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▪

Economie groeit langzaam
De groeiverwachtingen voor de wereldeconomie liggen voor 2017 en 2018 hoger dan de
vorige jaren. Dit zowel onder impuls van opkomende economieën als de geavanceerde
economieën. De gemiddelde groeiverwachtingen voor de Eurozone liggen op 1.7%.
Maar België blijft achter.
Wanneer gekeken wordt naar de ons omliggende landen, tevens ook onze belangrijkste
handelspartners, kunnen we op basis van de gemiddelde voorspellingen concluderen dat de
groei van de Nederlandse economie beduidend hoger ligt dan deze van België en onze andere
buurlanden. Duitsland krijgt iets betere voorspellingen dan de Belgische economie, maar
Vlaanderen presteert in vergelijking beter. Hoewel verwacht wordt dat Frankrijk het in 2017
en 2018 beter zal doen dan de 2 voorgaande jaren, toch ligt hun verwachte groei duidelijk
onder deze van de Eurozone.
Het Verenigd Koninkrijk kon in 2015 en 2016 groeipercentages voorleggen van meer dan 2%,
voor 2017 en 2018 liggen de gemiddelde groeiverwachtingen echter beduidend lager met een
verwachte groei van 1.7% en 1.23% voor respectievelijk 2017 en 2018. Deze neerwaartse
groeiverwachtingen zijn ongetwijfeld te verklaren door de Brexit perikelen en de daaraan
verbonden onzekerheid3 en deze zullen gegarandeerd een impact hebben op de Belgische en
Vlaamse economie.
Als kleine en zeer open economie zijn Vlaanderen en België zeer gevoelig voor internationale
ontwikkelingen. Zoals hierboven reeds aangehaald zal de Brexit ongetwijfeld een effect
hebben onze toekomstige prestaties, maar het is nog moeilijk in te schatten hoe groot de
exacte impact zal zijn.
Naast de Brexit, moet ook rekening gehouden worden met de enorme schuldgroei in China,
die mogelijk kan leiden tot een schuldencrisis en een sterkere groeivertraging. De gemiddelde
verwachte BBP groei voor China ligt met 6.5% en 6.3% voor respectievelijk 2017 en 2018 ook
al lager dan de voorgaande jaren.
Ook de wisselkoers evolutie van de Euro vormt een potentieel risico, aangezien dit een
negatief effect kan hebben op de internationale concurrentiepositie van de Eurozone. Een
duurdere euro kan mogelijk de positieve tendensen, zoals de gunstige evolutie van de
binnenlandse kosten ten gevolge van regeringsmaatregelen in België, (deels) tenietdoen.

Ook evoluties op de financiële markten kunnen risico’s vormen voor de Belgische en Vlaamse
economie. Een verstrakking van het monetaire beleid kan leiden tot nervositeit op de
financiële markten en de rentevoetverschillen binnen de Eurozone aanwakkeren.
Tot slot kunnen geopolitieke ontwikkelingen naar een toegenomen onzekerheid leiden, die
mogelijk in de toekomst ook een effect kan hebben op de economische prestaties.
Bovenstaande tendensen ziet men ook terug in de groeiverwachtingen van de in- en uitvoer
(onderstaande grafiek). Zo wordt de Belgische uitvoer geconfronteerd met
groeiverwachtingen van 5.5% en 4.4% voor respectievelijk 2017 en 2018, de
groeiverwachtingen van de invoer liggen echter iets hoger met respectievelijk 5.7% en 4.8%
wat voor 2018 een verslechtering van het uitvoersaldo zou betekenen van 0.1%.
De groei van de Vlaamse economie zou volgens het Planbureau1 voor 2017 en 2018 uitkomen
op 1.8%. Vlaanderen zou met deze voorspellingen beter presteren dan het Belgische
gemiddelde (+1,6% voor beide jaren volgens de oorspronkelijke HERMES projectie,
ondertussen bijgesteld naar +1.7% voor beide jaren) en zou in 2017 respectievelijk 0.4% en
0.3% meer groei kennen dan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest en
0.3% in 2018 in vergelijking met beide deelstaten. Volgens de algemene verwachtingen
(Europese Commissie, OESO en IMF) zou België geconfronteerd worden met hogere
groeiverwachtingen in vergelijking met 2015 en 2016 en ook alle individuele deelstaten gaan
erop vooruit.
De werkloosheidsgraad in de eurozone is verder gezakt tot 8,8 procent. De eurozone telde
14,34 miljoen werkzoekenden, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.
In de hele Europese Unie waren er in oktober 18,24 miljoen werklozen. Dat stemt overeen met
een werkloosheidsgraad van 7,4 procent (tegenover 7,5 procent in september), nog altijd het
laagste peil sinds november 2008.
De EU-lidstaten met de laagste werkloosheidsgraad zijn Tsjechië (2,7 procent), Malta (3,5
procent) en Duitsland (3,6 procent). De hoogste percentages vind je in Griekenland (20,6
procent in augustus) en Spanje (16,7 procent).
In België stond de werkloosheidsgraad - volgens berekeningen van Eurostat - in oktober op 6,9
procent.
Vergeleken met een jaar geleden daalde de werkloosheid in alle lidstaten, behalve in Finland,
waar de werkloosheidsgraad stabiel bleef.
De opmerkelijkste dalingen werden geregistreerd in Cyprus (van 13,1 procent tot 10,2
procent) en Griekenland (van 23,4 procent tot 20,6 procent tussen augustus 2016 en augustus
2017).
In de Verenigde Staten ligt de werkloosheid nu op 4,1 procent, tegenover 4,2 procent in
september 2017 en 4,8 procent in oktober 2016.
Bron:
http://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/vlaamse-conjunctuuranalyse-november-2017

