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ECONOMIE 

   

   Amerikaanse verkiezingen 

 

Welcome in America!  
 
 
 

De Amerikaanse verkiezingen zijn “het” gesprekonderwerp in de media.  
Maar hoe kan het dat Donald Trump, een kandidaat die eerder overkomt als een 
politieke schertsfiguur dan als een professioneel politicus, zoveel Amerikanen kan 
inspireren met zijn slogan “Make America Great Again”? 
 
De verslagen van de Amerikaanse centrale bank van de laatste jaren geven al een 
belangrijk antwoord.  Het gaat slecht met de USA. 
Die  verslagen tonen dat vele Amerikanen vandaag geen vertrouwen meer hebben in 
de verwezenlijking van de American Dream.  
Volgens de statistieken hadden Amerikaanse huishoudens uit de laagste 
inkomensklasse in 2015 minder te besteden dan in 2010.  
Dit beeld is duidelijker als we bedenken dat het gemiddelde vermogen van de 
werkende bevolking sinds 1989 fors is gedaald. De vermogensverdeling in de VS lijkt 



steeds onrechtvaardiger te worden. Daarnaast geeft zelfs 47 % van alle Amerikaanse 
huishoudens aan dat ze in een noodsituatie niet in staat zouden zijn om  direct 400  
dollar op tafel te kunnen leggen bij een onvoorziene uitgave. Ze zouden het geld 
moeten lenen of dingen moeten verkopen.  
 
Het is vooral de middenklasse die het meest heeft moeten inleveren de laatste jaren. 
De middenklasse verdient nu nog slechts 43 % van het nationaal inkomen, tegenover 62 
%  enkele decennia geleden. Bijna de helft van het inkomen gaat  naar de hogere 
klassen. Deze en vergelijkbare studies (niet alleen in de VS) laten zien dat er (vooral in 
de VS) sprake is van een forse en toenemende scheefgroei in de inkomens- en 
vermogensverdeling. De rijken worden rijker, de armen armer. 
 
Wat zijn de belangrijkste plannen van Clinton en Trump?  

 Abortus 
Aanhoudende pogingen van Republikeinen om abortus te beperken en te snijden in 
overheidsgelden daarvoor zijn nog steeds onderwerp van discussie.  
Trump zei in het derde en laatste debat dat hij rechters zou benoemen die bereid zijn 
om de uitspraak uit 1973 te herzien die een grondwettelijk recht op abortus 
waarborgde. 
Clinton zegt dat ze rechters benoemt die de huidige toestand in stand willen houden. 

 Belastingen 
Trump wil de belastingen verlagen en brengt het aantal schijven terug van zeven naar 
drie. De hoogste schijf gaat van 39,6 naar 33 procent. De belasting over bedrijfswinsten 
gaat omlaag en de erfbelasting wordt afgeschaft. 
Clinton wil juist belastingverhoging voor de rijken, bijvoorbeeld een verhoging van 30 
procent op inkomens boven de 1 miljoen dollar en juist hogere belastingen op 
erfenissen. 

 Buitenlands beleid 
Trump noemt zijn benadering ‘Amerika eerst’, wat betekent dat bondgenootschappen 
en coalities niet worden goedgekeurd tenzij ze de VS voordeel bieden. 
Clinton ziet internationale verbintenissen als een belangrijk instrument om de 
Amerikaanse invloed te doen gelden en de kansen op oorlog te verminderen. 

 Iran 
Het nucleaire akkoord tussen de VS en Iran van 2015 heeft de dreiging van een militair 
conflict tussen de twee landen aanzienlijk verminderd. Het beperkt het kernprogramma 
van Iran, zodat het geen kernwapens kan bouwen, in ruil voor een einde aan veel 
economische sancties. Een aantal beperkingen loopt af over zeven jaar. 
Clinton is een voorstander van het nucleaire akkoord, maar ze stelt zich in het 
algemeen harder op tegen Iran dan Obama. 
Trump is tegenstander van het akkoord. Hij beweert dat hij in onderhandelingen betere 
voorwaarden kan afdwingen. 

 Islamitische Staat 
Clinton wil overwegend het beleid van president Obama voortzetten, die IS – niet 
alleen in Syrië en Irak, maar ook in onder meer Afghanistan en Jemen – vanuit de lucht 
laat bestoken maar terugschrikt voor grootschalige interventies op de grond. Clinton 



zegt dat Amerikaanse moslims binnenlands extremisme kunnen tegengaan door op 
jongeren te letten en naar de politie te stappen als ze radicalisering vermoeden. Wie op 
een watchlist staat, zou geen toegang tot wapens meer moeten hebben. 
Trump heeft gezworen onophoudelijk bombardementen op IS uit te voeren en heeft 
steun uitgesproken voor vergaande verhoortechnieken. Trump sluit de grenzen voor 
terroristen, maar dat helpt niet tegen het radicaliseren van Amerikanen. 

 Israël 
Steun aan Israël is een vast element geweest van de Amerikaanse buitenlandse politiek 
sinds de oprichting van de staat in 1948. De VS gaven Israël jaarlijks 3 miljard dollar, 
Obama verhoogde dat bedrag tot 3,8 miljard dollar voor een periode van tien jaar. 
Sterke steun voor Israël van Democraten en Republikeinen in het Congres maakt 
belangrijke veranderingen in het beleid voor de beide partijen onwaarschijnlijk. 

 Noord-Korea 
De geïsoleerde staat Noord-Korea zou binnen afzienbare tijd in staat kunnen zijn 
kernwapens op de VS te richten. Diplomatie en economische sancties hebben tot nu 
toe niet gewerkt.  
Trump zegt dat de VS meer druk kunnen uitoefenen op China om bondgenoot Noord-
Korea onder controle te houden. Hij zegt dat hij bereid is de Noord-Koreaanse leider 
Kim Jong-un te ontmoeten. 
Clinton wil dat de wereld meer sancties toepast zoals de regering-Obama heeft gedaan 
met Iran, een koers die uiteindelijk de deur opende naar het akkoord dat het 
kernwapenprogramma heeft beperkt. 

 Rusland 
Rusland gedraagt zich zelfbewuster en zet de VS regelmatig voor schut. 
Toch willen de VS blijven samenwerken met Rusland, omdat het de enige manier is om 
resultaat te boeken in internationale kwesties. Rusland speelde een rol bij het nucleaire 
akkoord met Iran. 
Trump roept op tot betere banden met Rusland en is opvallend complimenteus over 
Poetins autoritaire leiderschapsstijl. 
Clinton heeft directe onderhandelingservaring met Poetin en zijn mensen. Het heeft 
haar voorzichtig gemaakt om met Moskou samen te werken. Ze heeft beloofd om 
indien nodig tegen Poetin op te treden en Rusland af te houden van agressie in Europa. 

 Politiegeweld 
Het neerschieten van ongewapende Afro-Amerikanen door de politie is een van de 
hardnekkigste onderwerpen op het gebied van burgerrechten in deze eeuw. Filmpjes 
van Afro-Amerikaanse slachtoffers heeft tot onrust geleid, en geleid tot oproepen tot 
meer  toezicht op de politie. 
Clinton heeft in dit verband specifieke voorstellen gedaan, zoals wetgeving die een 
einde moet maken aan etnisch profileren. 
Trump heeft zichzelf omschreven als de kandidaat van law and order. Hij heeft geen 
plan voor etniciteit en politie ontwikkeld. 

 Hooggerechtshof 
Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft nog maar acht rechters sinds de dood van 
Antonin Scalia in februari. Republikeinen in het Congres weigeren de benoeming van de 
door Obama voorgedragen rechter Merrick Garland zelfs maar te overwegen. Vanwege 



de hoge leeftijd van een aantal andere rechters in het Supreme Court zal de nieuwe 
president het zeer invloedrijke hooggerechtshof voor decennia naar rechts of links 
kunnen duwen. 

 Financieel toezicht 
In het debat over toezicht op de financiële sector staat de vraag centraal hoe een crisis 
als die in 2008 kan worden voorkomen. Vermeden moet worden dat banken weer 
moeten worden gered door de belastingbetaler of dat die belastingbetaler voor de 
schulden opdraait.  
Trump noemt het pakket ‘een ramp’ en wil het deels terugdraaien. 
Clinton wil dat de maatregelen worden gehandhaafd en uitgebreid. 

 Gezondheidszorg 
Obamacare, het systeem waarbij elke Amerikaan een zorgverzekering krijgt, blijft een 
dure zaak en de zorgkosten stijgen in 2017 significant.  
Trump wil Obamacare volledig intrekken. Studies stellen dat het alternatieve voorstel 
van Trump achttien tot twintig miljoen Amerikanen onverzekerd zou laten. 
Clinton wil het plan van Obama behouden en aanpassen waar nodig. 

 Vrijhandel 
Veel Amerikanen staan sceptisch tegenover vrijhandel of zijn er zelfs tegen. De 
Amerikaanse politiek is echter altijd vóór vrije wereldhandel geweest.  
Zowel Clinton als Trump zijn tegen het handelsakkoord met elf landen rond de Pacific 
(TTiP), maar Clinton was aanvankelijk vóór. Trump wil alle handelsakkoorden opnieuw 
onder de loep nemen en invoerrechten heffen op producten uit China. 

