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2018 is voorbij. Het was een jaar waarin heel wat moest herinnerd worden:  
Mei ’68,  200 jaar Marx, 10 jaar bankencrisis, het einde van de eerste 
wereldoorlog, …  
En het was een jaar met boeiende gemeenteraadsverkiezingen.  
 
In België waren er signalen van economisch herstel, lagere werkloosheid, maar 
toch ook hogere armoedecijfers. 
 
Sommige mensen hadden tegenslag of verloren hun werk en zitten in een periode 
van onzekerheid. Je kunt ook een aantal mooie momenten hebben meegemaakt. 
Een nieuwe vriendschap of juist een nieuwe leuke baan of een nieuwe uitdaging. 
 
Wat zal het nieuwe jaar brengen? Zal de werkloosheid nog verminderen, 
vermindert de staatsschuld, zullen meer jongeren een baan vinden, gaan onze 
politici nog meer besparen, hoeveel wordt het leven duurder,  …? 
 
Tijdens de feestdagen wensen we elkaar het allerbeste en staan we even stil bij de 
armen -- de Warmste Week haalde een recordbedrag op van meer dan 17 miljoen 
euro --,  de eenzamen, de zwakkeren en de zieken die het niet zo goed hebben. 
 
Bij het begin van het nieuwe jaar maakt iedereen voor zichzelf wel eens de balans 
op. Welke doelstellingen heb je gehaald en welke niet? Wat ging er vorig jaar fout 
en wat wil je dit jaar beter doen? Wat ga je in 2019 anders aanpakken? 
 
Onze taak is duidelijk. Neutr-On moet, als neutrale en onafhankelijke vakbond, 
voor iedereen goede werkomstandigheden blijven eisen en al uw sociale rechten 
blijven verdedigen. 
 
Onze basisdoelstellingen zijn concreter geworden: de rijkdom MOET beter 
verdeeld worden! De kloof tussen de rijken en de armen MOET verkleinen en 
daarvoor moeten we naar een 30-urenweek, een eerlijke belasting voor bedrijven 
en een vermogensbelasting, een rijkentaks!  
 
Ondertussen zijn de feestdagen achter de rug en is het nieuwe jaar weer ingezet.  
 

Neutr-On wenst u een jaar vol rust, een jaar zonder groot 
verdriet of tegenslag. En moge dit jaar voor u gevuld zijn 

met vreugde en een lach. 
 

Hierbij wensen wij  
al onze leden en sympathisanten,  
een gelukkig en gezond 2019 



 

ECONOMIE  
 

    Wereldschuld groeit  
 

De wereldwijde schuldenlast (overheden, particulieren en bedrijven exclusief de financiële 
sector) is sinds de bankencrisis van 2008-2009 alleen maar toegenomen tot 225 procent van het 
wereld-bbp. In 2009 lag die ratio nog op 205 procent.  Dat zegt  Danny Reweghs, Directeur 
strategie Inside Beleggen in MoneyTalk. 
 
Nog niet zo lang geleden waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) nog maar eens 
dat de wereldwijde schuldenlast naar een nieuw en riskant recordpeil was gestegen. Met de 
komst van Donald Trump in het Witte Huis ligt de focus weer volledig op het stimuleren van de 
Amerikaanse economie. En alles is daar goed voor, inclusief protectionisme. 
 
De landen met de grootste staatsschuld zijn de Verenigde Staten en China, maar voor analisten 
is het nuttiger om te kijken naar hoe die schulden van overheden zich tot het bruto binnenlands 
product (bbp) verhouden. En dan zijn dit de tien landen met de grootste schuldenberg, met ook 
een plaats voor België. 
 
De rentevoet was de laatste jaren in veel welvarende landen nog nooit zo laag. Hier en daar 
bereikte de intrest zelfs een negatief niveau. De overheid kan dankzij een lage rentevoet 
gemakkelijker lenen en schulden betalen. Concreet is de overheidsschuld het geld dat de 
regering geleend heeft, maar nog niet kon terugbetalen via belastingen. Van zodra er niet 
genoeg geld wordt opgehaald, is er sprake van een staatsschuld. 
 
Die schuld is het grootst in de Verenigde Staten en bedraagt al meer dan 20 biljoen dollar. China 
volgt als tweede met ongeveer de helft van dat bedrag. En Japan sluit de top 3 van grootste 
overheidsschulden af. Analisten kijken echter ook naar het bruto binnenlands product (bbp) om 
de toestand van de economie te bepalen, en plaatsen dit in verhouding tot de schuldenlast. Dan 
ziet de rangschikking er plots anders uit. 



Lees verder via:  https://nl.express.live/2018/10/30/10-landen-met-de-grootste-staatsschuld-
verhouding-tot-hun-bbp-2018   
 
Het wereldwijde financiële systeem vertoont een aantal signalen die ook voor de financiële crisis 
bijna tien jaar geleden werden opgemerkt. De centrale banken moeten dan ook ingrijpen, zodat 
zware schade kan worden vermeden. 
Dat staat in een waarschuwing van de Bank for International Settlements (BIS) over de 
gezondheid van de wereldeconomie. 
Opgemerkt wordt dat vele investeerders signalen over een mogelijke oververhitting van de 
financiële markten negeren. Bovendien dreigt de schuldenlast van de consumenten tot een 
onhoudbaar niveau te stijgen. 
 
https://nl.express.live/2017/12/05/bis-de-centrale-bank-van-de-centrale-bankiers-waarschuwt-
voor-onheil/  

 

    Gele hesjes boeken resultaat 
 

De gele hesjes blijven voor beroering zorgen. Niet alleen in Frankrijk, maar de volksbeweging 
begint over heel Europa navolging te krijgen. De gele hesjes zijn niet alleen arbeiders. Er zitten 
veel mensen bij uit de middenklasse, en ook kleine ondernemers en ambachtsmensen, die 
allemaal bang zijn voor de aanhoudende bezuinigingen. Hun wereldbeeld wordt gekenmerkt 
door toekomstpessimisme en dat hun kinderen slechter af zullen zijn dan zijzelf. Het is dus zeker 
geen revolte van arme mensen, maar een revolte van mensen die sociale achteruitgang vrezen.  
De gele hesjes hebben genoeg van de vele belastingtarieven die president Macron had 
ingevoerd en het leidde tot een spontane volksopstand.  
 
De Franse economie lijdt steeds meer onder de gevolgen van de volkswoede. Enkele uren voor 
Macron de natie toesprak, had de Franse centrale bank aan de alarmbel getrokken. Weken 
blokkades van wegen en brandstofdepots en grote manifestaties wegen hard op de economie', 
luidde het. Niet alleen de Banque de France waarschuwde voor de impact van de protesten op 
de economie. Ook sectorfederaties stuurden noodsignalen uit. 
 
'De volkswoede heeft winkeliers de voorbije weken al zeker 2 miljard euro inkomsten gekost 
omdat ze de deuren moesten sluiten op protestdagen of omdat de mensen uit schrik voor 
incidenten winkels mijden', stelde de branchevereniging. En dat op een moment dat winkeliers 
normaal topdagen beleven in de aanloop naar de eindejaarsfeesten. 
Ook de toeristische sector deelt in de klappen. Reserveringen voor citytrips naar Parijs 
bijvoorbeeld liggen 40 tot 50 procent lager dan een jaar geleden. 
 
Ruim drie weken nadat de eerste 'gilets jaunes' in het Franse straatbeeld verschenen waren, 
heeft Emmanuel Macron zijn landgenoten een eerste keer in prime time op tv toegesproken. 
Naar de speech was met grote belangstelling uitgekeken. Want de Franse president had zich, na 
de zware rellen bij de manifestatie van begin december in Parijs, in stilzwijgen gehuld. 
De Franse president poogt de volkswoede te bedaren door het minimumloon op te trekken, 
overuren niet langer te belasten en gepensioneerden te helpen. De maatregelen dreigen het 
begrotingstekort flink te doen oplopen. 
 
Regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux probeerde de Fransen duidelijk te maken dat de 
president  begrepen heeft dat ze woedend zijn en hij gaat met sterke maatregelen komen om 
een antwoord te bieden op die woede', zei hij. 
 

https://nl.express.live/2018/10/30/10-landen-met-de-grootste-staatsschuld-verhouding-tot-hun-bbp-2018
https://nl.express.live/2018/10/30/10-landen-met-de-grootste-staatsschuld-verhouding-tot-hun-bbp-2018
https://nl.express.live/2017/12/05/bis-de-centrale-bank-van-de-centrale-bankiers-waarschuwt-voor-onheil/
https://nl.express.live/2017/12/05/bis-de-centrale-bank-van-de-centrale-bankiers-waarschuwt-voor-onheil/


 
 
'Veel Fransen zijn woedend en verontwaardigd. Jarenlang ongenoegen is de voorbije weken naar 
boven gekomen. “En ik begrijp dat”, zei de Franse president in een toespraak.. 
Hij sloeg een mea culpa. 'De regering heeft niet genoeg gedaan en niet snel genoeg gehandeld. 
Ik ga mijn verantwoordelijkheid zeker niet uit de weg. En ik bied mijn excuses aan omdat ik 
sommigen onder u gekwetst heb', zei hij. 
Hij gaf zijn regering de opdracht snel werk te maken van een resem sociale maatregelen. Zo gaat 
het minimumloon vanaf 1 januari met 100 euro per maand omhoog 'zonder dat dat de 
werkgevers wat gaat kosten'. 
Op overuren moeten werkgevers vanaf begin 2019 ook geen sociale bijdragen meer betalen. De 
maatregel is niet nieuw. Normaal zou de vrijstelling op 1 september volgend jaar van kracht 
voeren. 
Macron riep 'alle werkgevers die kunnen' ook op alle werknemers te belonen met een 
eindejaarspremie. 'Ook die zal vrij zijn van belastingen', verzekerde hij. 
Voor gepensioneerden die minder dan 2.000 euro per maand trekken, had de president goed 
nieuws. 'De geplande verhoging van de sociale bijdragen komt er niet.' 
Daarnaast beloofde Macron ook bij grote ondernemingen en de rijksten in de maatschappij aan 
te kloppen. 'Ik ga nog deze week met hen overleggen. Ook grote bedrijven moeten voldoende 
belastingen betalen.' Wellicht neemt de Franse regering vooral de grote tech-bedrijven in het 
vizier. 
 
Onvermijdelijk duikt de vraag op hoe de Franse regering die maatregelen denkt te financieren. 
Want die slaan een serieus gat in de begroting voor 2019. De tweede economie van de eurozone 
dreigt dan ook de voor Europa cruciale drempel van 3 procent van het bruto binnenlands 
product (bbp) te overschrijden. 
De gele hesjes eisen in ieder geval voldoende maatregelen om minder belastingen te moeten 
betalen. 
Een herinvoering van de belasting op grote vermogens - een belangrijke eis van de gele hesjes - 
is op papier ook een optie om de sociale maatregelen mee te financieren. Maar Macron loopt 
daar niet warm voor. “Die taks heeft 40 jaar bestaan in ons land. Ze leidde tot een grote 
kapitaalvlucht en een verzwakking van ons land”, zei Macron in een toespraak. 
Een andere mogelijkheid is: flink snoeien in de overheidsuitgaven.  
“We gaan niet alleen de belastingen sneller verlagen maar ook de overheidsuitgaven 
terugdringen”, stelde de president. Hoe hij dat denkt te doen zonder te raken aan de kwaliteit 
van de openbare dienstverlening, liet hij tijdens zijn speech in het midden. 
 
De hamvraag luidt of de toegevingen van de president volstaan om de boze burgers te bedaren. 
Velen lijken zich pas te willen laten sussen als Macron - de 'president van de rijken' - zijn ontslag 
aankondigt. 



Ondertussen dreigt deze nieuwe volksbeweging, getooid  in gele hesjes, verder uit te breiden, 
zowel naar alle Franse steden, maar ook naar het buitenland. In België ontstonden er al enkele 
steungroeperingen en waren er her en der al manifestaties. 
Via sociale media wordt de voorbije dagen al extra opgeroepen tot nieuwe grote manifestaties in 
het hele land. 
Volgens Neutr-On is het duidelijk dat de jarenlange crisis een hoogtepunt bereikt heeft.  
De armen worden armer en de rijken versluizen miljarden naar belastingparadijzen. 
Neutr-On eist een 30-urenweek, minder belastingen en een vermogensbelasting voor de rijken. 

 

    Voor wanneer de 4-dagenweek? 
 

Over de hele wereld stapt een toenemend aantal bedrijven over op een werkweek van vier 
dagen. Experimenten hebben immers aangetoond dat de keuze voor een kortere werkweek leidt 
tot een grotere productiviteit, de motivatie bij het personeel stimuleert en een middel is om 
burnout-problemen te bestrijden. Dat zegt een rapport van het persbureauReuters. 
 
"In Groot-Brittannië dringt het Trades Union Congress (TUC) er op aan dat het hele land tegen 
het einde van de eeuw naar een vierdaagse week zou overstappen,” aldus Reuters. “De vakbond 
beweert dateen kortere week een manier is om werknemers beter te laten delen in de rijkdom 
die wordt gegenereerd door nieuwe technologieën zoals machine learning en robotica." 
 
"Dat is vergelijkbaar met het recht op een vrij weekend dat de industriële revolutie is verworven. 
Gedacht wordt dat de ingreepde stress van het onevenwicht tussen werk en gezin zal 
verminderen en ook de gendergelijkheid zal bevorderen.” 
 
"Er is een toenemend verzet tegen overwerk,” zegt Lucie Greene, trenddeskundige bij 
consulentJ. Walter Thompson. "Mensen beginnen afstand te nemen van de onafgebroken 
activiteit van het digitale leven en realiseren zich dat constant werk de geestelijke gezondheid 
aantast.” Zelfs in workaholischeJapan moedigt de overheid bedrijven inmiddels aan om hun 
personeel op maandagochtend vrij te geven.  
Uit een recent onderzoek van het bedrijf Future Workplace bij drieduizend werknemers in acht 
landen bleek dat bijna de helft van de arbeidskrachten van mening is dat de werklast gemakkelijk 
in vijf uur perdag zou kunnen worden afgewerkt, indien ze niet zouden worden afgeleid.Toch 
bleken velen aan veertig uur werk per week te komen. 
 
