
▪ Rijbewijs  

Iedereen die vanaf 1 oktober 2017 het voorlopig rijbewijs aanvraagt, zal een terugkommoment 
moeten volgen. Het terugkommoment zal wellicht bestaan uit zowel een klassikaal gedeelte als 
praktijk (op een afgesloten terrein en op de openbare weg) 



Iedereen die een leerling wil begeleiden tijdens de oefenperiode (en dus vermeld moet worden 
op het voorlopig rijbewijs), moet eerst een vormingsmoment van drie uur gevolgd hebben.  De 
oefenperiode duurt minimum 9 maanden. 

 

▪      Rapport Basisinkomen  

Itinera schreef een mooi rapport over het basisinkomen. 
 
Er lijkt een onuitgesproken en bizarre consensus te ontstaan rond het universeel basisinkomen  
(hieronder: UBI). Ook nu wordt het basisinkomen door velen bepleit als het ultieme panacee 
voor zowel sociaal als economisch beleid. Dit rapport onderzoekt de aangevoerde motiveringen 
en de beweerde evidentie die wordt ingeroepen door voorstanders van het UBI en evalueert 
het op een maatschappelijke waardenschaal. 
Na een korte introductie van het concept en zijn evolutie – waarbij we ook de talloze variaties 
aanstippen – in de eerste drie hoofdstukken brengen we in hoofdstuk 4 het UBI in kaart. In 
hoofdstuk 5 toetsen we het concept aan de waarden en normen van onze samenleving en de 
welvaartsstaat. Hoofdstuk 6 vervolgt met een statische analyse, een beschrijving hoe een UBI 
de taart van vandaag anders zou verdelen en de vereiste middelen om een leefbaar UBI te 
bekostigen. We bespreken de vaakst aangehaalde experimenten in hoofdstuk 7. De statische 
analyse brengt ons in hoofdstuk 8 tot een dynamische analyse van de mogelijke 
gedragseffecten en lange termijneffecten. Samengevat, wat betekent het UBI voor onze 
welvaart en ons welzijn. Hoofdstuk 9 concludeert en sluit af. 
Het UBI lijkt een aantrekkelijk idee met alleen maar voordelen, het wordt vanuit heel diverse 
richtingen gepropageerd, maar in dit onderzoek kijken we met een nuchtere kijk naar dit even 
sympathiek als utopisch idee. Is het een nuttig nieuw idee dat het oude denken van de 
verzorgingsstaat overschrijdt? Wordt het enkel bestreden door degenen die niet kunnen 
loskomen van de achterhaalde schema’s? Waar ligt hier de balans tussen idealisme en 
realiteitszin? 
 
Lees verder via:  
 
http://www.itinerainstitute.org/wp-content/uploads/2017/06/Rapport-Basisinkomen.pdf  

  

▪     100 jaar Oktoberrevolutie 

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de Oktoberrevolutie plaatsvond. 
 
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Russische arbeiders en boeren de tsaar en de Russische 
kapitalisten wegjoegen en begonnen met de opbouw van een socialistische maatschappij. 
De Oktoberrevolutie bood een oplossing voor de problemen van het werkende en onderdrukte 
volk in die tijd.  
Veel moest geleerd worden, grote successen zijn geboekt en fouten zijn er ook gemaakt. 
Evenals in 1917 zullen ook nu de  mensen moeten leren uit hun eigen ervaringen. Ook nu is er 
een werkersbeweging  nodig om perspectief te bieden en richting te geven aan een 

http://www.itinerainstitute.org/wp-content/uploads/2017/06/Rapport-Basisinkomen.pdf


revolutionaire omwenteling. Want een beetje hervormen kan de kwalen van het kapitalisme 
niet genezen. Het socialisme heeft veel positieve zaken verwezenlijkt maar ontspoorde. 
Het volk werd verraden door de socialistische leiders en het kapitalisme herstelde via een groep 
van zakkenvullers die de macht grepen. 
De macht zit in verkeerde handen, zowel in België als in Europa als in de rest van de wereld. 
De rijken worden rijker en de armen armer.   
 