 Immigratie 
Trump heeft ooit verkondigd dat hij de elf miljoen illegale immigranten gaat uitzetten 
en houdt vol dat hij een muur gaat bouwen langs de grens met Mexico. Wat er intussen 
met de illegalen moet gebeuren is onduidelijk. 
Clinton wil immigratiewetten veranderen en een manier vinden om illegalen 
Amerikaans staatsburger te maken. 

 Inkomensongelijkheid 
De inkomensongelijkheid is groter dan ooit, de kloof tussen rijk en arm groeit. 
Clinton hoopt het leven van de middenklasse en de onderklasse te verbeteren. Ze wil 
een hogere belasting voor rijken en een verhoging van het minimumloon. Ze streeft 
naar gratis kinderopvang en wil hogescholen gratis maken voor lagere 
inkomensgroepen. 
Trump zegt dat hij banen terugbrengt en belastingen zal verlagen om de groei te 
stimuleren. Zijn plannen zouden leiden tot meer begrotingstekorten, zeggen 
onafhankelijke analisten. 

 Klimaatverandering 
Trump noemt geld uittrekken om opwarming van de aarde tegen te gaan „gewoon een 
heel dure soort belasting”. 
Clinton stelt voor 60 miljard dollar te besteden om van vervuilende fossiele 
brandstoffen over te gaan op schonere energie. Zij heeft beloofd – in navolging van 
Obama – dat in 2025 de VS 30 procent minder broeikasgassen zullen uitstoten dan in 
2005.  



 Onderwijs 
De VS hebben ongeveer vijftig miljoen schoolgaande kinderen. En hoewel het aantal 
eindexamens stijgt en er minder schoolverlaters zijn, hebben de VS nog een lange weg 
te gaan om op het gebied van onderwijs goed te scoren. 
Clinton wil binnen tien jaar onderwijs voor alle vierjarigen, door de overheid meer geld 
te laten geven aan de staten. 
Trump stelt voor 20 miljard dollar uit te trekken in zijn eerste jaar als president om 
staten de mogelijkheid te geven meer opleidingen te bieden. 

 Oudedagsvoorziening 
De oudedagsvoorziening voor Amerikanen (Social Security) loopt gevaar. Als er niets 
gebeurt is er niet genoeg financiering meer in 2034 en krijgt iedere oudere automatisch 
20 procent minder inkomen.  
Clinton heeft voorgesteld de voorzieningen uit te breiden en de premies voor met 
name hogere inkomens te verhogen. 
Trump zegt niet te snijden in de inkomens van ouderen en gaat opnieuw kijken naar 
het probleem als zijn belastingverlagingen de economie een impuls hebben gegeven. 

 Wapens 
Het recht om wapens te dragen ligt, vast in de Amerikaanse Grondwet. De afgelopen 
jaren is, mede door dodelijke schietpartijen het debat over wapenbezit verhevigd. 
Trump werpt zich op als vurig beschermer van het recht op wapens. Meer good guys 
met wapens zouden resulteren in minder tragedies met wapens, zegt hij. 
Clinton wil een al lang verlopen verbod op aanvalswapens herinvoeren dat dateert uit 
de tijd dat haar man president was. Ook wil ze een wet die wapenfabrikanten vrijwaart 
van elke aansprakelijkheid terugdraaien. 

 

   CETA-akkoord afgerond  

Het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada is op 30 oktober in Brussel 
ondertekend door de Canadese premier Justin Trudeau, voorzitter Jean-Claude Juncker 
van de Europese Commissie en Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk. "Eind goed, alles 
goed", vatte Juncker samen. België was het enige land dat voor de uitstel had gezorgd. 
 
Vrijdag voordien gaven de laatste Belgische parlementen  het groen licht voor de 
Belgische handtekening, waarna zaterdag bekendgemaakt werd dat het verdrag 
zondagmiddag zou worden ondertekend.  
http://www.bruzz.be/nl/actua/wat-ceta-nu-eigenlijk  
 
De top, die uiteindelijk voor donderdag was voorzien, werd uitgesteld tot zondag om 
alle Belgische entiteiten de tijd te geven om het licht op groen te zetten. "Er is niets 
veranderd aan wat is overeengekomen. Er zijn interpretatieve teksten tussen de 
Europeanen en Canadezen toegevoegd, maar inhoudelijk is het verdrag niet 
veranderd", aldus nog Juncker. 

http://www.bruzz.be/nl/actua/wat-ceta-nu-eigenlijk


Er werd ook benadrukt dat: "De verantwoordelijken in de lidstaten zich beter  moeten  
engageren om zo vroeg mogelijk in de procedure alles uit te leggen aan hun burgers,  te 
luisteren naar hun bezorgdheden en te zorgen voor nog meer transparantie." 
 
Dat laatste was vooral een boodschap aan de Belgische deelstaten (Wallonië)  die als 
laatste een akkoord hadden gevonden over het CETA-verdrag.  
Die wouden het verdrag pas tekenen als de rol van de arbitragerechtbanken 
veranderde. 
 
Na dagenlange gesprekken raakten de deelstaten van ons land het toch eens over het 
CETA-verdrag. Een bijkomende tekst met verduidelijkingen en bezwaren werd 
opgesteld, en die tekst is nu voorgelegd aan de parlementen.  
Bovendien wordt er nogmaals op gehamerd dat de instemmingsprocedure in één van 
de deelstaten kan leiden tot 'de permanente' en 'definitieve' mislukking van het 
ratificatieproces van CETA. Het lijkt er dus op dat Waals minister-president Paul 
Magnette (PS) een vage maar niet onbelangrijke slag binnenhaalt: zonder aanpassingen 
hoeft de Waalse regering het verdrag niet te ratificeren, waardoor CETA voor de hele 
Europese Unie alsnog uit elkaar zou spatten.  
 
Een aparte opinie kun je lezen van Marc Hooghe,  gewoon hoogleraar politieke 
wetenschappen aan de KU Leuven. 
 
De Europese Commissie heeft zelf beslist het advies te vragen van de lidstaten, en van 
hun deelstaten, en dan hoeft het niet te verwonderen dat althans één van die 
deelstaten gebruik maakt van de geboden gelegenheid om ook echt een eigen mening 
te hebben. 
Onmiddellijk na het Britse referendum heeft commissie-voorzitter Juncker in 
hoogsteigen persoon het vetorecht op een dienblaadje aangeboden.  
Wat hadden we dan verwacht: dat Magnette zich als een deurmat zou laten gebruiken, 
net zoals de Vlaamse regering, en vriendelijk zou verzaken aan het aangeboden 
vetorecht? Je zou wel gek moeten zijn, of gespeend van elk elementair zelfrespect. 
Van twee dingen, één.  
Ofwel ga je ervan uit dat dit een puur Europese bevoegdheid is, en dan moeten de 
Europese instellingen het maar onder elkaar uitvechten, zonder enige democratische 
betrokkenheid. 
Ofwel vraag je inderdaad het advies van de lidstaten, maar dan moet je niet 
verontwaardigd zijn als blijkt dat ze effectief een mening hebben. Waarom vraag je een 
advies als je alleen maar wil dat ze braafjes “ja” knikken? Als je al op voorhand het 
antwoord weet, dan hoef je de vraag ook niet te stellen.  
Het is een hele verwezenlijking dat een kleine deelstaat, op enkele dagen tijd, nog 
zoveel uit de brand heeft kunnen slepen. 
Bij mijn weten is Magnette nog niet ontoerekeningsvatbaar verklaard, en de man is ook 
nog niet gecolloqueerd. Hij heeft dus tot nader order recht op een eigen mening. 
Het is een beetje vreemd dat men, vooral aan Vlaamse zijde, dat recht in vraag stelt. Als 
we echt vinden dat onze Franstalige landgenoten ontoerekeningsvatbaar zijn, dan zou 
het toch beter zijn niet langer hun mening te vragen? 



Een aantal waarnemers waren er  als de kippen bij om te zeggen dat het Waals verzet 
niets had opgeleverd, en dat het allemaal niet veel meer was dan wat theater. De 
werkelijkheid is helaas iets complexer. 
Een interpretatieve verklaring bij een internationaal verdrag heeft wel degelijk een 
eigen juridisch statuut, dus daar gaan onze juristen de komende decennia nog veel 
plezier aan hebben. Het is een hele verwezenlijking dat een kleine deelstaat, op enkele 
dagen tijd, nog zoveel uit de brand heeft kunnen slepen. 
 
De zelfverklaarde Vlaamse deskundigen missen bovendien het ruimere inzicht. Het hele 
debat ging helemaal niet over Canada. De Canadese minister van Buitenlandse Handel 
gaf het vorige week, met de nodige pathos, ook met zoveel woorden toe: "Er zijn 
weinig landen die zo vriendelijk zijn als Canada." 
Dat is eigenlijk nog waar ook: ik denk dat er ook bij de Waalse regering niemand is die 
twijfelt aan de goede wil van Canada. Er is juist een heel sterke samenwerking tussen 
Quebec en de Franstalige gemeenschap, dus die solidariteit zit wel goed.  
De afgelopen dagen heb ik heel wat telefoontjes gekregen van de Canadese media, en 
het viel me op hoe gematigd ze omgaan met de hele zaak. De hysterische toon die je 
aantrof bij de Vlaamse media, en helaas ook bij enkele zelfverklaarde deskundigen, 
ontbrak volledig bij onze Canadese vrienden. 
In Canada zijn ze heus wel gewend aan het fenomeen dat ook kleine groepen hun 
groepsrechten laten gelden. 
De reden is, denk ik, dat ze een al even complex federaal systeem hebben als wij. Ook 
in Canada zijn ze dus wel gewend aan het fenomeen dat deelstaten hun eigen mening 
hebben, en hun macht ook gebruiken. 
 