Jan Schulz-Hofen, oprichter van het Duitse softwarebedrijf Planio, introduceerde eerder dit jaar 
een werkweek van vier dagen. "Gebleken is dat tijdens die kortere periode toch evenveel werk 
kan worden gedaan alstijdens een traditionele werkweek van vijf dagen,” evalueert Schulz-Hofen 
het nieuwe regime.  
“Tijdens een vijfdaagse werkweek wordt immers meer tijd verspild. Met een kortere werkweek 
beseft men daarentegen alvlug dat men snel en geconcentreerd moet werken om een vrije 
vrijdag tehebben.  
Schulz-Hofen zegt met zijn medewerkers verschillende alternatieven voor een kortere werkweek 
te hebben bestudeerd. “Het idee van flexibele uren werd al vlug verworpen, want dat zou tot 
administratieve complicaties kunnen leiden,” merkt hij op. “Ook het idee van een vijfdaagse 
week met kortere werkdagen werd afgewezen, want dat systeem zou al snel opnieuw 
mogelijkheden op overwerk creëren.”  
Schulz-Hofen voegt eraan toe ook van de klanten geen negatieve reacties te hebben ontvangen. 
Wel zouden de meeste cliënten hebben toegegeven jaloers te zijn op het nieuwe werksysteem 
van Planio. 



DanSchawbel, directeur van Future Workplace, verwacht dat het idee snel inmeer bedrijven en 
landen zal aanslaan. “De Verenigde Staten zullen echter wellicht één van de laatste landen in de 
wereld zijn om op dat nieuwe systeem over te stappen,” meent hij. “De Amerikanen zijn immers 
vast in hun huidige manier van werken.” 

 

    EU stopt met QE 
 

De Europese Centrale Bank (ECB) stopte eind 2018 met zijn opkoopprogramma voor obligaties. 
Dat bevestigde de ECB bij zijn rentebesluit.  
De rente bleef zoals verwacht onveranderd.  
    
De ECB heeft al meerdere malen aangegeven dat dit programma eind december ten einde zou 
komen. 
 
Vanaf oktober werd het maandelijkse aankoopbedrag van obligaties al verlaagd van 30 miljard 
euro naar 15 miljard euro. Met dit programma ter waarde van 2,6 biljoen euro en een looptijd 
van bijna vier jaar wilde de ECB de economische groei aanjagen. 
 
De centrale bank herhaalde verder tot zeker na de zomer van 2019 vast te houden aan de 
huidige zeer lage rentetarieven. De herfinancieringsrente blijft 0 procent. Dat betekent dat 
banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB. De depositorente staat op min 0,4 procent. Als 
banken geld in Frankfurt stallen, leggen ze daar dus geld op toe. 
De ECB gaf aan dat aflopende obligaties zullen worden geherinvesteerd zolang dat nodig is en tot 
na de datum van de eerste renteverhoging. 
 
ECB-president Mario Draghi geeft later een toelichting op het rentebesluit. Dan komt Draghi ook 
met nieuwe verwachtingen voor de economische groei en inflatie in de eurozone. Er wordt 
verwacht dat deze prognoses neerwaarts zullen worden bijgesteld. 

 

    Inflatie / Werkloosheid 
 

Goedkopere brandstoffen en elektriciteit doen de inflatie in België voor het eerst in maanden 
dalen. 
De inflatie in ons land is in december gedaald tot 2,34 procent tegenover 2,78 procent in 
november. De daling komt vooral op het conto van de dalende prijzen voor motorbrandstoffen 
en elektriciteit, meldt de Belgische statistiekdienst Statbel. Het is de eerste daling van de inflatie 
sinds maart. 
In maart van dit jaar was de inflatie gedaald naar 1,39 procent. Na acht maanden van stijging is 
er dus opnieuw een daling.  
 
'Er waren deze maand vooral prijsstijgingen voor vakantiedorpen, buitenlandse reizen, vlees, 
vliegtuigtickets, groenten en de aankoop van voertuigen.  
 
Deze prijsstijgingen werden voornamelijk gecompenseerd door prijsdalingen voor 
motorbrandstoffen, elektriciteit, aardgas, fruit, alcoholische dranken en telecommunicatie 
packs', meldt Statbel. 

https://www.europa-nu.nl/id/vg9hmldxqvyt/europese_centrale_bank_ecb


De prijs voor motorbrandstoffen daalde in december gemiddeld met 5,5 procent ten opzichte 
van vorige maand.Elektriciteit werd gemiddeld 3,3 procent goedkoper. De prijzen voor aardgas 
lagen deze maand 2,5 procent lager dan vorige maand. 
 
Dat neemt niet weg dat elektriciteit in vergelijking met vorig jaar nog steeds 6,4 procent duurder 
is, en aardgas zelfs 14,6 procent meer kost dan een jaar geleden. De prijs van huisbrandolie is op 
een jaar tijd gestegen met 17,7 procent, terwijl motorbrandstoffen 5,6 procent meer kosten dan 
een jaar geleden. 
 
De kerninflatie, die geen rekening houdt met de schommelende prijzen van energieproducten en 
onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt in december 1,62 procent tegenover 1,63 procent in 
november en 1,40 procent in oktober. 
 
De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 107,20 
punten, werd niet overschreden. De vorige keer dat de spilindex overschreden werd, dateert van 
augustus 2018. 
 
* 
 
De vergoede werkloosheid is in november opnieuw gedaald. De RVA registreerde 332.667 
uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die volledig werkloos zijn en een uitkering ontvangen, een 
daling met bijna 6 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. 
Het totale aantal vergoede werklozen duikt opnieuw onder de kaap van 350.000, en is op 
jaarbasis zelfs met bijna 21.000 mensen gedaald. De daling zet zich door in alle 
leeftijdscategorieën, behalve bij de 60-plussers. Daar zijn er op jaarbasis iets meer dan 8.000 
mensen bij gekomen, een stijging met bijna 28 procent. Die stijging kan gedeeltelijk verklaard 
worden doordat er een nieuwe minimumleeftijd werd ingesteld die vrijgestelling geeft voor 
inschrijving als werkzoekende: in 2018 werd die leeftijd opgetrokken van 62 naar 63 jaar.  
Bij de jongeren onder de 25 jaar is de daling in verhouding het sterkst. De vergoede 
werkloosheid in die categorie daalde met 12,3 procent, of 3.661 mensen. Bij 25- tot 49-jarigen is 
er een daling met 7,2 procent of 14.392 personen, in de klasse van 50 tot 59 jaar is er een daling 
met 11,7 procent of bijna 11.000 werkzoekenden.  
Ook op regionaal vlak zet de daling overal door. In Vlaanderen is die afname procentueel het 
grootst: -7,8 procent of 11.304 mensen. In Wallonië gaat het om een daling met 6,2 procent of 
bijna 9.000 werkzoekenden, in Brussel om 1 procent en 602 personen.  
 
Tot slot: de volledige werkloosheid van korte duur - minder dan een jaar - is met 1,1 procent 
gedaald, die van 1 tot 2 jaar met 13,1 procent en de langdurige van langer dan 2 jaar met bijna 7 
procent.  Bron: Knack  
 

 ONDERWIJS 
 

    Wijzigingen wetgeving  
 

Omzetting van niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs  
Rubrieken > Coördinatie van de omzendbrieven > Personeel (niveau-overschrijdend 
Datum laatste wijziging: 02/01/2019 
 



Volledige tenlasteneming door de werkgever van de vervoerskosten voor het openbaar vervoer 
naar en van het werk. Toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer  
Rubrieken > Coördinatie van de omzendbrieven > Personeel (niveau-overschrijdend) > 
Vervoerskosten >  Datum laatste wijziging: 03/01/2019 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/  
 
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/persberichten   
 
Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe politieke mandaten: voorzitter of lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst. Daarnaast worden de benamingen van een aantal bestaande 
mandaten vervangen door nieuwe benamingen in een district: districtsburgemeester i.p.v. 
voorzitter, districtsschepen i.p.v. lid van het vast bureau van de districtsraad en districtscollege 
i.p.v. vast bureau van de districtraad. 
Het is belangrijk dat de betrokken personeelsleden hiervan op de hoogte worden gebracht. 
Politiek verlof  
Rubrieken > Coördinatie van de omzendbrieven > Personeel (niveau-overschrijdend) > Verloven 
> Datum laatste wijziging: 03/01/2019 
 
Heb jij als leraar in het secundair onderwijs een vernieuwend pedagogisch modelproject 
gerealiseerd in de schooljaren 2016-2017 of 2017-2018?  
Neem dan deel aan de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2018-2019. Je kan een prijs 
winnen van 2500, 4000 of 6500 euro. 
Inschrijven kan tot 31 januari 2019. 
 
Meer informatie, het reglement en het inschrijvingsformulier: 
 
Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2018-2019 
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leraren-secundair-dien-voor-31-januari-2019-je-project-in-
voor-de-koningin-paolaprijs  

 

    Blijf van ons pensioen  
 

De PVDA heeft een petitie gestart om de pensioenrechten te verdedigen. 
Zet ook jouw handtekening, verdedig onze pensioenen: op naar de 50.000! 
Langer werken voor minder pensioen, dat is de realiteit achter de mooie woorden van de 
regering. En het houdt niet op. En dat terwijl onze pensioenen al bij de laagste van Europa zijn. 
Laat ook jouw stem horen: met velen kunnen we de regering terugdringen.  
 
•   Neen tegen het pensioen met punten 
•   Ja aan het plan 65-60-55 (de wettelijke pensioenleeftijd terug naar 65 jaar, recht op 
vervroegd pensioen op 60 jaar, eindeloopbaantijdkrediet vanaf 55 jaar) 
•   Ja voor het recht om op 58 jaar te stoppen met werken (brugpensioen, preferentiële 
tantièmes …) 
•   Neen tegen de maatregelen die ons langer doen werken voor minder pensioen 
•   Ja voor een waardig pensioen en de mogelijkheid om na de loopbaan te genieten van 
meerdere jaren in goede gezondheid 
Als we de kaap van 50.000 handtekeningen gehaald hebben, trekken we ermee naar de regering.  
Zo zetten we druk om de afbraakplannen voor onze pensioenen in te trekken. 
https://www.blijfvanonspensioen.be/  

 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13060
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13060
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/persberichten
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13842
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leraren-secundair-dien-voor-31-januari-2019-je-project-in-voor-de-koningin-paolaprijs
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leraren-secundair-dien-voor-31-januari-2019-je-project-in-voor-de-koningin-paolaprijs
https://www.blijfvanonspensioen.be/


    Chinese scholen zijn streng  
 

Verschillende scholen in de Chinese provincie Guizhou verplichten hun leerlingen om ‘slimme 
uniformen’ te dragen. Zowel in het jasje als in de broek zit een chip, waardoor de directieleden 
nauwkeurig kunnen traceren waar de leerlingen zich bevinden. Dat schrijft ‘The Global Times’. 
Op die manier hopen de Chinese scholen te verhinderen dat leerlingen spijbelen.  
 
Spijbelende leerlingen van tien Chinese scholen in de provincie Guizhou zullen wellicht twee keer 
nadenken als ze een ontsnappingspoging ondernemen. De directieleden van deze scholen lieten 
een uniform met een trackingsysteem ontwikkelen. Aan de hand van twee chips in het uniform 
kan in de gaten gehouden worden wanneer een leerling de school betreedt en verlaat. Deze 
informatie wordt zowel naar de ouders van de leerlingen als naar de leerkrachten doorgestuurd.   
 
“Makkelijk, ik draag gewoon een ander uniform”, denken slimme spijbelaars wellicht. Maar ook 
daar hebben de scholen iets op gevonden. Door middel van gezichtsherkenning bij de 
schoolpoort wordt gekeken of de leerlingen het juiste uniform dragen, zo bericht ‘The Verge’. Als 
leerlingen toch een poging ondernemen om de school vroegtijdig te verlaten zonder 
toestemming, gaat er een alarm af. Lin Zongwu, een van de directieleden, geeft aan dat de 
leerlingen na schooltijd niet gevolgd worden.   
 
Opmerkelijk: het uniform heeft nog een andere bijzondere functie. Slapen tijdens de les is 
voorgoed verleden tijd. Met de chips kan onmiddellijk gedetecteerd worden of een leerling 
indommelt tijdens de les. Het klinkt als een scenario van een sciencefictionfilm, maar voor 
Chinese leerlingen is het realiteit.    Bron: HLN  

 

    Onderwijs is niet gratis  
 

Zeven van de tien scholen worstelen met onbetaalde schoolfacturen.  
 
In Schaarbeek letten ze op de kleintjes. ‘Geld mag de toekomst van een kind niet hypothekeren.’ 
‘Het zit in kleine dingen. Als dezelfde leerling me af en toe vraagt iets af te drukken omdat zijn 
printer zogezegd kapot is, is de kans groot dat er thuis geen printer staat. Als diezelfde jongen in 
de middagpauze geregeld iets komt opzoeken, weet ik dat er thuis ook geen computer staat. 
Wie echt arm is, maakt geen misbruik van het systeem. Zeker kinderen zullen die armoede net 
proberen te verbergen voor hun leeftijdsgenoten.’  
 
Christine Matthys weet waarover ze spreekt. Ze is verantwoordelijk voor de schoolfacturen in 
het Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel in Schaarbeek. In november 2017 was ondanks allerlei 
herinneringen bijna zes op de tien facturen van het vorige schooljaar nog niet betaald. Het 
atheneum heeft dan ook geen gemakkelijke leerlingenpopulatie. Het telt van de 17 secundaire 
scholen van het gemeenschapsonderwijs in Brussel de meeste kinderen die in aanmerking 
komen voor extra geld voor gelijke kansen omdat ze thuis geen Nederlands spreken of omdat de 
moeder geen diploma heeft. Van de 500 leerlingen is het aantal autochtone Nederlandstaligen 
op één hand te tellen. 
De profiteurs haal je er zo uit. Wie echt arm is, loopt daar niet mee te koop.  
 