Of zoals Leonard Cohen het zingt: 

Everybody knows the fight was fixed 
The poor stay poor, the rich get rich 
That's how it goes,    Everybody knows 
https://www.youtube.com/watch?v=Lin-a2lTelg  

 
 

https://www.vonk.org/geschiedenis/de-honderdste-verjaardag-van-de-oktoberrevolutie.html  
 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/03/08/hoe-herdenkt-rusland-de-honderdste-
verjaardag-van-de-revolutie-van-1917  
 
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/31057/de-oktoberrevolutie-een-ordinaire-
staatsgreep.html  
 
https://www.marxists.org/nederlands/stalin/1924/1924tactiek.htm  
 
http://www.uitpers.be/artikel/2017/04/12/kremlin-en-die-vervelende-oktoberrevolutie/  

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lin-a2lTelg
https://www.vonk.org/geschiedenis/de-honderdste-verjaardag-van-de-oktoberrevolutie.html
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/03/08/hoe-herdenkt-rusland-de-honderdste-verjaardag-van-de-revolutie-van-1917
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/03/08/hoe-herdenkt-rusland-de-honderdste-verjaardag-van-de-revolutie-van-1917
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/31057/de-oktoberrevolutie-een-ordinaire-staatsgreep.html
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/31057/de-oktoberrevolutie-een-ordinaire-staatsgreep.html
https://www.marxists.org/nederlands/stalin/1924/1924tactiek.htm
http://www.uitpers.be/artikel/2017/04/12/kremlin-en-die-vervelende-oktoberrevolutie/


▪     Samenlevingsvorm en belasting 

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt wil een aantal afwijkingen aanpakken in de 
verschillende fiscale behandeling van alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden. De 
fiscale wetgeving is immers niet meer van deze tijd. HR-dienstverlener SD Worx bracht alvast de 
fiscale behandeling van de verschillende samenlevingsvormen in kaart.  
Wat voor de maatschappij een gezin is, is dat voor de fiscus niet altijd. Feitelijk samenwonende 
koppels worden door de belastingen nog steeds beschouwd als alleenstaanden. Indien ze 
kinderen hebben, worden ze fiscaal bevoordeeld ten opzichte van gezinnen waarvan de ouders 
gehuwd of wettelijk samenwonend zijn. 
Anderzijds kunnen koppels die niet gehuwd zijn of niet wettelijk samenwonen geen aanspraak 
maken op het huwelijksquotiënt, het doorschuiven van een deel van de beroepsinkomsten naar 
niet werkende of weinig verdienende partner om zo minder belastingen te moeten betalen. 
 
SD Worx legde deze en andere anomalieën bloot in een analyse en gaf een aantal 
aanbevelingen. Door feitelijk samenwonende gezinnen een statuut te geven, zouden een aantal 
discriminaties weggewerkt kunnen worden. 
 
Ouders die uiteengaan, worden ook niet altijd gelijk fiscaal behandeld. Bij co-ouderschap komt 
enkel de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is, in aanmerking voor een belastingkrediet. Ook 
als er geen co-ouderschap is, en één ouder dus onderhoudsgeld betaalt aan de andere, is er 
sprake van een ongelijke behandeling. De ouder die de onderhoudsuitkering betaalt, kan die 
betalingen onbeperkt aftrekken van het inkomen en kan zo fiscaal optimaliseren. SD Worx stelt 
hier voor om die aftrek te vervangen door een belastingvrije som. 
Minister Van Overtveldt meent dat de analyse “manifeste fiscale onrechtvaardigheden” 
blootlegt. Hij wil werk maken van “grotere fiscale rechtvaardigheid” tussen de verschillende 
gezinsvormen en wil binnenkort met voorstellen naar de regering. In welke richting die 
voorstellen zullen gaan, zegt de minister nog niet.  
 
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/Analyse%20van%20de%20fiscale%
20behandeling%20van%20verschillende%20samenlevingsvormen_20170519.pdf  
 

▪     Witte kassa zorgt voor jobs  

De witte kassa heeft tot 22.000 nieuwe jobs in de horeca geleid. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ, 
schrijft het Nieuwsblad. 
 
Sinds 1 januari 2016 zijn alle restaurants verplicht om een witte kassa te hebben, die hun omzet 
precies registreert. Bedoeling daarvan is om de hele sector te 'verwitten' en het zwartwerk te 
bannen. 
'We zijn er nog niet, maar dat doel wordt stilaan bereikt', zegt Danny Van Assche, directeur van 
Horeca Vlaanderen.  
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tekende in het derde kwartaal een kleine 22.000 jobs 
meer in de horeca dan een jaar eerder. Bovendien is er ook voor 45,9 miljoen euro meer aan 
lonen aangegeven. 'Maar dat betekent niet dat al die nieuwe jobs echt nieuw zijn: het gaat 
vooral om activiteiten die vroeger in het zwart uitgeoefend werden', aldus Van Assche.  
 