Wat was dan de echte motivatie van Magnette? Voor een stuk zelfprofilering, 
uiteraard, hij is ten slotte een politicus.  
Maar Paul Magnette gaf in het journaal van RTBF onomwonden toe wat zijn echte 
drijfveer is: "l’accord TTIP, il est mort". Het TTIP-akkoord wordt momenteel 
onderhandeld tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie, en het CETA-verdrag is 
wat dat betreft niet veel meer dan een opwarmertje. 
Natuurlijk is er in Europa geen enkel zinnig persoon die Canada als een bedreiging ziet 
voor onze normen en waarden.  
Canada is eigenlijk een Europees land, maar dan op verplaatsing. 
Maar de Verenigde Staten zijn wel een bedreiging voor onze normen en waarden, en 
de Waalse regering heeft nu reeds een duidelijk schot voor de boeg gegeven. 
Mission accomplished, noemen ze dat – tenzij u uiteraard wil dat uw ziekenfonds of uw 
waterleiding straks worden overgenomen door een Amerikaanse multinational. 
 
Eigenlijk gaat het dus helemaal niet over CETA, of over Canada, maar wel degelijk over 
de Verenigde Staten. Wat we ook mogen denken over onze Franstalige landgenoten: ze 
hebben boven hun gewicht gespeeld en een heel sterke invloed gehad op dit 
belangrijke dossier. 
Het doet onvermijdelijk denken aan de fantastische speelfilm ‘De muis die brulde’ (The 
mouse that roared) uit 1959. De film vertelt het verhaal van een klein Europees 
vorstendom dat de oorlog verklaart aan de Verenigde Staten, omdat de eigen 
handelsbelangen worden geschonden. 



Vreemd genoeg wint het kleine Europese staatje het ook nog van de grootmacht, zodat 
zelfs de Amerikanen voor één keer naar de pijpen van de European moeten dansen.  

Maar ‘De muis die brulde’ toont ook mooi aan dat 
zelfs een klein land wel degelijk zijn doelstellingen kan 
bereiken, als je maar bijzonder zorgvuldig je strategie 
bepaalt. 
De Waalse muis lijkt dat de voorbije dagen 
voortreffelijk te hebben gedaan en voorlopig hebben 
ze een bijzonder verregaand akkoord tussen Europa 
en de Verenigde Staten gesaboteerd. Il faut le faire.  
Och ja, terwijl de Waalse muis brulde, was de Vlaamse 
leeuw een middagdutje aan het doen. Gewoon plat 
op de buik gaan liggen, dat is altijd een veilige 
strategie.  
(Marc Hooghe,  gewoon hoogleraar politieke 
wetenschappen aan de KU Leuven.) 
   

   
https://www.youtube.com/wa

tch?v=uYMuJDajujc  
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=vpUMN7QOgoU  

Besluit: 
De globalisering hielp om de voorbije decennia miljarden mensen uit extreme armoede 
te tillen en om de mondiale inkomensongelijkheid te milderen, maar dat 
kan natuurlijk nog beter. Zolang de globalisatie in het voordeel is van de hele 
wereldbevolking kan ze beter niet afgeremd worden. Controle moet er altijd blijven, 
zowel op de voedselveiligheid als op de eerlijke verdeling van de voordelen.  
 
Lees ook:   
 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/10/26/ceta-europese-houding-n-va-   
raakt-kant-noch-wal  
 
http://www.n-va.be/persbericht/ceta-brusselse-regering-speelde-politiek-spel-ten-
koste-van-eigen-economie  
 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/10/28/hoe-nieuw-is-le-nouveau-ceta  

 

   Grootste belastingfraudezaak  

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft een strafklacht ingediend bijna alle 
parketten van ons land en bij het federaal parket. Volgens het BBI werd in heel wat 
fiscale regularisatiedossiers zwart geld vrijwel gratis witgewassen. Dat meldt De Tijd. 
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) speelt de zwartepiet door naar 
voormalig staatssecretaris en huidig sp.a-voorzitter John Crombez. Die wast dan weer 
zijn handen in onschuld en wijst naar Didier Reynders. 
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De recordklacht gaat over alle fiscale amnestieën die tussen 2004 en 2015 zijn 
afgehandeld. In totaal gaat het om 61.546 dossiers, waarbij zwart geld voor ruim 36 
miljoen euro is witgewassen. Het BBI vermoedt dat in veel gevallen geen belasting is 
betaald op het volledige zwarte kapitaal. Verscheidene fiscaal advocaten hebben dat 
ook al toegegeven. 
 
Met de strafklacht, meteen de grootste fraudeklacht ooit in ons land, wil het BBI alle 
amnestiedossiers laten onderzoeken. Gespecialiseerde magistraten stellen echter dat 
er in geen enkel gerechtelijk arrondissement voldoende speurders zijn om al die 
dossiers uit te pluizen. 
 
Ook fiscaal expert Michel Maus heeft zijn bedenkingen bij de klacht van de BBI. Volgens 
hem heeft de fiscus een punt, maar zijn er praktische bezwaren. "Iedereen heeft recht 
op een eerlijke behandeling, dus dan moet het bij iedereen op dezelfde manier 
gebeuren", zei hij op Radio 1. "Aangezien de parketten de middelen niet hebben om 
alle dossiers te heropenen, zal men daar een oplossing voor moeten vinden." 
 
Intussen heeft ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gereageerd op 
de strafklacht: "Het klopt inderdaad dat verjaarde zwarte kapitalen onder voormalig 
staatssecretaris Crombez konden ontsnappen. De heer Anthonissen heeft het recht om 
dat aan te klagen. De fiscale regularisatie die wij hebben uitgewerkt is strenger en 
neemt verjaarde kapitalen wel mee in rekening. Dat heeft het voordeel van de 
duidelijkheid. Het biedt ook meer rechtszekerheid voor de belastingplichtige. Zo 
worden toestanden als deze vermeden. We wachten nu de reactie van de parketten op 
de strafklacht van de BBI af." 
 
Sp.a-voorzitter John Crombez is niet gediend met die beschuldiging. "Ik vraag mij af 
waarom de minister van Financiën liegt", reageert hij. "Het is heel gemakkelijk vast te 
stellen dat wat hij zegt gewoon niet klopt. Karel Anthonissen van de BBI zélf heeft in het 
parlement gezegd dat hij het net goed vond dat ik in 2013 heb beslist om het kapitaal 
zelf mee te pakken in de fiscale regularisatie." 
 
"Het was net mijn voorganger Didier Reynders die toeliet om alleen de intrest mee te 
nemen in de regularisatieoperatie", zegt Crombez. "In een tweede fase heb ik trouwens 
zelf beslist om de wet op de fiscale amnestie te schrappen. Het is Van Overtveldt zelf 
die fiscale regularisatie weer mogelijk heeft gemaakt." 
 
Bron: De Morgen, lees een gelijkaardige opinie via:  
 
http://pvda.be/artikels/pvda-wil-speciale-cel-om-36-miljard-euro-witgewassen-
kapitaal-te-recupereren?utm_source=pvda2016-10-
28&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter  
 

http://pvda.be/artikels/pvda-wil-speciale-cel-om-36-miljard-euro-witgewassen-kapitaal-te-recupereren?utm_source=pvda2016-10-28&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter
http://pvda.be/artikels/pvda-wil-speciale-cel-om-36-miljard-euro-witgewassen-kapitaal-te-recupereren?utm_source=pvda2016-10-28&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter
http://pvda.be/artikels/pvda-wil-speciale-cel-om-36-miljard-euro-witgewassen-kapitaal-te-recupereren?utm_source=pvda2016-10-28&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter


   Begrotingscrisis  

Crisis in de Wetstraat. CD&V wil  een meerwaardebelasting, maar botst op veel protest.  
 
“De speculatietaks kost de overheid al 54 miljoen euro”, titelt De Tijd op zijn site. De 
lezersreacties op het artikel zijn niet mals: “We hebben de meest idiote taks ter wereld, 
die ons nog eens geld kost ook.” Of ook: “De speculatietaks zorgt ervoor dat Belgen niet 
meer beleggen in eigen bedrijven.” Het woord ‘bananenrepubliek’ valt nog net niet, zo 
toornig zijn sommige lezers. Voor alle duidelijkheid: de taks bepaalt dat Belgische 
particuliere beleggers een belasting van 33 procent moeten betalen als ze binnen de 
zes maanden na aankoop van financiële instrumenten terug verkopen of overdragen. In 
de VS – niet meteen een links bolwerk – bestaat ook zo’n taks, met dat verschil dat 
verliezen in aftrek genomen kunnen worden. 
 
Op de achtergrond van het fiasco van de speculatietaks speelt een belangrijke 
discussie: de vaststelling dat elke poging om grote vermogens mee te laten bijdragen in 
ons land op een fiasco lijkt uit te lopen. Het was vorig jaar al het geval met de 
fairnesstaks, die multinationals meer moest laten bijdragen, en ook bij de kaaimantaks 
zijn er veel vraagtekens. 
 