Het atheneum van Schaarbeek is niet alleen. Zeven op de tien scholen in Vlaanderen worstelen 
met onbetaalde schoolfacturen. Een op de vier doet zelfs een beroep op incassobureaus om de 
onbetaalde schoolfacturen toch nog te innen. 
 



Maximumfactuur 
Daarom gaan steeds meer stemmen op om net zoals in het lager onderwijs een maximumfactuur 
in te voeren voor het middelbaar onderwijs. Zo beperken scholen hun uitgaven en weten ouders 
waar ze aan toe zijn. Want de kosten voor boeken, ander materiaal en buitenschoolse 
activiteiten lopen soms hoog op. Om te weten hoe hoog de kosten precies zijn, zijn vorig 
schooljaar in 300 scholen de kosten gemonitord. De resultaten daarvan zijn nog niet vrijgegeven. 
In Schaarbeek werkt het Emanuel Hiel vandaag al met een maximumfactuur.  
In het eerste middelbaar betalen ouders 160 euro voor boeken, 75 euro voor buitenschoolse 
activiteiten en 55 euro voor een tweedaagse in Dworp. Voor de daaropvolgende kinderen krijgen 
de ouders een korting. 
 
Mosselfestijn 
Matthys waakt erover dat het budget niet wordt overschreden. ‘Soms stuur ik uitstappen bij die 
leerkrachten voorstellen’, zegt ze. ‘We proberen in te gaan op gratis activiteiten en doen zo veel 
mogelijk zaken in Brussel, zodat we met het openbaar vervoer kunnen gaan in plaats van een 
bus te huren. We moedigen leerkrachten aan zelf cursussen te maken in plaats van dure boeken 
te kopen. Als ik zie dat invulboeken amper gebruikt worden, vraag ik of die aankoop volgend jaar 
wel nodig is. Vroeger hielden we ook een Mosselfestijn, maar het heeft geen zin het geld bij de 
ouders te halen als dat er niet is.’ 
 
Vroeger hielden we ook een Mosselfestijn, maar het heeft geen zin het geld bij de ouders te 
halen als dat er niet is.  
Ondanks de maximumfactuur en de mogelijkheid gespreid te betalen blijft het voor veel ouders 
moeilijk de schoolrekeningen te betalen. Zelfs als dat niet lukt, krijgen de leerlingen hun boeken 
en mogen ze meegaan op de activiteiten. Sommige kinderen krijgen ’s middags op een discrete 
manier gratis eten en af en toe scheldt de school schulden kwijt. ‘We kennen onze leerlingen. De 
profiteurs haal je er zo uit. Nogmaals: wie echt arm is, loopt daar niet mee te koop. We proberen 
die signalen op een subtiele manier op te vangen. We geven bijvoorbeeld geen rapporten mee 
aan de leerlingen, maar vragen de ouders om langs te komen. Een schoolfactuur mag de 
toekomst van een kind niet hypothekeren.’ 
Het nadeel? ‘Ouders weten dat we minder vragen voor een tweede of derde kind, terwijl andere 
scholen dat niet doen. Misschien trekken we daardoor een ander soort bevolking aan. Maar we 
vinden het belangrijk alle kinderen alle kansen te geven die ze verdienen.’ 
 
Subsidies 
Om de factuur nog meer te drukken doet het Emanuel Hiel mee aan het project Samen tegen 
Onbetaalde Schoolfacturen dat door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wordt 
gesubsidieerd. 
 
‘Veel leerkrachten zijn opgegroeid in een middenklassegezin en kunnen zich armoede moeilijk 
voorstellen’, zegt Colette Victor, die Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen coördineert. ‘Als 
de school een ouder in armoede uitnodigt om zijn ervaring te delen, kunnen leerkrachten die 
signalen beter opvangen.’ 
  
Het project maakt scholen ook meer bewust over de uitgaven, zodat de schoolfactuur kan 
worden gedrukt. ‘Dat maakt echt het verschil’, zegt Victor. ‘In een richting Toerisme gaan 
leerlingen uiteraard meer op uitstap. In het Emanuel Hiel kost die richting in het eerste jaar 290 
euro. Ze drukken de kosten door op de kleintjes te letten en beroep te doen op subsidies van het 
Europese project Erasmus+.  
Ik wil geen namen noemen, maar een andere school in hetzelfde onderwijsnet vraagt 1.200 euro 
plus kosten voor de schoolboeken en de schoolreizen. Zij hebben een meer elitair publiek, maar 
toch zijn hun onbetaalde schoolfacturen vijf keer zo hoog. Zelfs een middenklassegezin worstelt 
met zo’n bedragen.’ 
 



Straffen 
Victor kent ondertussen de scholen die leerlingen straffen als ouders niet betalen. Ze krijgen 
geen boeken, mogen niet mee op bosklas of krijgen hun rapport niet mee. ‘Sommige leerlingen 
zitten een heel jaar zonder boeken op de schoolbanken. Dan krijg je als kind toch geen gelijke 
kans om het even goed te doen als het kind naast jou?’  
Een duidelijk plafondbedrag per studierichting zou daar verandering in kunnen brengen, zegt ze. 
Of zo’n plafond of een andere vorm van maximumfactuur er komt, is nog niet duidelijk. Crevits 
wil daarvoor de resultaten van de studiekostenmonitor afwachten die in de lente wordt 
gepubliceerd. 
 
Ook in Schaarbeek pleit Matthys voor de algemene invoering van een maximumfactuur. ‘Ik kan 
me voorstellen dat sommige scholen bewust geen armoedebeleid voeren om een ander publiek 
aan te trekken. Precies daarom zou het goed zijn dat er een maximumfactuur komt. Het 
ministerie betaalt niet voor boeken en uitstappen, maar verwacht wel dat scholen die ter 
beschikking stellen en dat de ouders daarvoor betalen.  
Wie zegt dat onderwijs gratis is, maakt de mensen blaasjes wijs.’        
Bron:  Barbara Moens,  Redactrice Politiek bij De Tijd 

 

 
    Nieuwe Raad GO! 

 
Het GO! stelt op 1 januari 2019 een nieuwe Raad van het GO! samen voor de komende vier jaar. 
De Raad van het GO! bepaalt de strategische visie van het net, bewaakt de kwaliteit en verdedigt 
de belangen van het GO!.  
 
Bij het GO! vinden ze het belangrijk dat  leerlingen, ouders, personeelsleden, directeurs en 
andere partners samen school maken. We willen bovendien dat de samenleving, in al haar 
aspecten, in zijn structuren weerspiegeld wordt. Daarom kon iedereen die geen onverenigbare 
functie uitoefent zich kandidaat stellen om deel uit te maken van de Raad GO!.  
 
De Raad van het GO! telt vijftien leden. Vijf leden werden rechtstreeks verkozen door de ouders 
en de gecoöpteerden uit de schoolraden, vijf leden werden rechtstreeks verkozen door de 
personeelsleden uit de schoolraden en de directeurs. Vijf leden werden aangeduid uit de 
Vlaamse hogescholen en universiteiten. 
 
Je vindt hier de samenstelling van de nieuwe raad:  
  

- Voor de eerste geleding zijn verkozen (door de ouders en de twee gecoöpteerden): Ann Van 
Driessche, Urbain Lavigne, Marianne Hintjens, Dimokritos Kavadias en Arlette Verkruyssen.  

- Voor de tweede geleding zijn verkozen (door het personeel en de directeur): Freddy Moreels, 
Sofie Christiaens, Luc De Man, Linda Van Achter en Barbara De Groot.  

- De vijf leden aangeduid door de universiteiten en hogescholen zijn: Paul De Knop, Geert De 
Soete, Dieter Verhaest, Jim Deridder en Dennis Cluydts.  

  
Na de installatievergadering op 12 januari 2019 meer  info  via: GO! pro. 
 
Het GO! verwacht dat alle verkozen leden meewerken aan hun toekomstvisie. Verfrissende 
ideeën uit andere sectoren dan het onderwijs zijn een troef! 

 

http://pro.g-o.be/over-go/go-organisatiestructuur/raad-go


 SECTOREN 
 

    Tekort aan verplegend personeel 
 

Er dreigt opnieuw een acuut tekort aan verpleegkundigen. De helft van de Vlaamse ziekenhuizen 
en woonzorgcentra vrezen volgend jaar problemen, schrijft De Morgen zaterdag op basis van 
een rondvraag van Zorgnet-Icuro.  
 
Vooral in het Antwerpse zit men met de handen in het haar. De Vlaamse overheid wil daarom 
ook werknemers financieel gaan ondersteunen als ze voor een tweede carrière kiezen in de 
verpleegkunde, staat in Het Nieuwsblad en De Standaard. 
 
Dit academiejaar hebben zo'n 7.300 studenten zich ingeschreven in een bacheloropleiding 
verpleegkunde. Dat zijn er een kwart minder dan twee jaar geleden (9.751). En dat voor een 
knelpuntberoep.  
 
Op dit moment zijn er 1.488 vacatures en dat dreigt de komende jaren nog te verslechteren door 
de vergrijzing. Bovendien studeren er volgende zomer geen bachelors verpleegkunde af, doordat 
de opleiding in 2016 met een jaar werd verlengd.  
 
Volgens zorgambassadrice Lon Holtzer is de interesse bij scholieren in de opleiding 
verpleegkunde nog steeds groot, maar zijn er vooral minder zij-instromers. 'Door de 
aantrekkende economie is het aantal werkzoekenden gedaald. En dus ook het aantal kandidaten 
dat zich wil omscholen', zegt ze in De Standaard.  
 
De Vlaamse overheid wil daarom ook werknemers die kiezen voor een tweede carrière in de 
zorg financieel ondersteunen. 'In het eerste jaar van de opleiding zouden ze een vergoeding 
kunnen krijgen. Vanaf het tweede jaar zijn ze al zorgkundige en kunnen studenten dus aan de 
slag, parttime. Die werkuren kunnen dan meetellen als stage.' 

 

    Oplossing voor bankpersoneel 
 

In plaats van ze te ontslaan of met brugpensioen te sturen, gaat de banksector afgedankt 
personeel doorsturen naar andere sectoren. Daarover is een protocolakkoord met de bonden 
ondertekend. 
 
De terugloop van het personeelsbestand bij de banken is gekend: de lage rente zet de marges 
onder druk en de digitalisering verandert het beroep radicaal. Banken stuurden hun afgedankte 
personeel tot nu toe met brugpensioen of met andere vormen van vervroegd vertrek. Daar komt 
een nieuwe optie bij. Banken gaan hun personeel doorsturen naar sectoren die wel op zoek zijn 
naar extra werkkrachten. Het gaat dus niet langer om interne functiewissels, maar ook externe. 
Dat melden De Tijd en L'Echo. 
 
'De sociale partners stellen vast dat bepaalde functies op het punt staan te verdwijnen of 
zodanig veranderen dat een interne wissel geen heil brengt', luidt het in het protocolakkoord.. 
'Bovendien zijn er sectoren die moeite hebben om het gewenste personeel te vinden. Naast 
interne zijn ook externe wissels nodig.' 



Er zijn verschillende formules ontwikkeld om alles in de praktijk te brengen. Een ervan is een 
individueel coachingtraject, met eventueel een tijdelijke toewijzing aan een andere werkgever.  
 
De banken werken intussen akkoorden uit met sectoren die nood hebben aan werkkrachten. Een 
eerste akkoord is al ondertekend met de zorgsector. Oud-bankiers kunnen zich omscholen tot 
zorghulp of verpleger. Er is ook contact met de logistieke sector, die evenzeer werkkrachten 
zoekt, meldt De Tijd. 
 
De banksector plant een informatiecampagne in maart. Verwacht wordt dat het plan vanaf 
september wordt uitgerold. 

 

    Bpost bereikt akkoord 
 

Het gemeenschappelijk syndicaal vakbondsfront en de directie hebben een “concreet 
voorakkoord” bereikt.  
 
Het akkoord moet “het vertrouwen herstellen en beantwoorden aan de verwachtingen van het 
personeel omtrent werkdruk, klinkt het. “Dit vormt een belangrijke basis om het welzijn van het 
personeel te garanderen en de toekomstplannen van bpost verder te zetten”, aldus  een 
mededeling.  
 
“De sociale partners gaan de verschillende voorstellen voorleggen aan hun respectievelijke 
delegaties. Directie en sociale partners zijn tevens overeengekomen elkaar op korte termijn 
opnieuw te ontmoeten voor het afsluiten van een CAO voor de periode 2019-2020”, klinkt het in 
de mededeling van bpost.  
 
De vakbond en directie kondigden aan dat het werk bij bpost  hervat zou worden, hoewel er op 
dat moment nog geen akkoord was tussen beiden. De onderhandelingen werden  verdergezet. 
De aangeklaagde hoge werkdruk en het tekort aan personeel wordt betantwoord met 1.000 
extra aanwervingen, waarvan een deel al aan de slag is. Financieel zal het er ook beter gaan 
uitzien voor Bpost-werknemers.  
 
De vakbonden en de directie bij Bpost hebben dus een akkoord. Met een dertiende maand en 
meer vakantiedagen moet de job van postbode aantrekkelijker worden, zo luidt het. De 1.000 
extra mankrachten moeten dan weer de werkdruk verlagen. 
 
Ondanks dat de bonden vroegen om nét op meer openingen te maken, moet ook het nieuwe 
loonpakket meer mensen warm maken voor de job van postbode. “Dat gaan we doen door de 
postbodes een volledige 13e maand te geven en extra vakantiedagen. Daarnaast komt er een 
loopbaantraject met duidelijke vooruitzichten voor de evolutie van het salarispakket, wat er 
vroeger niet was”, zo licht Bpost-CEO Koen Van Gerven toe aan VRT NWS. “Wij gaan zo jonge 
mensen aantrekken en de bestaande werknemers beter kunnen behouden.” 
 