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/Analyse%20van%20de%20fiscale%20behandeling%20van%20verschillende%20samenlevingsvormen_20170519.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/Analyse%20van%20de%20fiscale%20behandeling%20van%20verschillende%20samenlevingsvormen_20170519.pdf


Bovendien gaat het meestal niet om voltijdse jobs. Vooral het aantal flexi-jobs boomt. Daarvan 
waren er in het derde kwartaal van vorig jaar 18.276. Daarnaast is ook het aantal studentenjobs 
met een kleine tienduizend gestegen. 'Het zijn vooral zwarte jobs die nu "gewit" zijn. Dat 
betekent dus zeker niet dat het nu goed gaat in de horeca en dat de winsten daar zo groot zijn', 
waarschuwt Van Assche. De horeca pleit daarom al langer voor een bijkomende 
loonkostenverlaging.  
 
Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) wil daarvoor eerst de mening van de 
sociale partners afwachten. De vicepremier wijst er ook op dat in de taxshift al een algemene 
loonkostenverlaging naar 25 procent vervat zat. 
 

BOEKEN 
 

▪     Homo Deus  

Op onnavolgbare wijze beschrijft Yuval Noah Harari in zijn 
bestseller Sapiens 70.000 jaar menselijke evolutie, maar 
met Homo Deus richt hij zich op de toekomst. Met zijn 
kenmerkende vermenging van wetenschap, geschiedenis 
en filosofie onderzoekt Harari de dromen en nachtmerries 
van de eenentwintigste eeuw – van onsterfelijkheid tot 
kunstmatig leven. Hij stelt fundamentele vragen: Waar 
gaan we naartoe? Hoe beschermen we onze kwetsbare 
wereld tegen onze eigen verwoestende krachten? En als 
we in staat zijn door technologische vooruitgang ons 
lichaam en onze geest te verbeteren, wat gebeurt er dan 
met de mensen die zich niet laten upgraden?  
 

     

Wat voor sociale gevolgen zal deze tweedeling hebben? Volgens Harari is het essentieel om 
meer te begrijpen van de technologische revoluties om ons heen, anders hebben we geen 
invloed op de koers van onze toekomst. Dit is de volgende stap in onze evolutie. Dit is Homo 
Deus. Met een voorwoord van Bas Heijne. 

 

▪     Samenleven met overtuiging 

Wat moeten mensen weten als ze zich vandaag ernstig en genuanceerd met 
levensbeschouwelijke thema's willen inlaten?  
 
Dat is de ambitieuze vraag van waaruit dit boek is ontstaan. Ondanks de secularisering zijn 
religie, levensbeschouwing en diversiteit nog steeds onderwerp van debat. 

 



Samenleven met overtuiging(en) biedt een overzicht van 
de belangrijkste levensbeschouwingen en geeft 
achtergrondinformatie bij het huidige 
levensbeschouwelijke landschap wereldwijd. Vervolgens 
wordt aandacht besteed aan de historische achtergrond en 
politiek-filosofische betekenis van godsdienstvrijheid, 
tolerantie en overheidsneutraliteit, en aan de plaats die 
levensbeschouwing in een liberale, democratische 
rechtsstaat kan krijgen. Tot slot is het boek een grondige 
aanzet tot reflectie over religie, levensbeschouwing en 
wetenschap. 
Levensbeschouwelijke diversiteit is brandend actueel, 
maar de hevigheid waarmee erover wordt gesproken is 
vaak niet recht evenredig met de kennis van zaken. Dit 
boek wil informeren en bijdragen aan een elementaire 
levensbeschouwelijke geletterdheid. Het is een must voor 
iedereen - gelovig, twijfelend of ongelovig - die 
geïnformeerd het debat over levensbeschouwing en het 
samenleven in diversiteit wil volgen of eraan wil 
deelnemen. 

       

        

 

▪      Zijn er nog socialisten?  