Fiscaal expert Michel Maus: “Elke poging om grote vermogens te belasten draait uit op 
halfslachtig werk, omdat sommige partijen hun electoraat niet willen treffen en allerlei 
uitzonderingen willen. Het enige resultaat is dat je met slecht in elkaar gestoken 
belastingen zit die hun doel voorbij schieten. Bij de speculatietaks was het echt erg: 
daar waren er zoveel uitzonderingen dat je op den duur op zoek moest gaan naar een 
belastingplichtige die er onder viel. Het probleem is dat de speculatietaks, kaaimantaks, 
fairnesstaks vooral symbolen zijn die zo uitgehold zijn dat ze geen slagkracht meer 
hebben en makkelijk te omzeilen zijn. Op die manier is het voor tegenstanders heel 
makkelijk om er op te schieten.” 
 
Er is nochtans een maatschappelijk draagvlak voor een belasting van grote vermogens. 
Uit een enquête die KU Leuven-professoren Swyngedouw, Abts en Meuleman vorig jaar 
lieten uitvoeren, blijkt dat 78 procent van de Belgen vindt dat grote vermogens meer 
moeten belast worden. Bijna 80 procent: er zijn weinig onderwerpen waarover in ons 
land zoveel eensgezindheid bestaat. Een grote meerderheid van Vlamingen en Walen is 
bovendien van mening dat grootverdieners, bedrijfswinsten, aandeelhouders en 
vervuilers zwaarder belast moeten worden. Duidelijk. En toch vertaalt die meerderheid 
zich niet in een duidelijke politieke aanpak. 
 
CD&V onderneemt nu wel een poging, tot grote onvrede van regeringspartners Open 
VLD, N-VA en MR. Maar helaas: ook het huidige voorstel van de CD&V rammelt, zegt 
Michel Maus. “Met een meerwaardebelasting op aandelen, zoals CD&V nu voorstelt, 
raak je niet aan iemand als Marc Coucke. Het spijt me dat ik hem terug vermeld, maar 
hij is nu eenmaal een goed voorbeeld. Hij stopt zijn aandelen in holdingstructuren via 
vennootschappen. De echte vermogenden blijven daardoor buiten schot. Je treft de 
mensen die veel aandelen hebben, maar niet genoeg aandelen om ze in een 
holdingstructuur te stoppen. Bovendien zijn aandelen maar één vorm van vermogen. Je 



hebt ook nog kunst, goud, vastgoed, enzovoort. Dat zit niet in het voorstel van CD&V. 
Het resultaat zal zijn dat mensen anders gaan beleggen. Nee, dit is geen goed voorstel.” 
 
Econoom Koen Schoors (UGent) benadrukt dat het absoluut niet makkelijk, maar wel 
mogelijk is om grote vermogens te belasten. Wie iets anders beweert, vertelt onzin, 
aldus Schoors. “Natuurlijk is het moeilijk, daar bestaat geen discussie over: vermogens 
zijn mobiel en bovendien is er geen vermogensregister in ons land. In Nederland 
bestaat er wel iets dat erop lijkt. Het financiële vermogen en vastgoed wordt elk jaar 
belast. Het kan dus. Een derde probleem is dat mensen met veel vermogen ook veel 
politieke macht hebben. Daardoor wordt elke poging tot een vermogensbelasting 
afgeremd of zelfs geblokkeerd.”  
 
Econoom Paul De Grauwe (London School of Economics): “Dat is het probleem 
inderdaad. De grote vermogens in ons land zijn te invloedrijk op politiek niveau. Ze 
creëren de mythe dat het onmogelijk is om hen te belasten en dat het heel veel 
problemen gaat opleveren voor de economie. Onzin, natuurlijk.” 
 
Paul De Grauwe: “Grote vermogens in ons land zijn te invloedrijk op politiek niveau. Ze 
creëren de mythe dat het onmogelijk is om hen te belasten en dat het de economie 
heel veel problemen oplevert. Onzin, natuurlijk” 
 
Toch is het perfect mogelijk om grote vermogens te laten bijdragen. Koen Schoors 
verwijst al naar een vermogensregister, die zo’n belasting mogelijk zou maken. Eén 
versie daarvan bestaat al in Nederland, en moet dus ook bij ons haalbaar zijn. Michel 
Maus: “Het opmerkelijke is dat CD&V zelf eerder dit jaar met een goed voorstel kwam. 
Zij stelden een dual income taks voor, waarbij je arbeidsinkomsten en 
vermogensinkomsten aangeeft. Voor dat laatste is een vermogenskadaster nodig. 
Cruciaal als je grote vermogens wil belasten. Maar ze hebben het voorstel laten 
schieten. Waarom, dat weet ik niet.” Paul De Grauwe: “Je hebt op zich zo’n 
vermogenskadaster niet eens nodig. Je vraagt aan elke belastingplichtige om zijn gehele 
vermogen aan te geven. Als hij daarover liegt, pleegt hij valsheid in geschrifte. Daar kan 
je al mee beginnen.” 
 
Volgens zowel Schoors als Maus zitten er in het huidige fiscale systeem veel 
scheeftrekkingen die andere belastingbetalers frustreren. Dat je geen belasting moet 
betalen op appartementen die je verhuurt: dat snappen velen niet, aldus Schoors. 
“Maar wat we me nog het meest stoort, is de manier van werken in België. Er wordt nu 
holderdebolder iets in elkaar gestoken, omdat de begroting in evenwicht moet worden 
gebracht. Maar het gaat helemaal niet om de begroting, of tenminste: het zou daar niet 
mogen over gaan. De regering zou zich beter een half jaar geven om structureel na te 
denken over ons fiscale systeem en hoe dat er moet uitzien. Welke principes willen we 
hanteren en hoe gaan we dat uitvoeren? Op die manier kan je echt op een goeie 
manier nadenken over hoe je grote vermogens mee in het bad krijgt. Nu wordt er 
halsoverkop gewerkt en weet je dat er geen echt kwalitatief werk kan worden 
afgeleverd. Dat is echt een Belgische ziekte: altijd werken tegen een deadline en vlug 
iets in elkaar steken. Er zijn genoeg mensen in het land die voorstander zijn, laat ons er 
dan ook de tijd voor nemen.” 
 



Michel Maus: “Daarbij komt dat de communicatie van de regering heel ongelukkig is. Je 
kan een vermogensbelasting perfect verkopen door te verwijzen naar de 
vennootschapsbelasting. Als die verlaagt, is het maar billijk dat er elders iets bijkomt. 
Als je zoiets erdoor wil krijgen, is communicatie belangrijk. En die is nu ver van ideaal.” 
Bron: Apache 
 
https://www.apache.be/2016/10/12/grote-vermogens-belasten-is-enkel-een-kwestie-
van-wil/?sh=7609875e5078d880dff03-
1875097403&utm_source=Contacten+Apache&utm_campaign=b9b8f256ee-
Wekelijkse_Nieuwsbrief_30092016_abo&utm_medium=email&utm_term=0_3a1b2a0b
9f-b9b8f256ee-392845209   
   
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/10/12/gwendolyn-rutten-over-de-
meerwaardebelasting-de-onzin-doorprikt 

 

ONDERWIJS 
 

   Armoede en Hoger Onderwijs 

Mensen in armoede vinden nog te weinig de weg naar het hoger onderwijs. Nochtans is 
hoger onderwijs een goede opstap om de vicieuze cirkel van armoede achter zich te 
laten. Een diploma hoger onderwijs leidt immers tot zowel een hoger inkomen als een 
verminderd werkloosheidsrisico.  
In december 2010 bracht de Vlor een visietekst uit die de link legde tussen armoede en 
hoger onderwijs. In een advies van 2011 gaf de raad enkele concrete actiepunten om 
de deelname van studenten in armoede aan het hoger onderwijs te verhogen. Zowel de 
overheid, hoger onderwijsinstellingen, studentenvoorzieningen en (mede)studenten 
dragen hier een verantwoordelijkheid in.  
De Vlor stelde ook vast dat de armoedeproblematiek in het hoger onderwijs te weinig 
gekend is. Vandaag blijven berichten in de media aangeven dat armoede een schrijnend 
probleem in onze samenleving is, ook in het hoger onderwijs. Met deze workshop wil 
de Vlor het thema samen met het Netwerk tegen Armoede opnieuw onder de aandacht 
brengen en de deelnemers tips en ideeën meegeven om in het eigen instellingsbeleid 
te integreren.  
 