▪

Schuldenberg groter dan ooit
Niet alleen de Belgische overheid, ook de bedrijven en de gezinnen zitten diep in de schulden.
Volgens cijfers van Eurostat steeg de totale schuld van de overheid en de privésector vorig jaar
naar 296 procent van het bruto binnenlands product (bbp).
De schuldgraad groeide in België de jongste jaren veel sneller dan in de meeste andere landen.
Slechts twee soorten landen hebben een hogere schuldgraad.
De eerste categorie zijn de probleemlanden Griekenland en Portugal.
De andere zijn belastingparadijzen Cyprus, Luxemburg en Ierland, die veel buitenlandse
bedrijven aantrekken. Daardoor is de schuldgraad van de bedrijven in verhouding tot het bbp
er hoog. 'Een overdreven hoge schuld van de privésector houdt grote risico's in voor de
economische groei en financiële stabiliteit', zegt de Europese Commissie. Daarom houdt ze
zowel de overheids- als de privéschuld in het oog.
De Belgische privésector heeft een schuld van 190 procent van het bbp, veel meer dan de 133
procent die de Europese Commissie aanvaardbaar acht. Bron: Trends

▪

Dag Zonder Krediet
Naar aanleiding van de 14e editie van de Dag Zonder Krediet, die dit jaar doorging op zaterdag
25 november 2017, waarschuwt het platform Dag Zonder Krediet (30 organisaties, waaronder
het Vlaams Centrum Schuldenlast en de 11 BudgetInZicht-samenwerkingsverbanden) tegen de
gevaren van gemakkelijk krediet. Krediet is tegenwoordig immers alomtegenwoordig in onze
samenleving. Niet alleen klassieke bankinstellingen bieden krediet in hun kantoren aan. Ook
via het internet, in grootwarenhuizen, in elektrowinkels, online, enz. wordt tegenwoordig
krediet aangeboden. Vaak onder het motto “Nu kopen, later betalen”. Zeker voor personen in
een financieel zwakke positie betekent dit tal van verleidingen waartegen zij keer op keer
weerstand moeten bieden. En willen deze personen dan uiteindelijk een krediet aangaan, dan
blijken de kredietverstrekkers het niet steeds even nauw te nemen met het verplichte
solvabiliteitsonderzoek, noch met de raadgevingsplicht, noch met de verplichting om het
krediet te weigeren indien de consument niet solvabel genoeg is.
De verleiding om krediet aan te gaan wordt nog groter wanneer in reclames gesproken wordt
over kredieten met “0% JKP”. Op zich kan dit een goede zaak zijn, wanneer men enkel het
ontleend bedrag moet terugbetalen in schijven zonder extra kosten of intresten, althans,
wanneer de terugbetalingen binnen het (gezins)budget passen. Het komt echter ook vaak voor
dat de consument bij dergelijk aanbod onbewust ook een betalende kredietopening aangaat,
waarbij hij enkel voor de eerste aankoop 0% kosten of intresten moet betalen maar nadien
wel hoge kosten moet betalen bij het gebruik van deze kredietopening. Bijzonder
problematisch is dat de consument hierover niet steeds duidelijk geïnformeerd wordt bij het
aangaan van het kredietcontract en de eerste aankoop, en hij nadien bovendien bestookt
wordt met individuele reclameboodschappen die hem aanzetten tot het (verhogen en)
gebruiken van zijn “geldreserve”.
Dit soort misbruiken moet actiever opgespoord en strenger gesanctioneerd worden. Vandaar
dat het Platform “Dag Zonder Krediet” ervoor pleit dat de Economische Inspectie meer
controles moet uitvoeren op dergelijke misleidende “0%-JKP” aanbiedingen. Deze inspectie