‘Wij zijn een groep socialisten en syndicalisten, die van onderuit een initiatief nemen om de 
socialistische beweging te vernieuwen en te versterken. 
Terwijl de rijken alsmaar rijker worden, wordt de verzorgingsstaat steeds verder afgebouwd en 
wordt het leven voor de grote meerderheid van de mensen steeds moeilijker. De toename van 
de armoede is ook in het ‘rijke westen’ niet langer te ontkennen. Ondertussen proberen steeds 
meer mensen wereldwijd hun miserabele levensomstandigheden te ontvluchten. Tegelijkertijd 
wordt een systeem bevestigd dat verantwoordelijk is voor de roofbouw op onze aarde, de 
klimaatcatastrofe en het in gevaar brengen van het leven van de toekomstige generaties. Het is 
duidelijk dat niet enkel de gapende kloof tussen rijk en arm moet gedicht worden maar dat 
tegelijkertijd ook de ecologische crisis op doortastende wijze moet worden aangepakt Dat is 
dan ook de belangrijke opdracht voor de socialistische beweging, hier en wereldwijd. 
Maar we beseffen dat het op dit ogenblik niet goed gaat met onze politieke familie. De reden 
daarvoor is dat socialistische partijen zich veel te lang hebben laten verleiden tot deelname aan 
neoliberaal beleid. Veel te lang hebben ze nagelaten een echt alternatief uit te werken dat ten 
goede komt aan de meerderheid van de mensen, en niet alleen aan de happy few van 
kapitaalbezitters. 
Maar toch zijn er lichtpunten, waaraan de socialistische beweging zich kan optrekken. In 
Portugal heeft de socialistische partij de soberheid op afstand weten te houden, in 
samenwerking met andere linkse en groene krachten. In het Verenigd Koninkrijk heeft Jeremy 
Corbyn ervoor gezorgd dat Labour de grootste politieke partij is in aantal leden en in 
opiniepeilingen. De conservatieven hangen er in de touwen en vrezen nieuwe verkiezingen. In 
Spanje heeft de PSOE, na een lange dwaaltocht, gekozen voor verlinksing en verjonging. 
Wij zijn ervan overtuigd dat ook bij ons de neergang kan gekeerd worden. Maar daarvoor moet 
de beweging terug naar de bron gaan. We moeten opnieuw bewijzen dat we de partij van de 
werkende mensen zijn, die de socialistische principes in woord en daad uitdraagt. We moeten 



opnieuw beseffen wat de waarde is van de rode vlag als symbool van de strijd tegen onrecht en 
discriminatie en voor sociale vooruitgang en een betere samenleving. We zijn trots op wat de 
socialistische beweging heeft verwezenlijkt: stemrecht, de 40uren week, sociale bescherming, 
inspraak in de onderneming, sterke openbare diensten tot en met een overheid aan de kant 
van de mensen in plaats van een kleine minderheid. We moeten die draad terug opnemen. 
Wij zijn socialisten én democraten. Wij erkennen vast en zeker de bijdrage van John Crombez in 
de vernieuwing van de sp.a. Hij is zijn opdracht niet in de beste omstandigheden begonnen, 
terwijl de tijd dringt. Maar we moeten nu een versnelling hoger schakelen om aan de 
socialistische beweging een nieuw elan te geven en er opnieuw een speerpunt van te maken in 
de strijd voor een betere wereld. We willen een écht socialistische partij, die een alternatief 
voor het neoliberalisme vorm geeft en die ook volledig en radicaal afstand neemt van de oude 
politieke cultuur van zelfverrijking en carrièrisme. Zonder een dergelijke, principiële 
socialistische partij zal links nooit terug aan zet komen en zal de hoop op verandering voor 
lange tijd achter de horizon verdwijnen. 
Daarom doen wij een oproep tot alle socialisten om samen te bespreken hoe wij onze 
beweging in versneld tempo kunnen heropbouwen, democratiseren en verlinksen. Wij kunnen 
ons daarbij laten inspireren door wat Bernie Sanders en Jeremy Corbyn tegen alle 
verwachtingen in hebben verwezenlijkt. Zij hebben bewezen dat het mogelijk is. 
Wij nodigen iedereen die achter deze doelstellingen staat, deze oproep mede te ondertekenen 
en deel te nemen aan een eerste bijeenkomst van het Socialistisch Forum dat zal doorgaan op 
zaterdag 23 september. We zullen daar bespreken en beslissen over hoe we een 
wederopstanding van het socialistisch project vorm kunnen geven. Er is geen tijd meer voor 
vrijblijvendheid.    
Voor alle verdere informatie:  
 
http://www.uitpers.be/artikel/2017/09/07/wij-zijn-socialisten  

 