De 1.000 werknemers moeten dan weer de werkdruk verlagen. “Een groot deel daarvan is al aan 
de slag, om de piek van de eindejaarsperiode op te vangen. Bpost verstuurt nu elke dag 420.000 
pakjes”, aldus nog Van Gerven. 
De extra kost van dat alles zou volgens van Gerven meevallen en rond de 20 miljoen euro extra 
per jaar bedragen. Nochtans hadden analisten een meerkost van meer dan 70 miljoen ingeschat. 
Bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld) reageerde via Twitter tevreden op het sociaal 
akkoord. 
 



Op de Beurs gaat het niet goed met het Bpost-aandeel. 
Het postbedrijf maakte teleurstellende kwartaalcijfers bekend. Zo kwam de winst  in het derde 
kwartaal met 78,9 miljoen euro veel lager uit dan de 112,4 miljoen euro waarop analisten 
hadden gerekend. 
 
Het aandeel kijkt aan tegen een fors verlies van ruim 10 procent. Daarmee noteerde het aandeel 
voor het eerst onder 12 euro. Bpost was daarmee ook het slechts presterende aandeel in de 
Brusselse index van de steraandelen in de Bel20.  
Het postbedrijf ging in 2013 naar de beurs tegen 14,50 euro per aandeel. In februari van dit jaar 
piekte het op ruim 28 euro, maar in maart verloor het na de publicatie van de jaarcijfers een 
derde van zijn waarde. Sindsdien zakte het nog verder weg, met als dieptepunt een slotnotering 
van 12,32 euro midden juli. En nu op 11,8 euro, waamee het een nieuw dieptepunt bereikt. 
 
Behalve met teleurstellende kwartaalresultaten en een kelderend aandeel kampte het 
postbedrijf in 2018  ook nog met stakingen. In het kwartaalrapport erkent topman Van Gerven 
dat zijn bedrijf door 'een periode van moeilijk sociaal klimaat' gaat. Van Gerven wil bpost 
omvormen tot een 'internationale e-commerce logistiekspeler', maar benadrukt dat hij dat  op 
'een sociaal verantwoorde manier' wil doen. 
 

                
 
Als je naar de beurskoers kijkt ziet het er niet goed uit voor Bpost. 
Of is de regering een cadeau aan het prepareren voor de speculanten? 
Eerst de beurskoers naar omlaag brengen en dan verkopen aan de privésector. 
Denk daarbij aan Sabena. 

 

    Technische knelpuntberoepen 
 

Technische jobs blijven de knelpuntberoepenlijst in ons land domineren. Positief aan die trend is 
natuurlijk dat je je droomjob snel beet hebt. Registreer je op vacature.com en ontdek waar je 
zoal aan de slag kan. 
Uit een peiling van hr-dienstverlener ManPowerGroup bij 751 bedrijven eind vorig jaar blijkt dat 
1 op de 3 Vlaamse werkgevers zijn vacatures maar moeilijk ingevuld krijgt. Vooral geschoolde 
arbeiders, IT’ers en technische profielen zijn schaars op de arbeidsmarkt. 
Tekort aan technische profielen 
Die laatste conclusie is op zich weinig verrassend: technische beroepen domineren al langer de 
Belgische knelpuntenberoepenlijst. Dat ligt soms aan de kleine instroom van afgestudeerden, 
maar ook aan het feit dat kandidaten onvoldoende gespecialiseerd zijn. De technologische 
revolutie doet deze jobs – denk aan klassiek bandwerk – inhoudelijk evolueren: de 
verantwoordelijkheden breiden uit en een specialisatie of bijscholing zijn dan ook steeds vaker 
vereist. 

https://www.vacature.com/nl-be/?login=1
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/it/1
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/technisch/1
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/technisch/1
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/2016/6/dit-zijn-de-5-meest-hardnekkige-knelpuntberoepen/


Touwtrekken om technisch talent 
Om onze industrieën en huishoudens draaiende te houden, zijn elektrische toestellen en 
machines broodnodig. Om die apparaten te ontwikkelen en onderhouden, zijn technici en 
mecaniciens al even onmisbaar.  
 
Lees verder via:  https://www.vacature.com/nl-be/carriere/solliciteren/technische-knelpuntberoepen-

hier-vind-je-zo-een-job?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=9-jobs-
waarvoor-je-geen-einstein-hoeft-te-zijn&utm_campaign=content  

 

    Het salariskompas 
 

Hoeveel verdient de doorsnee Belgische bediende anno 2018? De laatste resultaten van het 
Salariskompas leveren het antwoord: het gemiddelde bruto maandloon in ons land bedraagt 
3.510 euro. Vacature.com vroeg zich ook af hoeveel Belgen er netto meer dan 2.100 euro 
overhouden en groef daarom wat dieper in de recent gepubliceerde cijfers van het 
Salariskompas. 
 
Het gemiddelde brutoloon bedraagt voor een voltijds werkende Belgische bediende 3.510 euro. 
Een gehuwde bediende houdt hier netto ongeveer 2.141 euro van over.* Omdat de paar 
grootverdieners het gemiddelde sterk naar boven trekken, kijken we beter naar de mediaan. In 
België ligt die op een bruto maandloon van 3.100 euro, netto 1.962 euro. Dit betekent dat 50 
procent van de Belgische bedienden meer verdient en de andere helft minder. Slechts 10 
procent verdient gemiddeld evenwel minder dan 1.591 euro. Daartegenover ontvangt 5 procent 
iedere maand een netto inkomen hoger dan 3.361 euro. 
 
Het Salariskompas-onderzoek onder 49.700 voltijds werkende bedienden leverde volgende 
resultaten op:  
 
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/salaris/hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-
euro-netto  

 

VARIA 
 

     Wat verandert er in januari? 
 

Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. En voor het begin van dit nieuwe 
jaar is dat een hele boterham. Hierbij een overzicht. 

 
CONSUMENT 

• Bier wordt duurder 

De prijs van het bier gaat lichtjes omhoog. AB InBev zal zowel horeca-uitbaters als supermarkten 
een hogere prijs aanrekenen. Het zou gemiddeld om 0,015 tot 0,016 euro per consumptie 

https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/technici/1
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/technici/1
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/mecanicien/1
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/solliciteren/technische-knelpuntberoepen-hier-vind-je-zo-een-job?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=9-jobs-waarvoor-je-geen-einstein-hoeft-te-zijn&utm_campaign=content
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/solliciteren/technische-knelpuntberoepen-hier-vind-je-zo-een-job?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=9-jobs-waarvoor-je-geen-einstein-hoeft-te-zijn&utm_campaign=content
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/solliciteren/technische-knelpuntberoepen-hier-vind-je-zo-een-job?utm_source=hln&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=9-jobs-waarvoor-je-geen-einstein-hoeft-te-zijn&utm_campaign=content
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/salaris/hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto
https://www.vacature.com/nl-be/carriere/salaris/hoeveel-belgen-verdienen-meer-dan-2-100-euro-netto


gaan. Of de verhoging doorgerekend wordt aan de consument, mogen ze zelf beslissen. Ook 
Alken-Maes voert een prijsstijging door.  

• Geen indexering van benzine- en dieselprijzen 

De prijzen van benzine en diesel worden op 1 januari niet geïndexeerd. Diesel en benzine zouden 
anders goed 1,5 cent per liter duurder worden. 

• Postzegels gaan meer kosten 

Bpost past zijn tarieven aan. Binnenlandse zendingen worden gemiddeld 4,6% duurder. De 
priorzegel, voor brieven die de volgende dag geleverd moeten worden, wordt weer ingevoerd en 
kost 1 euro (0,97 euro als je ze per 10 koopt). Voor een gewone zegel betaal je voortaan 0,95 
euro (0,92 euro per 10). 

• Bellen, internet en tv bij Proximus duurder 

Proximus verhoogt de prijs van haar populaire bundels, de optionele sportpakketten en enkele 
oude abonnementsformules. Het gaat vooral om een verhoging van zo’n 2 euro per maand. Zo 
kost de formule Familus 69 euro in plaats van 67. De optie Belgisch voetbal wordt een kwart 
duurder: de abonnementsprijs gaat van 7,95 naar 9,95 euro. 

• Banken trekken tarieven op 

Bankieren via BNP Paribas Fortis wordt voor sommigen een stukje duurder. Een reeks tarieven 
gaat de hoogte in. Voorts rekent de bank ook extra kosten aan voor het beheren van 
nalatenschappen die binnen twaalf maanden na een overlijden nog niet geregeld zijn. Ook bij 
ING wordt een reeks tarieven opgetrokken. 
Kerkelijke huwelijken en uitvaarten duurder 
Het tarief voor kerkelijke huwelijken en uitvaarten wordt op 275 euro gebracht in het 
aartsbisdom Mechelen-Brussel en in de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt. De 
stijging van het tarief met 25 euro is volgens de bisdommen het gevolg van toenemende kosten, 
onder meer aan kerkgebouwen. 

• Meeste onkruidverdelgers verboden 

Het merendeel van de onkruidverdelgers verdwijnt uit de rekken, ook de synthetische 
herbiciden. 
 
KINDEREN 

• Kinderbijslag wordt Groeipakket 

Voor elk kind dat vanaf 1 januari in Vlaanderen wordt geboren, krijg je als ouder maandelijks 
hetzelfde basisbedrag: 163,20 euro. Dat is meer dan nu voor een eerste kind, maar minder voor 
een 2de en 3de. Kinderen geboren vóór 2019 behouden de basisbedragen van de vroegere 
kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar. 

• Pasgeboren baby’s ook op muco gescreend 



Baby’s zullen voortaan op 12 zeldzame ziekten worden gescreend. De lijst van elf aangeboren 
aandoeningen waarop borelingen in de eerste dagen na de bevalling met een bloedprik worden 
getest, wordt uitgebreid met de erfelijke taaislijmziekte of mucoviscidose. 

• Adoptieverlof breidt uit 

Zowel werknemers als zelfstandigen kunnen bij een adoptie zes weken verlof per ouder 
opnemen, onafhankelijk van de leeftijd van het kind. 

• Meer middelen voor kleuter- en basisonderwijs 

Het basisonderwijs krijgt 20 miljoen euro extra per jaar of een toename van administratieve 
ondersteuning met meer dan 20 procent. Eenmalig komen er 10 miljoen euro extra 
werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs en 10 miljoen euro voor ondersteuning op de 
werkvloer van kleuter en lager onderwijs. 
 

GEZONDHEID 

• Vast tarief voor bevalling en prothese 

Voor ‘standaardingrepen’ zoals een bevalling, blindedarmoperatie of knieprothese betaal je een 
vast bedrag, ongeacht het ziekenhuis. Materiaalkosten en geneesmiddelen vallen nog niet onder 
dit systeem. Ook de ereloonsupplementen van de artsen voor een eenpersoonskamer blijven 
bestaan. 

• Ambulance kost altijd 60 euro 

Vanaf 1 januari betaal je voor dringend ziekenvervoer altijd het vaste tarief van 60 euro, 
ongeacht de afstand. Er is wel geen terugbetaling meer. 

• Huisbezoek dokter duurder 

Komt de huisarts bij je langs, dan betaal je daar voortaan 38,86 euro in plaats van 37,61 euro 
voor. Voor de patiënt stijgt het remgeld voor een visite van 13,16 euro naar 13,60 euro. Ook de 
honoraria een gewone raadpleging stijgen: 26,28 euro in plaats van 25,43 euro. Maar die 
prijsstijging wordt niet aan de patiënt doorgerekend. 

• Screening dikkedarmkanker vervroegd 

Word je volgend jaar 51 of 52? Dan mag je een uitnodiging in je bus verwachten om deel te 
nemen aan een preventieve dikkedarmkankerscreening. Dat is twee jaar eerder dan voorheen. 
Medicatie tegen hepatitis C voor iedereen terugbetaald 
Alle patiënten met hepatitis C zullen hun antivirale medicijnen vanaf volgend jaar terugbetaald 
krijgen. Tot nu toe was er alleen een terugbetaling voor patiënten bij wie de ziekte in een 
vergevorderd stadium was. 

• CM stopt met terugbetaling homeopathie 

De christelijke mutualiteit CM stopt met de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen. 
Dat is het resultaat van een bevraging bij de leden. De CM schrapt onder meer ook de 



tegemoetkoming voor oordoppen op maat, het lidgeld van jeugdverenigingen en podologische 
zolen. 

• Strengere regels voor gebruik zonnebank 

Wie onder de zonnebank wil, moet voortaan een doktersattest voorleggen met daarop zijn of 
haar huidtype. Alternatief is je huid laten scannen in het zonnecentrum zelf, zodat de 
gevoeligheid bepaald kan worden. Mensen met huidtype 1, het kwetsbaarste, mogen geen 
zonnebank meer gebruiken.  

• Vlaamse premie nu ook na ernstige ziekte 

Werkgevers kunnen de Vlaamse ondersteuningspremie voor personen (VOP) met een handicap 
voortaan ook aanvragen voor mensen die herstellen van een ernstige ziekte en toch weer aan 
het werk willen. Die bedraagt 20 procent van het loon voor een periode van twee jaar. Indien 
nodig kan dat met twee jaar worden verlengd. 
 

WERKEN 

• Nettoloon stijgt door taxshift 

Op Nieuwjaar treedt de derde en laatste fase van de taxshift in werking. Iemand met een 
brutoloon van 2.000 euro en nettoloon van 1.575 euro, zal netto 37 euro meer overhouden. Om 
jobcreatie te stimuleren en de loonkosten te doen dalen, komt er ook een daling van de 
werkgeversbijdragen. 