moet ook proactief nagaan (o.m. via “mysterie-shoppers”) of de kredietverstrekkers hun
verschillende verplichtingen correct naleven. Ook het aansporen van consumenten om van
een bestaande kredietopening gebruik te maken, of om het kredietplafond te verhogen, zou
verboden moeten worden.
De aanbevelingen 2017 van het Platform “Dag Zonder Krediet” behandelen ook nog andere
onderwerpen die de (zwakkere) consument beter willen beschermen, onder meer de
aanbeveling om misbruiken bij het toekennen van een schuldsaldoverzekering beter aan te
pakken. Surf naar www.dagzonderkrediet.be/aanbevelingen om de integrale versie van deze
aanbevelingen te downloaden. Deze aanbevelingen behandelen ook volgende materies: het
verbeteren van de verplichte opleiding voor kredietbemiddelaars, het aanpassen van de
regeling inzake de “nulstellingstermijn” bij kredietopeningen, het voorzien van meer
slagkrachtige ombudsdiensten, de evaluatie van de gestandaardiseerde vragenlijst om
iemands solvabiliteit te controleren, de optimalisatie van de kredietcentrale eerder dan deze
uit te breiden, enz.
Voor meer informatie over het Platform “Dag Zonder Krediet' en haar aanbevelingen, surf naar
www.dagzonderkrediet.be.

▪

De Paradise Papers
Na de Panama Papers zijn er nu ook de Paradise Papers.
Dat is een verzameling van ca. 13 miljoen documenten aangaande internationale
belastingontwijking die voorbije maand uitlekten. Uit deze teksten is op te maken welke
sluiproutes multinationals en enkelen van 's werelds rijkste personen gebruiken om over hun
vermogens en inkomens zo min mogelijk belasting te betalen.
Net als de Panama Papers van 2016 kwamen de Paradise Papers in handen van de
Süddeutsche Zeitung, die ze deelde met het International Consortium of Investigative
Journalists en met 96 nieuwsorganisaties.
Bij de genoemde bedrijven en personen behoren o.a. Apple, Facebook, Nike, koningin
Elizabeth II, Madonna, zanger Bono van U2 en de Amerikaanse minister van handel Wilbur
Ross. Daarnaast komen ook belangrijke politici in de documenten voor.
De geldverstoppers van de Paradise Papers rekenen op politieke verstoppers voor
bescherming.
De regen van onthullingen gunt ons een glimp achter de schermen van een frauderende
oligarchie die zich verheven voelt boven elke fiscale wet. Het gaat om een geradicaliseerde
financiële toplaag in de samenleving, die om te frauderen almaar meer instrumenten inzet.
Apple beloofde kort na de LuxLeaks een grootschalige reorganisatie, maar ondertussen is de
berg cash die de technologiereus op offshore paradijzen geparkeerd heeft meer dan
verdubbeld, tot het duizelingwekkend recordbedrag van 245 miljard dollar. Hoeveel inkomsten
worden op die manier gestolen van onze samenlevingen? En hoeveel extra besparingen
moeten brave burgers slikken om dat allemaal te compenseren? En vooral: waarom doet
niemand er iets aan?
'Het allerbelangrijkste dat we hebben kunnen aantonen is dat er een kaste van superrijken is in het bedrijfsleven en in de politiek, in dictaturen, maar ook in het Westen, in
maffiaorganisaties en bij drugsbaronnen - die er een parallel en privaat financieel systeem op
nahouden waarin het betalen van belasting in het beste geval een optie is.' Dat zegt journalist
Bastian Obermayer, die de Panama Papers aan het licht bracht, in mijn boek Graailand. 'Zij
zuigen banken en economieën leeg en laten vervolgens de gewone belastingbetaler daarvoor
opdraaien. Omdat zij te rijk zijn en een hele dienstenindustrie van bankiers en juristen kunnen