▪     De Klas  

‘De klas’ blijft zo dicht mogelijk bij het echte leven van 
een vijfde klas van het middelbaar onderwijs in een 
Parijse banlieue. Een jonge leraar literatuur probeert 
aan een groep studenten van diverse komaf een Frans 
aan te leren dat heel ver van hun eigen taaltje staat. 
Bégaudeau inspireert zich op het dagelijkse 
tragikomische in het leven van een leraar en zijn klas. 
Hij laat de ruigheid van een levende taal weerklinken, 
waarvan de klas de meest getrouwe echokamer is. 
François Bégaudeau gaf zelf les in het middelbaar 
onderwijs toen hij dit boek schreef. Hij speelde later 
ook zichzelf in de Franse verfilming van ‘Entre les 
murs’.  
Tegenwoordig is hij fulltime schrijver en levert hij 
bijdragen aan magazines en kranten.  
 

http://www.uitpers.be/artikel/2017/09/07/wij-zijn-socialisten
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▪     Grenzen in de sportwereld 

In mei lanceerden verschillende (ex-)topsporters een videoboodschap, waarin ze waarschuwen 
voor seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik in de sportwereld. Ex-judoka 
Ann Simons getuigde over verregaande normvervaging en een cultuur van seksuele intimidatie. 
Die enkele getuigenissen van (ex-)sporters over seksueel misbruik en ander 
grensoverschrijdend gedrag in de sport deed ook andere slachtoffers naar buiten komen. Sinds 
eind mei kwamen nog zo’n twintig getuigenissen binnen bij de hulpdiensten. 
 
Het gaat over feiten in verschillende periodes en in veel verschillende sporttakken. Sommige 
zijn heel recent, waaronder enkele waarvan het gerechtelijk onderzoek nog loopt. Andere 
getuigenissen gaan over de jaren ’80, ’90 of 2000.  
 
Op de website www.sportmetgrenzen.be kan je meer informatie vinden. 
 
Zie ook:   https://cjsm.be/gezondsporten/themas/ethisch-sporten/lichamelijke-en-seksuele-
integriteit/spelbedervers-seksueel  
 

▪     Jongeren en welzijn  

De kinderen en jongeren in Vlaanderen zijn bekommerd om het onderwijs en het milieu en 
vinden het bovendien belangrijk zich goed in hun vel te voelen. Dat blijkt donderdag uit een 
bevraging die de Vlaamse Jeugdraad bij een achthonderdtal jongeren heeft laten uitvoeren. Op 
basis van die bevraging wil de Vlaamse Jeugdraad later enkele concrete aanbevelingen voor de 
Vlaamse regering formuleren. 
 
De Vlaamse Jeugdraad heeft deze zomer aan in totaal 798 kinderen en jongeren gevraagd 
welke thema's hen bezighouden. De jongeren kregen bij die interviews de kans om drie 
onderwerpen te kiezen uit een vooraf opgestelde lijst van 26.  
 
Vooral de thema's 'goed in je vel' (onder meer psychische welzijn), onderwijs en natuur & 
milieu bleken echt te leven bij de Vlaamse jeugd. Andere onderwerpen die geregeld 
terugkwamen waren: gezondheid, klimaatverandering, armoede, vrije tijd, werk, diversiteit en 
geld.  
 
De Vlaamse Jeugdraad benadrukt wel dat het niet gaat om een onderzoek met een 
representatieve steekproef. Er werden vooral tijdens evenementen of activiteiten jongeren 
opgezocht voor een face-to-face interview. 'Zo kregen ze de kans om ook uit te leggen waarom 
ze die thema's belangrijk vinden', zegt Sarah Latré, persverantwoordelijke van de Vlaamse 
Jeugdraad. 'We hebben daarnaast ook extra aandacht gegeven aan kansengroepen', zegt ze 
nog. Zo werd er onder meer langsgegaan bij een Hannibal-kamp, voor kinderen met een 

http://www.sportmetgrenzen.be/
https://cjsm.be/gezondsporten/themas/ethisch-sporten/lichamelijke-en-seksuele-integriteit/spelbedervers-seksueel
https://cjsm.be/gezondsporten/themas/ethisch-sporten/lichamelijke-en-seksuele-integriteit/spelbedervers-seksueel


beperking, en bij Altochtonen van de toekomst, het jongerenproject van Vluchtelingewerk 
Vlaanderen.  
 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle Vlaamse en Brusselse jongeren tussen 8 en 15 
november digitaal een stem uitbrengen op de geselecteerde onderwerpen. Vanaf begin 2018 
zal een nieuwe Vlaamse Jeugdraad aan de slag gaan met de drie thema's waarop het vaakst 
gestemd werd.  
 