• Loonindexatie voor 450.000 bedienden 

De Belgische bedienden in paritair comité 200, zowat een kwart van alle bedienden, zien hun 
loon met 2,16% stijgen. Ook voor de werknemers uit de voedingsnijverheid (+2,10%), de handel 
in voedingswaren (+2,16%), de primaire sector (+2,10%) en arbeiders en bedienden in de horeca 
(+2,10%) is er een indexatie. 

• Langer werken wordt beloond 

Wie langer werkt dan een volledige loopbaan van 45 jaar, zal pensioenrechten blijven 
opbouwen. Langer werken wordt dus beloond. Langdurig werklozen en bruggepensioneerden 
zullen daarentegen een lager pensioen verwerven. Zelfstandigen die na hun 65ste blijven 
werken, kunnen een ziekte-uitkering krijgen. Alle werknemers komen voortaan ook in 
aanmerking voor een aanvullend pensioen. 

• Brugpensioen nog strenger 

De voorwaarden om in het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag (SWT), het vroegere 
brugpensioen, te gaan, verstrengen opnieuw. Waar de algemene leeftijdsvoorwaarde 62 jaar 
blijft, zal een man voortaan 41 jaren loopbaan moeten bewijzen, een vrouw 35. Wie in SWT gaat, 
moet ook langer aangepast beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. 

• Aantrekken buitenlandse werkkrachten makkelijker 

Om de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt aan te pakken is het voortaan gemakkelijker voor 
bedrijven om buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken. Vooral voor hoog- en 



middengeschoolden moet werken in Vlaanderen makkelijker én aantrekkelijker worden met een 
reeks maatregelen. 

• Alle pensioenen op dezelfde dag uitbetaald 

Gepensioneerden zullen vanaf 1 januari op dezelfde dag hun pensioenbedragen uitbetaald 
krijgen, of ze nu werkten als zelfstandige, ambtenaar of werknemer.  
 

WONEN 

• Distributienettarieven omlaag 

Goed nieuws voor uw energiefactuur: volgend jaar gaan de distributienettarieven naar beneden. 
Een gemiddeld gezin betaalt daardoor naar schatting zo’n 46 euro minder voor elektriciteit en 25 
euro voor aardgas. 

• Huurprijs stabieler 

Een huisbaas kan de huurprijs tijdens de duur van het contract enkel nog jaarlijks indexeren. 
Uitzonderingen: de huurwaarde stijgt met minimaal 20%, of er gebeurden verbouwingswerken 
die de huurwaarde met minstens 10% doen stijgen. De waarborg die huurders aan het begin van 
de huur op een geblokkeerde waarborgrekening storten, stijgt van twee naar drie maanden 
huurprijs. De opzegvergoedingen die huurders betalen bij het verbreken van nieuwe contracten 
van korte termijn (max. 3 jaar) worden gehalveerd. 

• Elk huis krijgt woningpas 

Een nieuw, gratis digitaal paspoort dat elke woning krijgt, bundelt alle beschikbare info, zoals 
keuringen, attesten en gegevens uit het energieprestatiecertificaat (EPC) en de EPB-aangifte . 
Het maakt het veel makkelijker om na te gaan hoe kwalitatief en energiezuinig een woning is. 

• EPC in nieuw kleedje 

Elke Vlaamse woning die wordt verkocht of verhuurd, krijgt met het aangepaste 
Energieprestatiecertificaat een label van A+ (uitstekend) tot F (ondermaats). Het EPC+ geeft ook 
meer informatie over hoe de woning energiezuiniger kan worden gemaakt, wat dat kost en welk 
energielabel de woning nadien krijgt. 

• Verbeterings- en renovatiepremie smelten samen 

Het eengemaakte en minder strenge systeem moet voor meer duidelijkheid en transparantie 
zorgen. Gezinnen met een lager inkomen krijgen ook meer flexibiliteit over hoe ze de 
renovatiepremie aanvragen, en alleenstaande ouders komen vlotter in aanmerking voor een 
tegemoetkoming. De aanpassingspremie, die specifiek op de doelgroep van ouderen gericht is, 
blijft voorlopig wel afzonderlijk bestaan. 

• Nieuwe premies 

Wie zijn oude kachel vervangt door een milieuvriendelijker toestel, krijgt een premie die kan 
oplopen tot 250 euro. Wie een warmtepompboiler plaatst, ontvangt 400 euro steun. De premie 
voor dakisolatie daalt in 2019 wel van 6 €/m² naar 4 €/m². 



• Energielening alleen nog voor sociale doelgroepen 

De Vlaamse overheid biedt niet langer aan iedereen een energielening aan voor 
energiebesparende ingrepen in de woning, zoals isolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen en 
warmtepompen. Alleen sociale doelgroepen en verenigingen kunnen nog zo’n lening afsluiten. 

• Vleesafval en eieren bij gft, koffiepads niet meer 

Mogen voortaan bij het gft-afval: zowel dierlijk als plantaardig keukenafval en etensresten. 
Vlees- en visresten, vaste zuivelproducten als kaas, eieren en eierschalen kiepert u dus gewoon 
in de groene container, net als mest van kleine huisdieren. Theezakjes en koffiepads horen 
voortaan niet meer in de gft-bak. Ook mossel- en oesterschelpen moeten bij het restafval. 

• Wet rond mede-eigendom versoepeld 

Woont u in een appartement? Het nieuwe appartementsrecht moet het beheer van de 
gemeenschappelijke delen eenvoudiger maken. Voor beslissingen omtrent de 
gemeenschappelijke delen als gangen, liften, tuin, dak en gevels wordt de vereiste 3/4 
meerderheid verlaagd naar 2/3. Voor wettelijk verplichte werken zoals aanpassingen aan de 
liftinstallaties en de brandveiligheid is er een verlaging naar meer dan 50%. 
Voorts voorziet de nieuwe wet op de mede-eigendom dat één eigenaar niet langer de afbraak en 
heropbouw van een appartementsgebouw kan blokkeren. 

MOBILITEIT 

• Lage-emissiezone in Brussel wordt strenger 

De lage-emissiezone in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt uitgebreid naar diesels van de 
EURO 2-norm en benzinevoertuigen zonder EURO-norm of EURO 1-norm. Er geldt een 
overgangsperiode van drie maanden. 

• Oldtimers verplicht naar keuring 

Oldtimers met een leeftijd vanaf 25 tot 30 jaar moeten voortaan jaarlijks naar de periodieke 
technische keuring. Voertuigen met een leeftijd tussen de 30 en 50 jaar oud moeten 
tweejaarlijks worden geschouwd, die ouder dan 50 jaar vijfjaarlijks. Doel is het verzekeren van 
de verkeersveiligheid. 

• Geen inhaalverbod meer voor vrachtwagens op snelweg 

Het algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens op snelwegen met 2x2 rijvakken verdwijnt. Het 
verbod zal alleen nog gelden bij regenweer. Als de regio’s dat nodig vinden mogen ze voor 
bepaalde delen van de snelweg wel een inhaalverbod opleggen, met verkeersborden.  

• Op meer plaatsen kilometerheffing voor vrachtwagens 

Het wegennet waar de kilometerheffing voor vrachtwagens geldt, wordt uitgebreid met 38 
kilometer. Het gaat om drie trajecten: de A11 van Brugge (N31) tot Knokke-Heist (N49), de N36 
van Roeselare (R32) tot de N35 in Zarren en de N722, van de N80 in Hasselt tot de N718 in Sint-
Truiden. 

• Nieuwe test voor beginnende bestuurders 



Wie zijn definitieve rijbewijs heeft gehaald, zal zes tot negen maanden later opnieuw moeten 
bewijzen dat hij het roze papiertje waard is met behulp van een extra opleiding. Het 
‘terugkommoment’ zal 100 euro kosten.  

• ‘Plusouder’ ook begeleider 

Een partner mag vanaf volgend jaar de (klein- en pleeg)kinderen, zussen en broers van de 
persoon met wie hij of zij samenwoont, ook leren rijden. Dat schrijven Het Belang van Limburg 
en De Standaard.  

• Elektrische motorfietsen vrijgesteld van verkeersbelasting 

Wie een elektrische motorfiets koopt, hoeft daar geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) meer 
op te betalen. De vrijstelling komt bovenop de zero-emissiepremie van 1.500 euro die iedereen 
met een elektrische motor krijgt. 
 

POLITIEK 

• Vlaanderen is 7 fusiegemeenten rijker 

Vlaanderen telt vanaf 1 januari 7 extra fusiegemeenten: Aalter (Aalter + Knesselare), Deinze 
(Deinze + Nevele), Kruisem (Kruishoutem + Zingem), Lievegem (Waarschoot + Lovendegem + 
Zomergem), Puurs-Sint-Amands (Puurs + Sin-Amands), Pelt (Overpelt + Neerpelt) en Oudsbergen 
(Opglabbeek + Meeuwen-Gruitrode). Door de fusies telt Vlaanderen niet langer 308, maar 300 
gemeenten.  

• België wordt lid van VN-Veiligheidsraad 

België wordt twee jaar lang niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, 
samen met de Dominicaanse Republiek, Duitsland, Indonesië en Zuid-Afrika.  

• Roemenië gaat Europese ministerraden leiden 

Voor de eerste keer sinds het in 2007 tot de Europese Unie toetrad, zal Roemenië de Europese 
ministerraden voorzitten. Boekarest hoopt tijdens zijn zes maanden als EU-voorzitter voor een 
doorbraak te kunnen zorgen in verschillende belangrijke dossiers, maar de brexit en de Europese 
verkiezingen zullen wellicht weinig manoeuvreerruimte bieden. Roemenië volgt Oostenrijk op. 

• Pierre Wunsch nieuwe gouverneur Nationale Bank 

Jan Smets zwaait af als gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB). Hij gaat na vier jaar 
met pensioen en wordt vervangen door de Franstalige Pierre Wunsch (51). Die is nu nog 
vicegouverneur.  
 

VARIA 

• Amnestieperiode voor wapens zonder vergunning loopt af 

Wie een vuurwapen zonder vergunning bezit, zal dat niet meer zomaar kunnen laten 
regulariseren. Wie nog betrapt wordt, riskeert een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar 



en/of een geldboete van 100 tot 25.000 euro. De regularisatieperiode was niet van toepassing 
op verboden vuurwapens. 

•  Nieuwe visquota  

Belgische vissers mogen minder tong en kabeljauw bevissen en in de wateren van de Europese 
Unie geldt de aanlandingsverplichting, waardoor ongewenste vangsten niet meer mogen worden 
teruggegooid. Bedoeling is overbevissing te voorkomen. 

• Verbod op onverdoofd slachten 

In Vlaanderen wordt een verbod op onverdoofd slachten van kracht. Kleine herkauwers en 
pluimvee mogen alleen nog geslacht worden met elektronarcose, waardoor het verdoofde dier 
ongevoelig wordt voor pijn.  

• Netflix en co moeten bijdragen aan Vlaamse producties 

Netflix, Amazon en andere streamingdiensten met een jaaromzet van 500.000 euro moeten 
voortaan financieel bijdragen aan de productie van Vlaamse films en tv-series.  
Ofwel investeren ze rechtstreeks, ofwel storten ze een bedrag aan het Vlaams Audiovisueel 
Fonds (VAF).    Bron: HLN  

 

    Gemeenteraadsverkiezingen: 2018 
 

Behalve in Linkebeek en Borsbeek hebben de laatste gemeenten een akkoord bereikt voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.   

• Ninove 

Heisa in Ninove. Op de valreep werd  een meerderheid gevormd zonder VB , dat 40% van de 
stemmen had, dankzij de dissidente N-VA’er Joost Arents. “Ik wou de impasse doorbreken”, zei 
hij. Naar eigen zeggen volgde hij daarmee het voorbeeld van zijn grote idool en verzoener “Bart 
De Wever”. Het werd hem niet in dank afgenomen en  hij werd prompt uit de partij gezet. 
 
Ook de verwensingen van Guy D’haeseleer aan het adres van Arents volgden snel. Hij noemde 
hem een “verrader”. De gevonden meerderheid noemt D’haeseleer dan weer “ondemocratisch”. 
Forza Ninove haalde op 14 oktober een absolute monsterscore. 40 procent van de stemmen om 
precies te zijn, D’haeseleer kreeg het initiatief om een bestuur te vormen, maar geraakte niet uit 
de patstelling. Hij vindt het nog steeds ondenkbaar dat hij geen burgemeester wordt.  
De nieuwe coalitie was amper rond en al meteen werd een protest aangekondigd: ‘De Mars voor 
Democratie’, georganiseerd door Vlaamsgezinde verenigingen. 
 
“Tot heden heb ik geen aanvragen ontvangen”, aldus burgemeester De Jonge. “Dat is wel het 
officiële kanaal. Alle betogingen moeten via de burgemeester passeren, maar ik zal die 
betogingen toestaan.”  
“Ik heb vanmorgen overlegd met de veiligheidscel en we zullen voorbereid zijn, gezien de 
organisatoren van de mars is dat nodig.”  
“We zijn aan het overleggen met de federale politie, en we laten niets aan het toeval over, maar 
ik wil alle partijen en organisatoren van betogingen, marsen en tegenbetogingen oproepen om 
alsnog een aanvraag in te dienen. Op die manier kan alles ordentelijk en veilig verlopen.”  
 



 “We zullen voorbereid zijn”, zegt de politie van Ninove. “Ook als het niet ordelijk verloopt. De 
samenwerking met de federale politie verloopt uitstekend. We zullen voldoende manschappen 
hebben.” 
 
Nog volgens van Langenhove is het geen mars voor Guy D’haeseleer. “Het is een mars voor de 
democratie”, benadrukt hij. “Als de kiezers van Vlaams Belang en N-VA een duidelijk signaal 
geven dat ze een ander beleid willen, dan mogen die niet zomaar aan de kant geschoven 
worden. Daarom moeten we op straat komen.” 