Alle informatie via:  
 
http://www.vlor.be/evenement/workshop-armoede-en-hoger-onderwijs 

https://www.apache.be/2016/10/12/grote-vermogens-belasten-is-enkel-een-kwestie-van-wil/?sh=7609875e5078d880dff03-1875097403&utm_source=Contacten+Apache&utm_campaign=b9b8f256ee-Wekelijkse_Nieuwsbrief_30092016_abo&utm_medium=email&utm_term=0_3a1b2a0b9f-b9b8f256ee-392845209
https://www.apache.be/2016/10/12/grote-vermogens-belasten-is-enkel-een-kwestie-van-wil/?sh=7609875e5078d880dff03-1875097403&utm_source=Contacten+Apache&utm_campaign=b9b8f256ee-Wekelijkse_Nieuwsbrief_30092016_abo&utm_medium=email&utm_term=0_3a1b2a0b9f-b9b8f256ee-392845209
https://www.apache.be/2016/10/12/grote-vermogens-belasten-is-enkel-een-kwestie-van-wil/?sh=7609875e5078d880dff03-1875097403&utm_source=Contacten+Apache&utm_campaign=b9b8f256ee-Wekelijkse_Nieuwsbrief_30092016_abo&utm_medium=email&utm_term=0_3a1b2a0b9f-b9b8f256ee-392845209
https://www.apache.be/2016/10/12/grote-vermogens-belasten-is-enkel-een-kwestie-van-wil/?sh=7609875e5078d880dff03-1875097403&utm_source=Contacten+Apache&utm_campaign=b9b8f256ee-Wekelijkse_Nieuwsbrief_30092016_abo&utm_medium=email&utm_term=0_3a1b2a0b9f-b9b8f256ee-392845209
https://www.apache.be/2016/10/12/grote-vermogens-belasten-is-enkel-een-kwestie-van-wil/?sh=7609875e5078d880dff03-1875097403&utm_source=Contacten+Apache&utm_campaign=b9b8f256ee-Wekelijkse_Nieuwsbrief_30092016_abo&utm_medium=email&utm_term=0_3a1b2a0b9f-b9b8f256ee-392845209
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/10/12/gwendolyn-rutten-over-de-meerwaardebelasting-de-onzin-doorprikt
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/10/12/gwendolyn-rutten-over-de-meerwaardebelasting-de-onzin-doorprikt
http://www.vlor.be/advies/visietekst-over-armoede-en-hoger-onderwijs
http://www.vlor.be/advies/advies-armoede-en-hoger-onderwijs
http://www.vlor.be/evenement/workshop-armoede-en-hoger-onderwijs


   Afkopen studiejaren 

De ministerraad heeft  het wetsontwerp goedgekeurd dat de regularisatie van 
studiejaren gelijkstelt voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Het afkopen van 
een studiejaar kost voortaan voor iedereen 1.500 euro, aldus minister van Pensioenen 
Daniel Bacquelaine, die weldra sociaal overleg opstart. 
 
Zo werkt het nu:  
Ambtenaren kunnen hun studiejaren vandaag nog kosteloos laten meetellen voor de 
berekening van het pensioen. Werknemers en zelfstandigen moeten wel een 
regularisatie betalen. Die ongelijkheid wordt nu afgeschaft. Het afkopen van een 
studiejaar zal in de toekomst voor iedereen 1.500 euro kosten. Voor alle duidelijkheid: 
het gaat om het bedrag dat je zal krijgen als je met pensioen gaat, je anciënniteit 
verandert niet.  
 
Stel dat je vier jaren hebt gestudeerd en je moet werken tot je 67ste tot je recht hebt 
op een volledig pensioen, dan heb je mits betaling van 6.000 euro al op je 63ste recht 
op dat volledig pensioen. Je kan ook beslissen om minder jaren te laten meetellen, dan 
betaal je 1.500 euro per jaar dat je wil laten meetellen. 
 
De beslissing moet wel worden genomen in de eerste tien jaar na het afsluiten van de 
studies. Wie daarna nog in aanmerking wil komen, moet een hoger bedrag betalen. 
 
Elk diploma telt 
Ambtenaren moeten dus voortaan betalen om hun studie in aanmerking te laten 
komen, maar daar staat tegenover dat ze elk behaald diploma kunnen valoriseren. 
Vroeger kwam enkel het diploma in aanmerking dat relevant was voor de job die ze 
uitoefenden. 
 
Ook niet onbelangrijk: de verworven rechten blijven onaangetast. Een ambtenaar die 
een diploma heeft van vier studiejaren en al driekwart van zijn loopbaan heeft 
gepresteerd zal nog steeds drie van zijn vier studiejaren gratis in aanmerking kunnen 
laten komen. 
 
http://bacquelaine.belgium.be/nl/het-afkopen-van-studiejaren-voor-het-pensioen-
1500-eurojaar-voor-iedereen  
 

   GO!-vacatures  

Vanaf 25 oktober 2016 werkt het GO! niet langer met een eigen vacaturedatabank, 
maar verlopen alle vacatures via onze partner VDAB. 
Dat het GO! nu een eigen partnerpagina op de VDAB-site heeft biedt verschillende 
voordelen. Alle vacatures van het GO! zijn op 1 plek te vinden, worden extra 
gepromoot in de zoekresultaten van VDAB en kunnen ook op tablets en smartphones 
gelezen worden.  

http://bacquelaine.belgium.be/nl/het-afkopen-van-studiejaren-voor-het-pensioen-1500-eurojaar-voor-iedereen
http://bacquelaine.belgium.be/nl/het-afkopen-van-studiejaren-voor-het-pensioen-1500-eurojaar-voor-iedereen


Deze nieuwe manier van werken komt er in plaats van de 'GO! vacaturedatabank', die 
aan vernieuwing toe was.  
Alle informatie over werken bij het GO! lees je op www.g-o.be/jobs. De vacatures zelf 
vind je dan weer in de rubriek 'Bedrijven in de kijker - GO!' op de VDAB-website. 
Hoe ga je te werk om jouw vacatures aan de partnerpagina te koppelen 
Heb je al een account bij de VDAB maar is jouw account nog niet gekoppeld aan onze 
GO! account? Geef dit dan door aan onze contactpersoon bij VDAB, An Leushuis. Zij 
zorgt ervoor dat je vacature terechtkomt in het sjabloon van het GO! in het lijstje met 
vacatures. 
Om voor het eerst een vacature te plaatsen op de website van VDAB moet je een 
account hebben bij VDAB. Heb je een vacature en nog geen account bij VDAB? Dan kun 
je die login aanvragen. Ook bij An Leushuis. 
Beschik je over een login? Dan kan je aan de slag. Om een vacature in te geven, maak je 
gebruik van het sjabloon van de VDAB. Ondervind je problemen met het sjabloon? 
Neem dan contact op met VDAB. 
Informatie over elektronisch kandideren voor tijdelijken en solliciteren bij het GO! vind 
je op www.g-o.be/jobs. 
Meer informatie via  
jobs@g-o.be 
http://pro.g-o.be/personeel/go-vacatures  
 
http://pro.g-o.be/nieuws/2522  

 

SECTOREN 
 

   Loonoverleg zit strop  

Het heet dat de Regering het loonoverleg naar zich toe trekt. Daar zijn redenen voor. 
Het traditioneel loonoverleg leverde even traditioneel een bijkomende 
loonkostenhandicap af, zelfs na aftrek van loonlastenverlaging. Resultaat volgens de 
meeste economisten is een deficit inzake werkzaamheidsgraad.  
Enkel met directe tussenkomst van de overheid in de loonvorming zelf kan men de 
schade beperken. De Regering Michel trok haar lessen uit het verleden en past nu de 
loonnormwet van 1996 aan. 
 
In vergelijking met vroeger valt het meest op dat er een automatische correctie volgt 
als er een loonkostenontsporing plaats vond en dat er een automatische aftrek is van 
0,5% voor de loondrift. Beide kosten worden afgetrokken van een wiskundige 
inschatting van de loonkostenevolutie in de drie buurlanden voor de twee volgende 
jaren. Komt daarbij dat de loonlastenverlaging geneutraliseerd worden in deze sociale 
wiskunde. 
 

http://www.g-o.be/jobs
https://www.vdab.be/jobs/vacatures?p=1&sinds=9000&bedrijfId=22
mailto:an.leushuis@vdab.be
mailto:an.leushuis@vdab.be
http://www.g-o.be/jobs
mailto:jobs@g-o.be
http://pro.g-o.be/personeel/go-vacatures
http://pro.g-o.be/nieuws/2522


Er komt zelfs geen beslissing van de sociale partners of zelfs niet van de Regering van 
pas. Het sociaal overleg zal alleen nog de modaliteiten mogen vast leggen van de 
automatisch berekende onderhandelingsmarge. Over hoeveel niveaus dat overleg over 
weinig materie zal plaats vinden is nog de vraag. 
 
Dat is de prijs van de automatische indexering en het onvermogen  van de Groep van 
Tien om het sociaal overleg aan te wenden om de taart te vergroten.  
 
Het is dus logisch dat een vakbond zich afvraagt of het nog nodig of nuttig is een 
interprofessionele onderhandeling op te starten. Zonder centraal loonoverleg speelt de 
Groep van Tien in eerste klasse B. Zonder centraal overleg zal de Regering de loonnorm 
per KB moeten opleggen. Dan zullen de paritaire comités aan zet zijn zonder pacificatie 
of consensus over de onderhandelingsenveloppe. De sectorale onderhandelaars zullen 
pogen tot een akkoord te komen onder juridische druk.  
Benieuwd of zij slagen de sociale vrede te bewaren? 
 
Bron:  
http://www.socialedialoog.be/index.php/loonvorming2/1072-loonoverleg-of-
automatische-loonvorming  
 

    Arbeidsongevallen dalen  

Het aantal arbeidsongevallen  blijft stelselmatig afnemen in het bedrijfsleven. Toch 
komen er nog veel  ernstige ongevallen voor. 
 