'Voor die drie onderwerpen zullen beleidsaanbevelingen worden gedaan voor de Vlaamse 
regering', zegt Latré. 'Ook dat zal in samenwerking met jongeren gebeuren. Het is echt de 
bedoeling om in naam van zo veel mogelijk kinderen en jongeren te spreken.' 
 
Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) investeert daarom één miljoen euro extra in de 
zorg zodat psychische problemen bij de jeugd sneller worden gedetecteerd en behandeld. Dit 
najaar komt er ook een campagne die jongeren toont hoe ze beter voor zichzelf kunnen zorgen. 
De nood is hoog, zo blijkt uit interviews van de Vlaamse Jeugdraad. 
  
Vandeurzen wil de jongeren helpen. Vanaf 1 januari 2018 wordt er  één miljoen euro extra in 
het programma vroegdetectie en -interventie gein̈vesteerd.   
 
Dat geld zal gaan naar het tijdig opsporen van stoornissen. Dat is ook essentieel, zo bevestigt 
wetenschappelijk onderzoek.  Ongeveer 50 procent van de psychische stoornissen bij 
volwassenen vangt aan voor de leeftijd van 14 jaar, en tot 75 procent voor het 25ste levensjaar. 
Het spreekt voor zich dat de psychische gezondheid van kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen dan een centrale pijler is van het geestelijke gezondheidsbeleid in 
Vlaanderen.  
 
Er komt nog meer. De minister zal in het najaar een campagne lanceren “die specifiek zal 
inzoomen op de geestelijke gezondheid van jongeren en hoe zij voor zichzelf kunnen zorgen”. 
Over de uitwerking van de campagne is nog niets bekend. 
 
De Jeugdraad is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de campagne rond zelfzorg bij 
jongeren. "We zijn verheugd dat de raad mee wil inzetten op het thema.”  
Bron: Knack  
 

▪     Internationale Dag van de Vrede 

We moeten leren samenleven als broeders, of samen ten onder gaan als dwazen.  
(Martin Luther King).  21 september: Dag van de Vrede. 
 
Hoe komt het dat miljoenen mensen op bevel van soms één enkeling kunnen overgaan tot 
geweld en vreselijke misdaden?  Waarom voeren wij oorlog?  Is de mens van nature 
oorlogszuchtig en is vrede slechts mogelijk dankzij democratische instellingen? Het zijn 
wezenlijke vragen waarop tal van antwoorden geformuleerd werden en worden.  Zo hield de 
humanistische verlichtingsfilosoof Kant - volgens sommigen de uitvinder van de vrede - in 1795 
een pleidooi voor de eeuwige vrede (Zum ewigen friede) waarbij hij voorwaarden stelt en pleit 
voor een duurzame mondiale vredestoestand gebaseerd op het recht.  
  



Dat is nog altijd een brandend actueel onderwerp.  
  
Na de gruwelijke wereldoorlogen, Auschwitz, Hiroshima, Goelag … kwam de leuze: Nooit meer 
oorlog! Dit betekent dus samenleven zonder conflicten, in vrede. Het woord ‘vrede’ duikt ook 
op in de eerste zin van de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
(1948) en ook in andere belangrijke verdragen die aan de grondslag liggen van Europa. ‘Peace’ 
en ‘vrede’ waren waarschijnlijk ook de meest gebruikte woorden in de woelige jaren zestig.  Ze 
waren haast synoniem met vrijheid en vrijheid van meningsuiting. 
Vandaag voelt het woord ‘vrede’ toch iets anders aan. Eerder een beetje zweverig. Streven naar 
mondiale wereldvrede lijkt onbereikbaar te zijn geworden. Na elke aanslag wensen we vooral 
veiligheid en rust, ver weg van elk conflict.  
Het vraagstuk van oorlog en vrede blijft een bekommernis van vrijzinnig humanisten omdat er 
wereldwijd meer dan ooit nood is aan solidariteit, gelijkheid en vrijheid. Elke dag zou een 
uitdaging moeten zijn om als groep en als individu te werken aan een constructieve, 
respectvolle én interlevensbeschouwelijke dialoog. Ook onze democratische instellingen, de 
media, het onderwijs … roepen we op tot een positief en verbindend engagement ten opzichte 
van de samenleving. 
Allen samen blijven werken aan en voor de #eeuwigevrede  
Sylvain Peeters,  voorzitter@demens.nu 
 
 
 

▪     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. 
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