• Antwerpen  

In Antwerpen is er een coalitieakkoord bereikt met N-Va,  Open VLD en de sp.a.  
Een paar laatste punten moeten nog worden bijgeschaafd, maar over de meest heikele kwesties 
zijn de onderhandelaars het eens.  
Daarbij was het vooral uitkijken naar de reactie van de sp.a. Verschillende socialistische 
verkozenen dreigden de voorbije dagen als onafhankelijke in de gemeenteraad te gaan zetelen. 
Ze zouden een samenwerking met de N-VA niet zien zitten en eisten zware toegevingen, zoals 
het afvoeren van het hoofddoekenverbod voor Antwerpse loketbedienden. De Wever liet 
duidelijk verstaan dat daar geen sprake van kon zijn.  
'Wij Zijn Socialisten", een beweging die zich in heel Vlaanderen inzette voor sp.a in aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen, wachtte eerst het op til zijnde Antwerpse bestuursakkoord niet 
af en stelde dat sp.a niet met N-VA in zee mag gaan. 
'Het depanneren van De Wever en een mandatenjacht vloekt met de nieuwe koers die ingezet 
werd. De sp.a kan enkel herleven indien zij beginselvast en consequent sociaal, democratisch en 
ecologisch is.'  
 'Wij Zijn Socialisten' riep alle sp.a-leden op om op de ledenvergadering aanwezig te zijn om 
tegen het akkoord te stemmen, 'wat ook de inhoud moge wezen'. 
Maar uiteindelijk stemden de leden toch voor de coalitie.  
Het akkoord van de Bourgondische coalitie komt net op tijd. Sowieso moest er tegen 1 januari 
een nieuwe coalitie zijn. 

• Gent  

In Gent is de euforie van de Liberalen een nachtmerrie aan het worden.  De eerste Gentse 
liberale burgemeester in zestig jaar is binnen, maar de lokale afdeling ligt aan diggelen door 
interne twisten. 
Zijn burgemeesterschap heeft hij kunnen veiligstellen.  
Maar door de alliantie die de liberalen aangingen met CD&V, heeft Open Vld maar twee zitjes in 
het college. De logica wil dat die voor de uittredende schepenen Christophe Peeters en Sofie 
Bracke zijn. Maar Sami Souguir heeft al twaalf jaar in de gemeenteraad gezeten en had zich na 
de verkiezingsuitslag verheugd op een schepenpost. Hij stelt zich tegenkandidaat voor de post 
van schepen van Cultuur. Met 25 stemmen van de 49 aanwezige bestuursleden haalt Souguir het 
van de ervaren Peeters.  
 
Dat Peeters met 4.837 stemmen in Gent wordt opzijgeschoven voor Sami Souguir, goed voor 
2.002 stemmen, dat pikken de Gentse liberalen niet. Alle liberale oud-schepenen schreven een 
brief naar Rutten en De Clercq om ‘deze vergissing recht te zetten’. Maar een reactie kwam er 
niet. Tot er een tweet van partijvoorzitter Gwendolyn Rutten kwam: “Pal achter Mathias De 
Clercq. Publieke aanvallen dienen de partij, de Gentenaars en het algemeen belang niet.” 
 
Anderhalve week na de verrassende exit van de Gentse schepen Christophe Peeters, reageert 
burgemeester M. De Clercq op de heisa. Na contact met de oud-schepenen van de partij, belooft 
De Clercq nu dat Peeters een prominente rol binnen de partij zal behouden.  Dat wordt onder-
voorzitter van de gemeenteraad, maar dat is een magere troost. 



En hiermee sluiten we de verslaggeving van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018  af. 
In  mei 2019 zijn er federale verkiezingen, tenzij er vervroegde verkiezingen komen. 

 

    De federale verkiezingen 2019 
 

Op zondag 26 mei 2019 trekken alle meerderjarige Belgen naar de stembus voor de verkiezingen 
voor het Europees parlement en de regionale parlementen.  
  
Omdat in ons land de regionale verkiezingen samenvallen met verkiezingen voor het Europees 
parlement, wil dat zeggen dat ook het Vlaams parlement, het Waals parlement, het Brussels 
parlement, het parlement van de Franse gemeenschap en het parlement van de Duitstalige 
gemeenschap op 26 mei verkozen zullen worden. 
 
Anders dan de regionale verkiezingen, hoeven de federale verkiezingen in België (nog) niet 
samen te vallen met de Europese. Als de regering-Michel de rit uitdoet, is de kans echter groot 
dat ook de federale volksvertegenwoordigers op 26 mei verkozen zullen worden. Ook vijf jaar 
geleden werden alle verkiezingen op één dag gehouden. 
 
Het is ondertussen ook afwachten of ons land kan instemmen met de invoering van een 
verplichte kiesdrempel voor de Europese verkiezingen. Op het overleg met zijn Europese 
ambtgenoten kreeg minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dinsdag te horen dat er 
tegen het einde van de maand een doorbraak moet zijn. De door Duitsland gevraagde 
kiesdrempel van 2 tot 5 procent in de (grote) lidstaten die meer dan 35 zetels in het Europees 
parlement tellen, stoot op Belgisch verzet. Het is met name regeringspartij N-VA die principiële 
bezwaren aantekent omdat kleine, regionale partijen in Spanje onverkiesbaar dreigen te 
worden. “Bovendien is de invoering van een kiesdrempel een interne kwestie”, zegt Europees 
parlementslid Sander Loones. 
 
Maar in België is de toestand door het ontslag van de regering veranderd. 
Er bestaat een kans dat er vervroegde federale verkiezingen zijn. 

 

    Het nieuwe kindergeldsysteem 
 

Vanaf 1 januari is er een nieuw  kinderbijslagsysteem, het  Groeipakket. 
Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin. 
  
Wat zit er in het Groeipakket? 
 
Het Groeipakket bestaat voor elk kind dat in Vlaanderen woont (domicilie) uit een 

• Startbedrag: éénmalig bedrag van 1.122 euro bij de geboorte of adoptie van elk kind, 
geboren of geadopteerd vanaf 1 januari 2019. Kinderen die geboren worden voor 1 
januari 2019 krijgen kraamgeld. 

• Basisbedrag: maandelijks bedrag van 163,20 euro voor elk kind geboren vanaf 1 januari 
2019. Kinderen geboren voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit het oude 
systeem (incl. rang- en leeftijdstoeslag).  

• Schoolbonus: jaarlijks bedrag in augustus, afhankelijk van de leeftijd en varieert tussen 
20,40 en 61,20 euro, voor elk kind, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019. 

 

https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/startbedrag-groeipakket
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/basisbedrag-groeipakket
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/kinderbijslag-tot-18-jaar
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/kinderbijslag-tot-18-jaar
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/schoolbonus-groeipakket


zorgtoeslagen  
o Wezentoeslag: 163,20 euro per maand voor een wees en 81,60 euro per maand voor 

een half wees, voor kinderen die een ouder verliezen vanaf 1 januari 2019. Kinderen 
die een ouder verloren voor 1 januari 2019 krijgen de wezenbijslag uit het oude 
systeem. 

o Pleegzorgtoeslag: 63,03 euro per maand voor kinderen geboren vanaf 1 januari 
2019. Kinderen geboren voor 1 januari behouden toeslag uit het oude systeem. 

o Zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoefte: afhankelijk van de handicap of 
aandoening tussen 82,37 en 549,12 euro per maand. Deze bedragen zijn dezelfde in 
het oude en nieuwe systeem, dus gelden voor alle kinderen. 
  

sociale toeslag  
o voor gezinnen met een inkomen lager of gelijk aan 30.984 euro: maandelijks 

51 euro per kind bij 1 of 2 kinderen en 81,60 euro per kind bij 3 of meer kinderen, 
onafhankelijk van de geboortedatum van het kind. 

o voor gezinnen met een inkomen tussen 30.984 en 61.200 euro en minstens drie 
kinderen waarvan het 3e of volgende kind geboren is vanaf 1/1/2019, maandelijks 
61,20 euro per kind. 
  

Voor sommige kinderen, die naar een door Vlaanderen erkende of gesubsidieerde 
kinderopvang of school gaan in Vlaanderen of Brussel, zijn een aantal extra toelagen voorzien 
(participatietoeslagen) nom hen te stimuleren om naar de opvang of naar school te gaan: 
 

o kinderopvangtoeslag 
Wie gebruik maakt van kinderopvang waar ouders niet betalen op basis van hun 
inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,23 euro per 
opvangdag. De kinderopvangtoeslag is enkel van toepassing op kinderen die 
opgevangen worden in een door Vlaanderen vergunde kinderopvang in Vlaanderen 
of in Brussel. Voor alle kinderen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019. 
  

o kleutertoeslag 
Kleuters van 3 jaar die ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap 
erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel krijgen een kleutertoeslag van 
132,60 euro. Kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig 
zijn op school krijgen ook 132,60 euro per jaar. Voor alle kinderen, ook voor de 
kinderen geboren voor 1 januari 2019. 
  

o schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020. Voor alle kinderen, ook voor de kinderen 
geboren voor 1 januari 2019. 
Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen ook 
rekenen op een schooltoeslag (de huidige schooltoelage). 
Enkel kinderen die naar school gaan in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende 
onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel, hebben recht op de schooltoeslag. Het 
bedrag is afhankelijk van het inkomen van het gezin en wordt per schooljaar 
toegekend:  

▪ 3-5 jaar: gemiddeld 98 euro per jaar 
▪ 6-12 jaar: gemiddeld 148 euro per jaar 
▪ 12-18 jaar: gemiddeld 682 euro per jaar 
▪ 18+: 50 euro per jaar (bovenop de huidige studietoelage, als u daar ook 

recht op hebt) 
  

Overgangsperiode 
• Elk kind geboren voor 1 januari 2019 blijft ook na 1 januari dezelfde 

basisbedragen ontvangen als voordien (incl. rang- en leeftijdstoeslag). 

https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/wezentoeslag-groeipakket
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/wezenbijslag
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/wezenbijslag
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/pleegzorgtoeslag-groeipakket
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/de-zorgtoeslag-voor-specifieke-ondersteuningsbehoeften-groeipakket
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/de-kleutertoeslag-groeipakket
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten/schooltoelage-voor-het-basisonderwijs-en-het-secundair-onderwijs
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/schoolkosten/studietoelage-voor-het-hoger-onderwijs


Maar deze kinderen kunnen wel onmiddellijk genieten van de schoolbonus, de 
kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag (vanaf schooljaar 2019-2020) uit 
het Groeipakket. 
Voor wie al een zorgtoeslag of de sociale toeslag kreeg, blijven de bedragen uit de oude 
regeling geldig. 
  

• Elk kind geboren vanaf 1 januari 2019 krijgt onmiddellijk het volledige Groeipakket. 
  

• In één gezin kunnen er dus zowel kinderen zijn die bedragen ontvangen volgens het oude 
systeem als kinderen die het volledige Groeipakket krijgen. 

 
Alle verdere informatie  en  Hoe aanvragen?   Zie: 
http://www.groeipakket.be/  
 
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/contactgegevens-
kinderbijslagfondsen-en-uitbetalers-groeipakket  

 

    Armoede en levensverwachting 
 

Wie in ons land een betere opleiding, job en woonst heeft dan anderen, leeft gemiddeld zo’n 
zeven jaar langer dan wie het minder goed heeft. En dat effect van ongelijkheid neemt toe. 
Ook in België leven we steeds langer. Wie hier nu geboren wordt, mag verwachten 81 jaar te 
worden. Dat is drieënhalf jaar meer dan twintig jaar geleden. Maar die vlieger gaat niet voor 
iedereen op. Belgen die het minder goed hebben, leven opmerkelijk minder lang. Dat ontdekte 
professor economie Thierry Eggerickx (UC Louvain) met zijn team. 
Zo leeft een Belgische vrouw die bij de 25 procent minst fortuinlijken hoort gemiddeld 6,6 jaar 
minder lang dan een vrouw die bij de 25 procent meest fortuinlijken hoort. Bij de mannen is dat 
zelfs 9,1 jaar. Een man die in ons land in de beste sociaal-economische positie verkeert, leeft met 
andere woorden bijna een decennium langer dan een man die in de slechtste situatie zit. 
De 5 procent meest bevoorrechte mannen leeft dertien jaar langer dan de 5 procent minst 
bevoorrechte. Bij vrouwen is het verschil tien jaar 
Eggerickx en co baseren hun bevindingen op geanonimiseerde gegevens uit het rijksregister van 
de laatste vijftien jaar, de laatste drie volkstellingen (1991, 2001 en 2011) en de overlijdensaktes 
van de burgerlijke stand. 
 
‘De verschillen in levensverwachting naargelang sociaal-economische positie zijn enorm en dit 
speelt in alle lagen van de bevolking’ 
Iedere Belg kreeg ook een ‘socio-economische score’ gebaseerd op drie criteria die 
doorslaggevend zijn voor ‘gezondheidsgedrag’: opleidingsniveau, job en woonsituatie. De 
volledige bevolking is op basis daarvan in vier sociale klassen ingedeeld. De socio-economische 
scores kruisten de onderzoekers dan met de gegevens over hoe lang mensen leven. 
Daaruit valt bijvoorbeeld nog af te leiden dat de 5 procent meest bevoorrechte mannen liefst 
dertien jaar langer leven dan de 5 procent minst bevoorrechte. Bij vrouwen aan beide uitersten 
van de sociale ladder is het verschil in levensverwachting tien jaar. 
 
‘Die verschillen tussen de extremen zijn enorm maar dit speelt in alle lagen van de bevolking. 
Hoe meer bevoorrecht je bent, hoe hoger telkens je levensverwachting en omgekeerd”, zegt 
onderzoeker Jean-Paul Sanderson. 
Zo zijn de verschillen tussen de twee middelste sociale klassen een stuk kleiner (1,7 jaar bij 
mannen en 7 maanden bij vrouwen), maar ze zijn er wel systematisch. 

http://www.groeipakket.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/contactgegevens-kinderbijslagfondsen-en-uitbetalers-groeipakket
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/contactgegevens-kinderbijslagfondsen-en-uitbetalers-groeipakket


Ook toont het onderzoek regionale verschillen. In de regio Antwerpen bijvoorbeeld ligt de 
levensverwachting van de 25 procent minst fortuinlijke mannen zowat zeven jaar lager dan die 
van de 25 procent meest fortuinlijken. In en rond Leuven, Oostende, Kortrijk en Gent is dat tien 
jaar. In Brugge is het elf jaar. 
 