Onder meer dankzij een verhoogde aandacht voor preventie en een toegenomen 
automatisatie is het totaal aantal arbeidsongevallen de voorbije dertig jaar drastisch 
afgenomen. Tussen 1986 en 2016 daalde het totaal aantal arbeidsongevallen met 
zowat de helft van bijna 264.000  tot ongeveer 137.000 nu. 
Het aantal  ongevallen van en naar het werk is al geruime tijd aan het stijgen waardoor 
hun belang in het totaal inmiddels is opgelopen tot meer dan 15%. 
 
De totale uitgaven voor de verzekeraars  blijven wel stijgen. Het is namelijk zo dat er 
steeds meer ernstige ongevallen zijn waardoor de kost per arbeidsongeval stijgt.  
 
Voor veel ondernemers is veiligheid op het werk gelukkig  een topprioriteit.  
In veel bedrijven gebruikt men degelijke preventiecampagnes. 
Dankzij de inzet van preventieadviseurs worden veel ongelukken voorkomen. 
In een positief vertrouwensklimaat worden concrete sensibiliseringsacties ontwikkeld 
voor arbeiders en hun verantwoordelijken. Zo worden op veel bedrijven bijvoorbeeld 
technische ongevallenfiches gemaakt die daarna gepubliceerd worden in een  intern 
kwartaalblad over veiligheid.  
 
Het Fonds voor arbeidsongevallen is een openbare instelling van sociale zekerheid die 
erover waakt dat de rechten van arbeidsongevallenslachtoffers worden gerespecteerd. 

http://www.socialedialoog.be/index.php/loonvorming2/1072-loonoverleg-of-automatische-loonvorming
http://www.socialedialoog.be/index.php/loonvorming2/1072-loonoverleg-of-automatische-loonvorming


De meeste opdrachten van het Fonds hebben betrekking op de arbeids(weg)ongevallen 
in de privésector. Voor de arbeids(weg)ongevallen in de publieke sector zijn de 
bevoegdheden van het Fonds beperkter. 
 
Op deze websites leest u onder meer wanneer we spreken van een arbeidsongeval, 
waarop u recht hebt als slachtoffer of rechthebbende, welke plichten uw werkgever 
heeft, en kunt u ook statistieken en studies over arbeidsongevallen raadplegen of 
informatie over het Fonds zelf vinden.  
 
http://www.fao.fgov.be/nl  
 
http://www.fao.fgov.be/nl/slachtoffer/privesector/aangifte  
 
http://www.fao.fgov.be/nl/formulieren/aangifte-van-arbeidsongeval-de-privesector  

 

   Overzicht outplacement  

Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van 
de werkgever aan de werknemer worden verleend om hem in staat stellen om binnen 
een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of 
een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien. 
 
Deze diensten worden verstrekt door een outplacementbureau. De 
begeleidingsdiensten kunnen individueel of in groep worden verleend. De begeleiding 
gebeurt op vraag van en voor rekening van de werkgever. 
 
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen outplacementbegeleiding die 
vrijwillig wordt aangeboden en het outplacement dat wettelijk wordt opgelegd. 
 
Het facultatief stelsel wordt geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 51 
van 10 februari 1992 betreffende outplacement. Dit stelsel is slechts van toepassing 
wanneer een werkgever er vrijwillig voor kiest outplacement aan te bieden, zonder dat 
hiertoe een verplichting bestaat. 
Daarnaast is het in een aantal gevallen evenwel verplicht om outplacement aan te 
bieden. Deze reglementering inzake outplacement heeft onder meer tot doel te 
vermijden dat oudere werknemers de arbeidsmarkt voortijdig verlaten.  
 
Hieronder vindt u een beknopt overzicht.   

 
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t101#h2_2  
 
 

http://www.fao.fgov.be/nl
http://www.fao.fgov.be/nl/slachtoffer/privesector/aangifte
http://www.fao.fgov.be/nl/formulieren/aangifte-van-arbeidsongeval-de-privesector
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t101#h2_2


VARIA 

 

   Wat verandert er in november?  

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

 Aardgasbudgetmeter  
 

Mensen met een aardgasbudgetmeter die onvoldoende geld hebben om die op te 
laden, kunnen voortaan al vanaf 1 november terecht bij het OCMW voor een minimale 
aardgaslevering tijdens de koudste periode van het jaar. De toepassingsperiode die 
standaard was vastgelegd op drie maanden (december tot en met februari) is vanaf dit 
jaar met twee maanden verlengd (november tot en met maart).  Ruim 3.700 gezinnen 
met een actieve budgetmeter maakten gebruik van de minimale levering aardgas, goed 
voor een totaal van om en bij de 1 miljoen euro. Het gemiddeld toegekende bedrag per 
gezin bedroeg 270 euro.  
 

 Lagere afgiftetarieven voor vaste telefonie  
 

De Belgische telecomregulator BIPT legt de operatoren van vaste telefonie vanaf 1 
november een afgiftetarief op dat zeven keer lager ligt. Dat is het tarief dat de 
telecombedrijven elkaar aanreken. Doel is een "gezonde concurrentie tussen de 
operatoren". De verlaging heeft waarschijnlijk geen effect op de prijs voor de 
consument. 
De nieuwe afgiftetarieven zullen vanaf november zeven keer lager zijn: 0,092 eurocent 
per minuut in plaats van gemiddeld 0,7 eurocent. Het nieuwe tarief is volgens het BIPT 
lager dan het gemiddelde van de landen die een gelijkaardige werkwijze hebben 
toegepast voor het tarief. 

 

   Armoede aanpakken 

Uit de cijfers van de armoedebarometer blijkt dat de armoede in België en Vlaanderen 
de laatste jaren niet gedaald is. Erger, we gaan erop achteruit. In 2014 leefde 11 
procent van de Vlamingen en bijna 12 procent van de kinderen in armoede. Zij voelen 
zich ook ongezond: sinds 2008 een stijging met 5 procentpunt. Europees bekeken 
bengelen de arme Belgen achteraan. De werkzaamheidsgraad daalt voor 
laaggeschoolden tot bijna 52 procent, terwijl er voor hooggeschoolden een stijging is 
tot 84 procent. Amper de helft van de laaggeschoolden werkt, en hun vooruitzichten 
zijn bijzonder somber. 
Eén op de drie eenoudergezinnen bevindt zich onder de armoedegrens. Onder hen ook 
mensen die werk hebben. Meer dan twee op de vijf personen met een 



migratiegeschiedenis geven aan dat ze het moeilijk hebben om rond te komen. In 
januari 2015 kondigde de federale regering aan dat ‘armoedebestrijding’ één van haar 
vijfentwintig prioriteiten zou zijn om “het aantal mensen met een armoederisico met 
380.000 te laten dalen”. Van die daling is nog niets gerealiseerd. 
 
De regering beloofde ook de sociale minima tot op de armoedegrens (1.085 euro voor 
een alleenstaande) te brengen. Ondanks enkele positieve maatregelen is de afstand 
tussen deze armoedegrens en het leefloon nog steeds 20 procent. In april verklaarde 
Elke Sleurs (N-VA), staatssecretaris voor Armoedebestrijding, dat deze verhoging van de 
minima op de onderhandelingstafel van de regering zou komen. Tijdens de 
begrotingsbesprekingen blijkt daar niets van terecht te zijn gekomen. Voorlopige cijfers 
wijzen uit dat er 160 miljoen bespaard zal worden op de welvaartsvastheid van de 
sociale minima. Begrijpe wie kan, discussiëren over een meerwaardebelasting en 
ondertussen mensen in armoede dwingen de gaten in de begroting te dichten. Zij 
krijgen een minwaardebelasting. 
 
Ook de Vlaamse regering heeft (had?) duidelijke ambities. Kinderarmoede zou 
gehalveerd worden tegen 2020: van 8,2 naar 4,1 procent. Vandaag zitten we in een 
omgekeerde wereld: in plaats van een halvering zijn er de helft arme kinderen 
bijgekomen. 
 
Lees verder via: 
 
http://www.decenniumdoelen.be/  
 

 

   ARCO-soap gaat verder  

De Arco-coöperanten weten nog altijd niet waar ze aan toe zijn.  
Tijdens de bankencrisis verloren ruim 800.000 aandeelhouders van de coöperatie Arco, 
de financiële poot van het ACW, hun geld toen Dexia kopje-onder ging. De regering 
heeft toen de belofte gedaan dat het geïnvesteerde kapitaal onder het 
depositogarantiestelsel viel. Maar dat bleek in strijd te zijn met de Europese regels. De 
regering zoekt nu naar een andere oplossing voor de gedupeerden 
Krijgen de Arco-coöperanten hun geld terug of niet? En hoeveel zullen ze ontvangen?  
Er wordt nog steeds op verscheidene fronten slag geleverd tussen de overheid en de 
belanghebbenden. Advocaat Geert Lenssens vertegenwoordigt een kleine duizend 
Arco-aandeelhouders, Deminor een kleine 2000.  De 800.000 gedupeerden tasten nog 
altijd in het duister of ze ooit hun geld terugzien. 
Na de begrotingsgesprekken is de federale regering niet verder geraakt dan de belofte 
dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een 'plan van aanpak' zal 
voorstellen.  
Meer en meer wordt duidelijk dat de laatste regeringsverklaring alles met de Arco-
schulden te maken had. De oppositie, onder meer Groen haalde tijdens het 

http://www.decenniumdoelen.be/


begrotingsdebat zwaar uit naar de regering. Zij willen dat de federale regering de 
gedupeerden  uitbetaalt.  
Premier Michel verklaarde dat de regering enkel de beslissing heeft bevestigd die in het 
regeerakkoord staat, maar geen enkel nieuw akkoord heeft gesloten over de 
modaliteiten. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de Europese 
verplichtingen.  
Volgens het juridische adviesbureau Deminor, dat meer dan 2.000 coöperanten van 
Arco vertegenwoordigt, is de oprichting van een werkgroep een stap in de goede 
richting.  
Door de complexiteit van het dossier moet een regeling zorgvuldig worden voorbereid 
om niet te hervallen in juridische problemen die het dossier jarenlang zullen 
verlammen. 
CD&V en N-VA geven een eigen visie aan de manier waarop de federale regering de 
gedupeerden kan vergoeden. Volgens de christendemocraten gaan de gedupeerden 
nog voor het einde van dit jaar weten waar ze aan toe zijn, zeggen ze.  De N-VA willen 
het dossier verder voor zich uit schuiven.  
Bovendien blijft N-VA zeggen dat Beweging.net (het vroegere ACW) zijn 
verantwoordelijk moet nemen en de gedupeerden vergoeden.  
Beweging.net heeft al in een officiële mededeling laten weten dat "het met alle andere 
betrokken partijen een aanvaardbare oplossing wil uitwerken voor de Arco-spaarders", 
maar het is niet duidelijk wat dat wil zeggen.  
Volgens de ARCO-partij zou het beter zijn dat de Arco-gedupeerden zich verenigen 
onder de Nieuwe Volksbeweging (N-Vb) om een politieke doorbraak te kunnen 
forceren. 
De gedupeerdenvereniging Arcopar Actieteam, dat samenwerkt met Deminor, eisen 
dan weer  een volledige schadeloosstelling. 

 

   ReclameWijs 

Financiële educatie van jongeren is één van de thema’s waarop het Vlaams Centrum 
Schuldenlast (VCS) en de BIZ-samenwerkingsverbanden, in het kader van hun 
schuldpreventie-opdracht, sterk willen inzetten. Een belangrijk onderdeel van deze 
financiële educatie is het verhogen van de reclamewijsheid van jongeren. 
 
Ter herinnering: reclamewijsheid verwijst naar de vaardigheden en kennis die nodig zijn 
om reclames op een bewuste manier te verwerken. Dit betekent reclame herkennen, 
maar ook de commerciële bedoelingen erachter begrijpen en bewust nadenken over 
reclame (welke strategie gebruiken de reclamemakers? welke emoties wekt deze 
reclame bij mij op? vind ik deze reclame eerlijk?). Als kinderen de commerciële 
bedoeling van reclame niet begrijpen, worden ze er onbewust door beïnvloed, wat kan 
leiden tot impulsieve en onnodige aankopen of kind-ouder-conflicten. 
 
In het kader van bovenvermelde doelstelling werkt het VCS  mee aan het vierjarig 
interdisciplinair onderzoeksproject “AdLit” (Advertising Literacy).  Nieuw onderzoek van 
AdLit toont aan dat kinderen tussen 7 en 12 jaar nog geen neus voor nieuwe 



reclamevormen hebben ontwikkeld. Deze nieuwe reclamevormen (o.m. advertenties in 
games) integreren de commerciële inhoud in de media-inhoud, zijn vaak interactief, 
gepersonaliseerd en heel leuk. Hierdoor is het voor kinderen moeilijk om deze inhoud 
te herkennen als reclame en er bewust over na te denken. Het positieve gevoel dat ze 
bij die media-inhoud hebben, dragen ze klakkeloos over naar het merk waarvoor 
reclame wordt gemaakt. Kinderen hebben dus zeker reclamewijsheid nodig om op een 
bewuste manier om te gaan met reclame. 
 
Om deze reden lanceerde AdLit het voorbije weekend een nieuwe reeks mini-games die 
de reclamewijsheid van kinderen tussen 6-10 jaar en hun ouders willen verhogen. De 
bedoeling van deze games is dat kinderen samen met hun ouders nieuwe vormen van 
reclame leren herkennen en de overtuigingsstrategieën leren begrijpen. “Snuffel”, de 
mascotte van deze games, geeft bij elk spel meer uitleg over reclamewijsheid. Ook 
werden er door AdLit bijhorende flyers voor ouders gemaakt. Klik hierna voor een 
voorbeeld van zo een flyer (pdf, 1.27 MB). Deze folders bevatten o.m. tips die aangeven 
hoe zij hun kinderen reclamewijs kunnen maken. 
 
Als je een schuldpreventieactiviteit met kinderen en/of gezinnen wil organiseren, 
kunnen we jou deze games van harte aanbevelen. De games zijn gratis te spelen op 
reclamewijs.ugent.be. 
 
Mocht je hier nog vragen of suggesties bij hebben, dan kan je mailen naar  
isolde.vandevelde@vlaamscentrumschuldenlast.be. 
 
http://reclamewijs.ugent.be/  
 
http://reclamewijs.ugent.be/skate/   en   http://reclamewijs.ugent.be/kermis/  
 

BOEKEN 
 

   Stiglitz  over de Euro  

Is de euro dood?  
De euro had de landen van Europa dichter bij elkaar moeten brengen en voorspoed 
moeten brengen. Het tegenovergestelde is gebeurd. De crisis van 2008 bracht de feilen 
van de gezamenlijke munt aan het licht. De stilstand van Europa en haar slechte 
vooruitzichten zijn het resultaat van de fundamentele tekortkomingen van de eu: 
economische integratie zonder politieke eenwording, en een Europese structuur die de 
verschillen vergroot in plaats van verkleint. De vraag is dan ook: kan de euro worden 
gered? 

mailto:isolde.vandevelde@vlaamscentrumschuldenlast.be
http://reclamewijs.ugent.be/
http://reclamewijs.ugent.be/skate/
http://reclamewijs.ugent.be/kermis/


Joseph E. Stiglitz laat zien hoe ondoordacht het is 
dat de Europese Centrale Bank zich voornamelijk 
bezighoudt met het bestrijden van de inflatie en hij 
toont hoe bezuinigingen Europa hebben veroordeeld 
tot economische stilstand. Stiglitz schetst drie 
mogelijke toekomstscenario’s.  
 
Het eerste behelst fundamentele veranderingen in 
de organisatie van de eurozone en in de 
maatregelen die de landen die het meest te lijden 
hebben krijgen opgelegd.  

          
Het tweede gaat uit van een doordacht uitgevoerde opheffing van de 
EU. 
En het derde bestaat uit een totaal nieuw systeem dat uitgaat van een flexibele euro.    
 
Met brexit-nawoord! 

 
 Auteur: Joseph E. Stiglitz  
 Vertalers: Arian Verheij, Huub Stegeman 
 Uitgeverij: Athenaeum 

 

   Spinoza  

Heeft Christendom niet alles met politiek te maken? Kan men wel christen zijn zonder 
mee te bouwen aan de welzijnsstaat voor ieder? In zijn revolutionaire Theologisch-
politieke verhandeling (1670) geeft de hooggeleerde Spinoza een uitdagend, maar 
overtuigend antwoord op basis van een historische analyse van de bijbel en een 
theoretische bewijsvoering: godsdienst als politiek gerealiseerde rechtvaardigheid en 
naastenliefde. 
Zijn boeken, zo menigmaal verguisd en verketterd, hebben niets aan actualiteit 
ingeboet en zijn een rijke inspiratiebron voor levensbeschouwelijke en politieke 
vernieuwing. De licht ingekorte teksten  worden hier in een nieuwe vertaling 
toegankelijk gemaakt en van helder commentaar voorzien. 
De vertaler/auteur Wim Klever heeft zich de afgelopen 25 jaar gespecialiseerd in de 
Spinoza-studie.  
Enkele van zijn werken zijn:  
Een nieuwe Spinoza in veertig facetten (1995),  
Ethicom. Spinoza's Ethica vertolkt in tekst en commentaar (1996),  
Presentatie van een emanciperende generatie 1650-1700 (1997),  
Spinoza classicus. Antieke bronnen van een moderne denker (2005),  
Met oude Grieken, Van den Enden en  
Spinoza naar directe democratie (2007),  
Wetenschappelijke ethica van een overtuigde Spinozist (2010). 
 

http://www.singeluitgeverijen.nl/athenaeum/auteur/joseph-e-stiglitz
http://www.singeluitgeverijen.nl/athenaeum/boek/de-euro/


http://eburon.nl/product/theologisch_politieke_verhandeling/  
 
Zie ook: 
https://www.filosofie.nl/spinoza/index.html  
 
http://www.etiennevermeersch.be/artikels/wijsbegeerte-ethiek/divers/spinoza-de-
eerste-waarlijk-verlichte-mens  
 

   Onze welvaart van morgen 

Het is goed leven in de welvaartsstaten die vorige eeuw ontstonden. We kenden een 
sterke economische groei en ontwikkelden de nodige sociale intelligentie om de 
vruchten ervan te verdelen. 
 
Dat goede leven loopt echter tegen de eindigheid van onze aarde aan. De 
klimaatverandering, de uitputting van grondstoffen, hongersnood, ongelijkheid, falende 
economie, een afwezige overheid, oorlogen, de vluchtelingencrisis,... Op allerlei vlakken 
worden de grenzen van wat aarde, samenleving en democratie kunnen verdragen, in 
ijltempo doorboord. En zo belanden we in een wereld waarin het moeilijk en 
onaangenaam leven is. 
 