‘De ongelijkheid heeft steeds meer effect op de levensverwachting. Bij de minst bedeelden stijgt 
die de laatste 25 jaar minder dan bij de meest bevoorrechten’ 
Regio’s in voormalige industriegebieden – zoals rond Dendermonde en Aalst – hebben de laagste 
levensverwachting, en de Vlaamse man uit de hoogste klasse leeft bijna tien jaar langer dan zijn 
Waalse landgenoot. 
De onderzoekers benadrukken dat de impact van ongelijkheid op de levensduur toeneemt. “De 
levensverwachting van de minst bedeelden stijgt de laatste 25 jaar minder dan die van de meest 
bevoorrechten”, zegt Sanderson. 
 
‘Ons onderzoek toont aan dat steeds meer Belgen uit de meest kwetsbare groepen 
doktersbezoeken en andere gezondheidszorg niet krijgen of uitstellen’ 
 
Hij wijst besparingsmaatregelen aan als belangrijke verantwoordelijke. “Zo worden bepaalde 
medicijnen niet meer terugbetaald en valt wie langdurig werkloos is sneller terug op het 
OCMW”, zegt Sanderson. “We zitten nog niet in een Amerikaans of Brits scenario waar de 
levensverwachting zelfs weer daalt, maar ze slabakt hier wel en dat heeft te maken met die 
toenemende ongelijkheid.” 
Gezondheidseconoom Veerle Buffel (HIVA, KU Leuven), niet betrokken bij dit onderzoek, kan dat 
bevestigen. Uit een eigen studie blijk dat steeds meer Belgen uit de meest kwetsbare groepen 
doktersbezoeken en andere gezondheidszorg niet krijgen of uitstellen. 
 
‘In België ligt die onvervulde zorgbehoefte wel zeer laag in vergelijking met andere Europese 
landen, maar bij de meest kwetsbare groepen, zoals mensen met lage inkomens en opleidingen 
of alleenstaande ouders doen we het veel minder goed.” 
Buffel stelt dat de ongelijkheid bij onvervulde zorgbehoeften de laatste tien jaar flink is 
toegenomen. “Gebrek aan financiële middelen is de belangrijkste reden die mensen opgeven. En 
dat kun je zeker in verband brengen met ongelijke levensverwachting. Zorggebruik is maar een 
van de vele verklarende factoren maar wel een belangrijke, want dat kan 
gezondheidsongelijkheden versterken gedurende de levensloop en het is ook een factor waar we 
iets kunnen aan doen.” 
De Europese Commissie vroeg Buffel verklaringen te zoeken. “We hebben al een paar 
vermoedens. Zo is wat je voor zorg direct uit je zak betaalt licht toegenomen, worden 
basisverzekeringen meer uitgehold en geïndividualiseerd, zijn de zwaksten vaak niet op de 
hoogte van compensaties en is zorg buiten de ziekenhuizen belangrijker geworden waardoor 
meer kosten, bijvoorbeeld voor aangepaste voeding of aanpassingen in huis, op de burger 
vallen.” 
Hoe sociale klasse je levensduur bepaalt: 

•   Een Belgische vrouw die bij de 25 procent minst fortuinlijken hoort leeft gemiddeld 6,6 jaar 

minder lang dan een vrouw die bij de 25 procent meest fortuinlijken hoort. 

 
•   Een man die bij de 25 procent minst bevoorrechten hoort, leeft 9,1 jaar minder lang dan 
een man die bij de 25 procent meest bevoorrechten behoort. 
 
•   De 5 procent meest bevoorrechte mannen leeft dertien jaar langer dan de vijf procent 
minst bevoorrechte. 
 
•   De 5 procent meest fortuinlijke vrouwen leeft tien jaar langer dan 5 procent minst 
fortuinlijke. 



•   Hoger opgeleide mannen hebben op hun 25ste een levensverwachting die 7,3 jaar hoger 
ligt dan die van werklozen. Bij vrouwen is dat 6,4 jaar. 
 
•   Werkende mannen hebben op hun 25ste een levensverwachting die zeven jaar hoger ligt 
dan die van werklozen. Bij vrouwen is dat verschil drie jaar. 
 
•   Mannen die huiseigenaar zijn hebben op hun 25ste een levensverwachting die 5,6 jaar 
hoger ligt dan die van huurders. Voor vrouwen is dat verschil kleiner (3,6). 
 
•   Bij mannen tussen 25 en 50 jaar uit de laagste klasse is het risico om te sterven dubbel zo 
groot als gemiddeld en vier à vijf keer zo groot als de meest bevoorrechte mannen in die 
leeftijdscategorie 
 

BOEKEN 
 

    Het ontmantelen van de demos 
 

Het ontmantelen van de demos:   
door  Wendy Brown 
 
Het neoliberalisme is een denktrant die niet 
alleen alle aspecten van het bestaan in 
economische termen uitdrukt, maar ook leidt 
tot de ontmanteling van de basiselementen van 
de democratie. Tot in detail laat Wendy Brown 
zien wat de neoliberale logica betekent voor 
cultuur, onderwijs, rechtspraak en manieren 
van besturen. De demos desintegreert in 
stukjes menselijk kapitaal.   
 
Democratie is, ook in het Westen, geen 
vanzelfsprekende bestuursvorm, maar de 
homo politicus heeft nog niet definitief 
plaatsgemaakt voor de homo economicus. 
Democratie in de eenentwintigste eeuw, stelt 
Wendy Brown, vraagt om politieke verbeelding 
en strijd. 
 
Wendy Brown is hoogleraar politicologie.   
Zij richt zich in haar werk vooral op politieke en 
feministische theorie.  2018 - € 24.50 - Octavo  

 

     De  Grote  Regressie 
 



In De grote regressie duiden vijftien grote denkers, 
onder wie David Van Reybrouck, Zygmunt Bauman, 
Nancy Fraser,  de politieke crisis waarin de wereld 
terecht is gekomen.  
 
De krachten van extreemrechts, populisme en 
nationalisme winnen in de westerse wereld weer 
terrein. De parallel met de destabilisering en 
radicalisering die in de jaren twintig en dertig van de 
vorige eeuw uiteindelijk tot de Tweede Wereldoorlog 
leidden, is onmiskenbaar en angstaanjagend. Voor 
het eerst is in lange tijd een Derde Wereldoorlog niet 
meer zo ondenkbaar. De essays in De grote regressie 
gaan zowel over de achterliggende redenen (de 
financiële crisis, migratie, globalisering) als over de 
gevolgen (xenofobie, protectionisme, geen 
samenwerking maar de roep om versterking van 
nationale grenzen), en brengen een internationaal 
debat op gang.   
    
Ondertitel : een internationaal debat over de geest van de 
tijd  Publicatiedatum :  28/04/2017   Pagina's : 272 
Uitgever : Atlas Contact ISBN 9789045034324  

 

    Vroeger was alles anders 
 

Sinds de golden sixties nam de welvaart in België 
spectaculair toe en veranderde het dagelijks leven 
op alle vlakken. 
 
Als kind van de moderne tijd heeft historicus en 
schrijver Korneel De Rynck nooit iets anders 
gekend. 
 
Maar hoe zag het leven eruit vlak vóór die 
stroomversnelling, ingeluid door Expo 58? 
'Vroeger was alles anders' reconstrueert in woord 
en beeld het leven aan het einde van de jaren 
vijftig. Het brengt voor even de oude tijd, de jaren 
stillekes, terug. 
Dit boek gaat over schepjes cichorei in de koffie, 
buurtcinema's en stoffige kolenkachels. Maar ook 
over telegrammen, bedevaarten naar Lourdes en 
toiletten buiten het huis. Vroeger was alles anders. 
Of toch zeer veel.   
Info: https://korneelderynck.com/ 
 

 

Verrassend voor jongere generaties, en heel herkenbaar voor wie een dagje ouder is. 

 

https://korneelderynck.com/
https://www.standaardboekhandel.be/images/9789022335208.img?img=img/hd3/hc5/h00/h00/9789022335208FRONTCOVERm4books.jpg&w=800&h=800


     Katoen 
 

De Amerikaanse historicus Sven Beckert werkte aan een indrukwekkend boek. ‘Katoen’ werd 
door The New York Times tot één van de tien beste boeken van het jaar uitgeroepen: 

 “Meesterlijk (…) diepgravend en uitstekend 
geschreven. Katoen geeft nieuw inzicht in de 
meedogenloze expansie van het mondiale 
kapitalisme”. En nog even The Washington 
Post: “Te weinig hedendaagse 
geschiedschrijving is bestemd voor een breed 
publiek. Katoen weet deze brug wél te slaan en 
zou verslonden moeten worden, niet allen door 
academici en studenten maar ook door het 
brede publiek (…) Beckerts boek deed me 
verlangen naar een vervolg.” 
 
Toch is het ook  mijn ervaring. Ik lees niet vlug 
zo’n dikke boeken, maar dit boek is zó 
fundamenteel om het ontstaan en de groei van 
het industriële kapitalisme te begrijpen, om 
inzicht te krijgen in de logica van de industriële 
landbouw, voedingsmultinationals, etc., dat het 
een ‘must’ is. 
 

 

Bovendien is het meeslepend geschreven en gedocumenteerd. Fundamenteel voor mij is de visie 
dat de auteur het onderscheid maakt tussen het oorlogskapitalisme (en niet de gangbare, 
zachtere term ‘handelskapitalisme’; zie voetnoot 1) en het industrieel kapitalisme. Hij toont 
bovendien aan dat dit zowel geldt voor het kapitalisme in loop van de geschiedenis als voor het 
momenteel ‘reëel bestaande kapitalisme’, al heeft hij het weinig over de laatste 80 jaar. Met 
medewerkers bestudeerde hij archieven in alle continenten, om zo het internationale netwerk te 
kunnen ontrafelen, dat vanaf eind 18e eeuw vanuit Europa werd gevlecht. 
 
Katoen wordt al meer dan 4000 jaar geteeld en verwerkt in Amerika, Afrika en Azië. 
Onafhankelijk van elkaar. Vooral Azië, met India (denk aan zijn mousseline en indiennes) en later 
ook China, was dé specialist in verfijnde katoenen stoffen. Hoe zijn Britse en later andere 
Europese, opkomende kapitalisten er in geslaagd om deze gedecentraliseerde productie te 
monopoliseren in ‘Noordelijke’ (onzichtbare) handen…, terwijl er in Europa geen vlok katoen kan 
geoogst worden!? Op korte tijd werd eind 18e – begin 19 e eeuw een katoenimperium 
opgericht, met Europa als spil. De meest prangende vraag voor historici is waarom eind 18e 
eeuw, na vele duizenden jaren van langzame economische groei, enkele delen van de mensheid 
plotseling veel rijker werden. 
 
Ongeveer 900 jaar lang, van 1000 tot 1900 was de katoennijverheid de belangrijkste 
verwerkingsindustrie van de wereld. Hoewel de katoenindustrie nu is ingehaald door andere 
industrieën, blijft het product belangrijk voor de werkgelegenheid en in de wereldhandel. De 
wereldproductie was in 2013 goed voor 123 miljoen balen van elk ongeveer 180 kg.; voldoende 
voor 20 T-shirts per persoon. De East India Company importeerde al in 1621 naar schatting 
vijftigduizend stuks katoengoederen in Groot-Brittannië. Toch was dit nog marginaal in 
vergelijking met wat kooplieden uit het Midden-Oosten en India verhandelden. Zij hadden 
eeuwenlang de internationale handel in handen, maar dit zou gaandeweg veranderen, nu het 
Britse imperium zich steeds sterker over de planeet begon op te dringen. Het Ottomaanse rijk 
zou hierbij de grote verliezer worden. 



Lees verder via:  http://www.uitpers.be/artikel/2017/10/05/katoen-tot-a-b-c-d-en-commons/  

 

    De supersamenwerker 
 

Survival of the fittest? Gooi gelijk welke Slimste Mens 
het begrip voor de voeten en veel kans dat hij 
repliceert met ‘Darwin’, ‘het recht van de sterkste’, 
‘eigenbelang’, ‘competitie’, ‘agressie’ en ‘egoïsme’. 
Dat van Darwin is natuurlijk waar. Maar die andere 
antwoorden, zo stellen de auteurs van dit boek, 
berusten op een historisch misverstand. En vooral: op 
ideologisch misbruik. Want de succesvolste 
diersoorten, the fittest, waren net diegene die het 
best konden samenwerken. Empathie en sociaal 
gedrag zijn vroege verworvenheden in de evolutie: 
onze overleving berust meer op samenwerking dan 
op concurrentie. 
Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek 
van biologen, antropologen, neurowetenschappers en 
kinderpsychologen tonen Van Duppen en Hoebeke 
dat de mens in wezen ‘supersociaal’ is. Wist u dat 
baby’s zelfs al onderscheid maken tussen wie lief is en 
wie stout is? Dit explosieve boek werpt een nieuw 
licht op ons mensbeeld.  
 

 

Want neen, wij zijn niet de koele winstwolven die neoliberale economen van ons proberen 
maken.   
De supersamenwerker: boek van Dirk van Duppen uitgegeven bij Epo,  ISBN   9789462670655 

 

ANTIPESTTEAM 

 

    Maak tijd voor je relatie 
 

Een 'goede relatie' kan voor  elk koppel iets anders betekenen  Maar binnen elke relatie is het 
essentieel om onderling akkoord te zijn over de mate van verbondenheid, respect, intimiteit en 
zelfstandigheid. Ook de energie die je in je relatie steekt en de tijd die je voor elkaar vrijmaakt, 
kunnen van koppel tot koppel erg verschillen. 
 