Zitten we gevangen in het perfecte dilemma waarbij het kiezen is tussen sociaal 
rechtvaardig zijn en de planeet opblazen, of ecologisch duurzaam zijn met miljarden 
mensen in armoede? In Transitie verdedigt Dirk Barrez van niet. Er is een uitweg, op 
voorwaarde dat we snel omschakelen naar een betrouwbare, stabiele economie die 
welvaart voortbrengt met tot tien maal minder broeikasgassen en materiaalgebruik 
tegen 2050. Die transitie wordt op tal van vlakken een fantastische tocht en een 
fascinerende uitdaging. 
 
TRANSITIE is een boek voor ieder die geeft om de toekomst en de opbouw van 
duurzame leefsystemen.  Door Dirk Barrez  
 
http://pala.be/nl/product/transitie-onze-welvaart-van-morgen  
 

ANTIPESTTEAM 
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https://www.filosofie.nl/spinoza/index.html
http://www.etiennevermeersch.be/artikels/wijsbegeerte-ethiek/divers/spinoza-de-eerste-waarlijk-verlichte-mens
http://www.etiennevermeersch.be/artikels/wijsbegeerte-ethiek/divers/spinoza-de-eerste-waarlijk-verlichte-mens
http://pala.be/nl/product/transitie-onze-welvaart-van-morgen


   Huiselijk geweld  

Elke dag lopen in België  110 klachten over huiselijk geweld binnen bij de politie. Toch 
kregen de voorbije drie jaar amper 103 daders een tijdelijk huisverbod opgelegd. In één 
op de drie gevallen werd dat verbod ook nog eens overtreden. Twee parlementsleden 
vragen een strengere aanpak.  Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. 
 
Liefst 40.000 slachtoffers hebben vorig jaar een klacht ingediend over huiselijk geweld, 
blijkt uit het antwoord van justitieminister Koen Geens (CD&V) op parlementaire 
vragen van Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) en Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD). 
"Maar wat blijkt? Dat jaarlijks slechts 34 plegers van intrafamiliaal geweld een tijdelijk 
huis- en contactverbod krijgen opgelegd", zegt Lahaye-Battheu: "Hallucinante cijfers". 
 
Nochtans kunnen parketten er door een wet uit 2012 onmiddellijk voor zorgen dat een 
dader tien dagen thuis weg moet blijven en dat hij (of zij) in die periode ook geen 
contact mag hebben met de slachtoffers, althans als hij (of zij) een ernstig gevaar vormt 
voor de huisgenoten. "Maar veel magistraten weten nog altijd niet dat die wet 
bestaat", aldus Lahaye-Battheu.  
 
Bovendien zijn er grote regionale verschillen. "In sommige arrondissementen wordt het 
huisverbod af en toe toegepast, in andere nauwelijks", voegt Kristien Van Vaerenbergh 
eraan toe. "Daar komt nog eens bij dat een op de drie plegers dat tijdelijk huisverbod 
negeert. In twee op de drie gevallen werden die dossiers van overtreding 
geseponeerd." De parlementsleden vragen dat justitieminister Geens de wet dringend 
meer bekendheid geeft bij de parketten in ons land. 
 
Het kabinet Geens laat weten dat het aantal opgelegde huisverboden "inderdaad laag 
ligt", en dat er een evaluatie aan de gang is die volgend jaar wordt afgerond. 

 

   Ben je uitgeblust? 

Als je uitgeblust bent, is het tijd voor een nieuwe werkervaring of zou het zelfs kunnen 
dat je kampt met een burn-out en nood hebt aan professionele begeleiding. Hoe zit het 
met jou? Ben je uitgeblust of heb je werkenergie voor twee? Doe de test! 
  
Deze test werd opgesteld op basis van een interview met Stefaan Devogelaere, erkend 
psycholoog, loopbaancoach en ontslagconsulent. 
Het artikel verscheen in Vacature. 
  
Hoe sta je tegenover je eigen werkprestatie? 
A. Ik heb veel minder vertrouwen in mijn eigen kunnen dan vroeger.  

Mijn  competenties lijken erop achteruit te gaan in plaats van vooruit. 
B. Soms voel ik me goed over mijn werkprestaties, maar andere keren ben ik dan 

weer niet tevreden. 
C. Mijn werkprestaties gaan er behoorlijk op vooruit! Ik merk dat ik steeds beter  



word in wat ik doe. 
  
Ben je je werkmotivatie verloren? 
A. Ja, ik ben mijn werkmotivatie helemaal kwijt. Meestal heb ik geen zin meer om  

naar mijn werk te gaan, en ook tijdens het werk voel ik me futloos en vermoeid. 
B. Niet volledig. Er zijn dagen waarop ik me gemotiveerd voel tijdens mijn job, maar  

soms is mijn werkmotivatie helemaal zoek. 
C. Helemaal niet. Ik ben heel gemotiveerd als het op mijn job aankomt. 
  
Kan je goed overweg met je collega’s? 
A. Neen, ik heb geen goede band met mijn collega’s. Daarbij ben ik tegenwoordig 

nogal prikkelbaar en dit zorgt voor bijkomende spanningen. 
B. Niet bijzonder goed, maar zeker ook niet slecht. Soms valt er eens een conflict voor, 

maar dit raakt meestal snel opgelost. 
C. Ik heb een hele goede band met mijn collega’s. Er heerst een uitstekende teamspirit 

op de werkvloer. 
  
Heb je last van fysieke klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, maag- en darmklachten, 
braakneigingen hartkloppingen of duizelingen? 
A. Ja, ik heb verschillende fysieke klachten. 
B. Ik heb soms last van bovenstaande fysieke klachten, maar doorgaans voel ik me 

goed in het vel. 
C. Meestal voel ik me kiplekker! 
  
Hoe voel je je op een doordeweekse dag vooraleer je naar je werk vertrekt? 
A. Vermoeid en futloos. Ik heb nooit zin om naar mijn werk te gaan. 
B. Dat hangt er vanaf. Af en toe – wanneer ik slecht geslapen heb, bijvoorbeeld, of in 

conflict ben met een collega – is de zin om te gaan werken ver zoek. 
C. Ik sta bijna altijd goedgeluimd op met veel goesting om naar het werk te gaan. 
  
Meestal A geantwoord: 
Je bent uitgeblust. 
Je hebt geen vertrouwen meer in je eigen competenties. Je voelt je vermoeid, futloos 
en je werkmotivatie is zo goed als verdwenen. Je hebt ook last van fysieke klachten wat 
je werkmotivatie nog verder aantast. Als je vroeger net heel gepassioneerd was over je 
werk, en daarbij ook perfectionistisch was ingesteld, zou het goed kunnen dat je op een 
burn-out afstevent. Misschien heb je er zelfs al één. In ieder geval heb je nood aan 
professionele begeleiding en/of een nieuwe werkervaring. 
  
Meestal B geantwoord: 
Je hebt een gemiddelde werkijver. 
Het merendeel van de werkende bevolking bevindt zich in jouw schoenen. Soms is je 
werkmotivatie zoek en andere keren zit die helemaal snor. Je hebt goede dagen, en je 
hebt slechte dagen. Iedereen kan wel eens een slechte dag hebben, nietwaar? Als je 
echter voornamelijk slechte dagen hebt, is er iets niet pluis. Dit hoeft niet te betekenen 
dat je een burn-out begint te krijgen. Misschien is je job weinig uitdagend waardoor je 
je begint te vervelen. Misschien voel je je wel ondergewaardeerd door je baas. Of ligt 



het mogelijk aan je relatie met je collega’s? Als de weerzin om naar je werk te gaan 
aanhoudt of zelfs erger wordt, is het tijd voor een nieuwe werkervaring. 
  
Meestal C geantwoord: 
Je bent één en al werkijver. 
Je werkgever is vast dol op je. Je doet je werk graag, je bent weinig ziek en je 
competenties gaan erop vooruit. Je hebt een gezonde dosis passie en werkmotivatie. 
Maar je moet toch oppassen als je in deze categorie valt. Gepassioneerde werknemers 
die zich volledig geven maar daarbij ook perfectionistisch en stressgevoelig zijn, hebben 
het perfecte karakter om ooit eens ten prooi te vallen aan een burn-out. Het is 
fantastisch dat je je werk zo graag doet, maar zorg zeker ook dat je voldoende slaapt en 
regelmatig ontspant. Dit vermindert de kans op een burn-out. 
 
Bron: Vacature 
 
 

www.antipestteam.be  

 

 
 

Voor de volledige informatie zie:  

www.neutr-on.be   

 

Samen tegen corruptie en onrecht  

Gelieve deze nieuwsbrief naar al uw geledingen, familie, vrienden  

en kennissen te zenden.  

 

Wie geen Nieuwsbrief meer wil ontvangen,  kan zich op eenvoudig verzoek 

uitschrijven of via de website.  Volgende Nieuwsbrieven worden via MailChimp 

verstuurd, zo kunt u zich gemakkelijk in- of uitschrijven. 

 

 

 
     Wie nu lid wordt voor een jaar heeft nog tot januari 2017 gratis lidmaatschap. 

 

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