Het komt erop aan een goed evenwicht te vinden tussen alle bovenstaande  elementen. Meestal 
gaat dat vanzelf. Maar soms rijzen er problemen. Partners komen uit andere gezinnen, met 
andere gewoonten, meningen en visies. Daarnaast hebben partners een ander karakter. In het 
begin van een relatie vallen die verschillen misschien niet zo hard op, maar naarmate de 
partners langer samen zijn, kunnen de eerste, kleine verschillen naar boven komen. Negatieve 
ervaringen uit vorige relaties of gebeurtenissen uit het verleden kunnen een rol spelen. Meestal 
kan je als koppel zelf een oplossing vinden om hiermee om te gaan. Maar soms zijn de 

http://www.uitpers.be/artikel/2017/10/05/katoen-tot-a-b-c-d-en-commons/


verschillen te groot of lukt het niet om op een goede manier om te gaan met conflicten en is het 
raadzaam om (professionele) hulp te vragen. 
 
Deze website gaat niet alleen over hulp bij relatieproblemen of relatiebreuken en de hulp die je 
daarbij kan vinden. Je vindt er ook de weg naar tips en tools om je relatie goed te houden en ook 
met je partner de beste vrienden te blijven. 
 
Alle info via:  http://www.tijdvoorjerelatie.be/  

 

    Zwarte huid, witte maskers 
 

Zwarte huid, witte maskers    Franz Fanon 
 
Frantz Fanon heeft het denken over de gevolgen van kolonialisme en racisme blijvend beïnvloed. 
In Zwarte huid, witte maskers (1952) beschrijft hij wat het psychologisch betekent voor een 
zwarte persoon om te leven in de witte westerse wereld. Hij analyseert de manieren waarop 
zwarten duidelijk wordt gemaakt dat ze gelden als minderwaardig en hoe zij dit proberen te 
compenseren door zich ‘wit’ te gedragen. Zwarte mensen worden gedwongen ‘witte maskers’ 
op te zetten. 
 
Fanon streefde ernaar de vervreemding van 
zwarten op te heffen, maar hij sprak ook over 
‘blanken die niet minder van zichzelf 
vervreemd zijn geraakt’. Vanuit zijn eigen 
ervaringen en op basis van literaire, 
psychoanalytische en filosofische werken roept 
Fanon een beeld op van de problematische 
relatie tussen gekleurde en witte mensen dat 
tot op de dag van vandaag herkenbaar is.  Het 
gedachtegoed van Fanon is terug te vinden bij 
voorvechters van bevrijdings-bewegingen zoals 
Che Guevara en Malcolm X, in studies over 
postkolonialisme van bijvoorbeeld James 
Baldwin, Angela Davis, Achille Mbembe en 
Edward Saïd, en in werken van hedendaagse 
schrijvers als Teju Cole en Ta-Nehisi Coates. 
 
Auteur: Frantz Fanon (1925 – 1961) was 
psychiater en schrijver. Hij werd geboren op 
het eiland Martinique. Tijdens WO II trad hij in 
dienst van het Franse Bevrijdingsleger. Daarna 
studeerde hij medicijnen, psychologie en 
filosofie in Lyon.  
 
Hij publiceerde tijdens zijn korte leven twee 
invloedrijke boeken: Peau noire, masques 
blancs (1952) en Les damnés de la terre (1961).       
2018 - € 22.50 - uitgeverij Octavo  

 

http://www.tijdvoorjerelatie.be/


    Klachten tegen advocaten 
 

Door de hervormingen van Justitie  is het voor de gewone burger nog moeilijker geworden om 
zijn rechten te doen gelden. En ook door de 21% BTW die de laatste jaren moet betaald worden 
is procederen nog duurder geworden. 
Daarnaast hebben de burgers ook weinig vertrouwen in advocaten en rechters. 
 
Vorig jaar werden 1200 tuchtonderzoeken opgestart tegen Vlaamse advocaten. Dat zijn er bijna 
vijf per werkdag. De Orde van Vlaamse Balies heeft die cijfers voor het eerst verzameld. Knack 
kon ze inkijken en stelde vast dat een groot deel van de klachten gaat over te hoge erelonen. 
 
Maken advocaten meer deontologische fouten dan vroeger? Tot voor kort wist niemand het 
precieze antwoord, want cijfers daarover waren nauwelijks beschikbaar. Tot de Orde van 
Vlaamse Balies (OVB) onlangs aan alle Vlaamse afdelingen vroeg hoeveel klachten zij jaarlijks 
registreerden. Daaruit blijkt dat het aantal tuchtonderzoeken de voorbije vier jaar ongeveer is 
verdrievoudigd. Tussen 2012 en 2016 steeg het aantal klachten aan de Brusselse balie van 110 
tot 678. In Antwerpen ging het aantal klachten van 77 naar 125 en in Gent van 34 naar 101.  
 
Als een cliënt een klacht tegen zijn advocaat indient, gaat het meestal over de kwaliteit van het 
geleverde werk, het gebrek aan informatie of het te hoge ereloon. Ook advocaten onderling 
dienen klachten tegen elkaar in. Bijvoorbeeld over het niet beantwoorden van briefwisseling of 
het schenden van het beroepsgeheim. Advocaten riskeren ook een sanctie als ze misbruik maken 
van de zogenaamde derdengelden. Net als een notaris is een advocaat verplicht een 
derdenrekening te openen waarop hij geld van cliënten of van tegenpartijen tijdelijk kan 
bijhouden tot het moet worden doorgestort. Vorig jaar werden 17 inbreuken vastgesteld waarbij 
de advocaat het derdengeld voor persoonlijke uitgaven gebruikte.  
 
Het grootste deel van de tuchtklachten gaat over het ereloon. Alleen de balie van Brussel 
registreert die klachten afzonderlijk. In 2012 ontving ze er 45, in 2016 was dat aantal fors 
gestegen tot 320. Vroeger bestonden er vrij duidelijke richtlijnen om het ereloon van een 
advocaat te berekenen: de aard van het dossier, het type rechtbank dat de zaak behandelde, 
enzovoorts. Maar dat systeem is op verzoek van Europa stopgezet om de vrije concurrentie te 
waarborgen. Advocaten beschikken daardoor nu over een grote vrijheid om hun (uur)tarief te 
bepalen.  
 
Volgens ereadvocaat Jan Dyck, tien jaar lang lid van de tuchtraad voor advocaten in Antwerpen, 
lichten veel advocaten hun cliënten onvoldoende in over de kosten die een rechtsgeding met 
zich mee kan brengen. 'Veel advocaten durven ook geen voorschot te vragen uit angst hun cliënt 
te verliezen. Die zijn op het einde van de rit dan onaangenaam verrast door de hoge factuur.'  
 
Bernard Mailleux, stafhouder van de balie in Limburg en jarenlang kamervoorzitter van de 
tuchtraad Antwerpen-Limburg, wijst erop dat het aantal tuchtklachten vooral stijgt omdat er ook 
steeds meer advocaten en rechtszaken zijn. Door die 'juridisering' van onze samenleving worden 
in België jaarlijks zo'n miljoen vonnissen uitgesproken. En dat aantal blijft toenemen. In 2007 
waren er 8525 advocaten in Vlaanderen, vorig jaar stond de teller op 10.520, een stijging met 
een kwart. 'Ik vind dat het aantal klachten verhoudingsgewijs nog meevalt', zegt Mailleux. 
'Bovendien zijn de cliënten veel mondiger en vinden ze sneller de weg om een klacht in te 
dienen.'  
 
Ereadvocaat Dyck rekende uit dat ons land in Europa aan de top staat wat het aantal advocaten 
per inwoners betreft. 'In België zijn er nu 15 advocaten per 100.000 inwoners. Dat is dubbel zo 
veel als in Frankrijk (7,6).' Dat hoge aantal leidde volgens hem tot een meedogenloze 
concurrentie en zelfs tot verborgen armoede in het beroep. 'Ik schat dat een kwart van de 



confraters het zout op hun patatten niet verdient. Vandaar dat sommigen tot in de gevangenis 
gaan ronselen naar klanten. Advocaten waren altijd al individualisten, maar de laatste jaren is de 
onderlinge sfeer grimmig geworden.'  
 
Sommige advocaten creëren bovendien hun eigen werk door overbodige procedures te voeren 
waarvan ze op voorhand weten dat ze niets uithalen. 'Het enige doel van die procedures is om 
de zaak te rekken en om geld in de lade te brengen', stelt Dyck. Vandaar de spreuk: van de 
stijfkop en de zot, vult de advocaat zijn pot.  
 
Ons-kent-onssfeertje  
 
Een tuchtraad bestaat uit een groep van vijf advocaten, zonder buitenstaanders. Advocaten 
worden dus net als dokters door de eigen beroepsgroep gecontroleerd op fouten. Volgens 
sommigen werkt dat systeem te corporatistisch en kiezen de leden van de tuchtraad bij 
conflicten vaak de kant van de collega en niet die van de cliënt.  
 
Mailleux is het daar niet mee eens. Hij vindt dat het tuchtsysteem de voorbije jaren is 
geprofessionaliseerd. 'Dat komt door de wetswijziging van 2006. Sindsdien strekt het 
bevoegdheidsgebied van een tuchtraad zich uit over twee provincies (Antwerpen-Limburg, Oost- 
en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel). De afstand tussen de advocaten is daardoor 
groter.'  
 
Ook Jan Dyck vindt dat het tuchtrecht nu beter geregeld is. 'Het ons-kent-onssfeertje gaat er 
stilaan uit, maar het kan nog veel beter. Het ontbreekt de stafhouders vaak aan tijd, mensen en 
middelen om alle klachten grondig te behandelen. Bovendien heeft een stafhouder geen 
politionele bevoegdheden en dat is een handicap als een tuchtdossier strafrechtelijke implicaties 
heeft.'  
 
Het aantal uren deontologie in de beroepsopleiding van de advocaat-stagiairs bedraagt slechts 
12 uur. Men denkt eraan om dat aantal te verhogen. Terecht. 
 
'Advocaten beschikken net als dokters of apothekers over bijzondere rechten', vervolgt Mailleux. 
'Een chirurg mag in het lichaam van een mens snijden, een apotheker verboden producten 
gebruiken en een advocaat heeft bezoekrecht bij gevangenen en moet op zijn woord geloofd 
worden als hij zegt een cliënt te vertegenwoordigen. Maar dat betekent niet dat een advocaat 
boven de wet staat. Een collega die zich schuldig heeft gemaakt aan financieel gesjoemel of aan 
schriftvervalsing zal zich ook moeten verantwoorden voor een rechter.'  
 
Zes advocaten geschrapt  
 
Uit het overzicht van de OVB blijkt dat de verschillende Vlaamse tuchtraden in 2007 17 
tuchtuitspraken deden. In 2016 was dat gestegen tot 84. Daarbij werden 6 advocaten geschrapt 
en dus uit het beroep gezet. Gezien het aantal klachten valt het op hoe weinig tuchtuitspraken 
er uiteindelijk vallen. Volgens Mailleux is de meerderheid van de klachten ongegrond of te 
banaal om te vervolgen en te bestraffen. Bijvoorbeeld als een advocaat een keertje te laat 
antwoordt op een vraag van de stafhouder of een advocaat.  
 
Als blijkt dat de advocaat zich niet aan de regels heeft gehouden, zijn verschillende sancties 
mogelijk. Die gaan van een waarschuwing, berisping of 'vaderlijke vermaning' zoals dat informeel 
wordt genoemd, over een schorsing van enkele weken of maanden tot de definitieve schrapping. 
Bij die zwaarste straf mag een advocaat zijn beroep minstens tien jaar lang niet meer uitoefenen.  
 
Ook Mailleux kreeg als voorzitter van een tuchtkamer te maken met de schrapping van 
advocaten. 'Dat zijn geen lichte beslissingen, maar ze zijn wel noodzakelijk om de 



geloofwaardigheid van ons beroep te behouden. Ik herinner me een geval waarbij een advocaat 
zijn beroepsgeheim had geschonden door bepaalde informatie door te spelen aan de 
politiediensten. Een andere had enkele honderdduizenden euro's van een derdenrekening 
gehaald. Het geld is terugbetaald, de advocaat is geschrapt en veroordeeld. Het systeem heeft 
dus gewerkt.'  
 
Jonge advocaten zouden meer opleiding moeten krijgen qua deontologie, vindt Mailleux. 'Het is 
te belangrijk voor de geloofwaardigheid van ons beroep. Het aantal uren deontologie in de 
beroepsopleiding van de advocaat-stagiairs bedraagt slechts 12 uur. Men denkt eraan om dat 
aantal te verhogen. Terecht.'  
 
Jan Dyck betreurt dat klachten over deontologie nog zo'n groot taboe zijn onder advocaten. 'Ik 
zal waarschijnlijk door sommigen van mijn confraters neergezet worden als een nestbevuiler, 
maar ik pleit voor meer openheid. Alleen dan kun je de misbruiken aanpakken. Ons beroep heeft 
al genoeg aanzien verloren.' 
 
Lees ook: 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/28/aantal-advocaten-in-vlaanderen-daalt-voor-het-
eerst-in-jaren/  

 

    Jeugdrecht  
 

Jeugdrecht.be is een bron van praktische, betrouwbare en relevante informatie over jeugdrecht. 
Deze site richt zich tot alle praktijkwerkers die vragen hebben over rechten van kinderen en 
jongeren.  
Op Jeugdrecht.be vind je meer dan 200 artikels over jeugdrecht. Elk artikel vertrekt vanuit een 
praktijksituatie.  
Aan de hand van de praktijk lichten we de actuele wetgeving toe en geven we een antwoord op 
de praktijksituatie. 
 
https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/  

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/  
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Leden die hun lidgeld jaarlijks, 

of tweejaarlijks betalen,  
worden vriendelijk verzocht  
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