betalen om nergens nog een bijdrage aan de gemeenschap te moeten leveren.' Zij kunnen dat
allemaal doen omdat zij een politieke kaste rond zich hebben die elk ernstig onderzoek
saboteert, en die hemel en aarde beweegt om de belangen van het postbuskapitalisme te
dienen.
De onthullingen van de onderzoeksjournalisten achter de Paradise Papers tonen aan dat ook
de Belgische staat - via de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) betrokken is in een postbusconstructie op de Maagdeneilanden. De BMI is voor 64 procent in
handen van de Belgische Staat. De postbus op de Maagdeneilanden, een belastingparadijs,
wordt uitgebaat door de BMI, samen met het private bedrijf Rent-A-Port. Een
investeringsbedrijf van de overheid samen met een privaat bedrijf in een belastingparadijs. Dit
is niets meer dan de staat die haar eigen inkomsten ondergraaft door de belastingontwijking
van de elite te faciliteren.
Voor Marco Van Hees (PVDA), die ook lid is van de bijzondere Kamercommissie Panama
Papers, tonen deze nieuwe onthullingen aan dat de werkzaamheden van de commissie
Panama Papers moeten worden heropend. 'De meerderheidspartijen torpedeerden de
aanbevelingen van die commissie, wat resulteerde in een lightversie van de tekst, die niet de
ambitie heeft om de zaken aan te pakken.'
Marco Van Hees pleit voor 'vijf noodmaatregelen voor de strijd tegen fiscale paradijzen'.
•

Ten eerste: het bankgeheim werkelijk opheffen. De banken hebben dan de verplichting de
saldo's van alle bankrekeningen - individuele bankrekeningen, rekeningen van filialen in
het buitenland enzovoort - te bezorgen aan de fiscus. De banken beantwoorden dan ook
de vragen van de fiscus zonder de remmende procedures van de huidige wetgeving.

•

Ten tweede: een echt vermogenskadaster opstellen. Dat is het beste instrument ter
bestrijding van de grote fiscale fraude, want dan is vergelijkende controle mogelijk van
inkomens en vermogens. Het zal de fraude bij de inkomstenbelasting indijken, de btwfraude, de fraude op successierechten en de witwaspraktijken. Concreet stellen wij een
Fortune-On-Web voor. Wie zijn belastingaangifte via Tax-On-Web invult, weet dat de
fiscus het overgrote deel van zijn inkomsten kent. Zo'n platform moet er dus ook komen
voor de grote vermogens.

•

Ten derde: een controlecel van de fiscale paradijzen oprichten. Die cel stelt een lijst van
fiscale paradijzen op en pluist de Belgische banden met die paradijzen uit. Daarnaast zijn
er ook drastisch meer manschappen nodig in de financiële cellen van justitie en van de
Bijzondere Belastinginspectie.

•

Ten vierde: verbod op economische transacties van fysieke en morele Belgische personen
naar fiscale paradijzen, behalve wanneer er een voorafgaande aanvraag is die bewijst dat
deze transacties beantwoorden aan reële economische activiteiten in de betrokken
landen. Deze maatregel houdt ook in dat we alle fiscale en economische akkoorden tussen
België en belastingparadijzen afschaffen, behoudens die over de uitwisseling van fiscale
informatie.

•

Ten vijfde: strengere gevangenisstraffen voor wie grote fraude pleegt; tegelijk meer
middelen voor de administratie en het gerecht. Er moeten ook administratief zwaardere
sancties en straffen komen voor alle verantwoordelijken, belanghebbenden en
tussenpersonen van grote belastingfraude. Met inbegrip van sluiting of onteigening van
financiële bemiddelaars die zware fiscale fraude plegen en geld witwassen.

Dat zijn vijf minimale noodmaatregelen. Ze zijn veel minder radicaal dan de maatschappelijke
schade die de frauderende oligarchie aanricht. Waar wacht deze regering nog op?

Vlaams minister-president Geert Bourgeois is deelt, wat die Paradise Papers betreft, de
publieke verontwaardiging. 'Waar er sprake is van illegale praktijken moet keihard worden
opgetreden. Als het gaat om belastingontwijking, moeten de achterpoortjes dicht. Daar moet
tegen opgetreden worden op federaal, Europees en multilateraal vlak', aldus Bourgeois.
Volgens oppositiepartijen sp.a en Groen schuift Bourgeois daarmee de verantwoordelijkheid
wat te makkelijk van zich af. 'U zegt eigenlijk: 'het is heel erg', maar we gaan er zelf niets aan
doen', aldus Groen-fractieleider Björn Rzoska. Open Vld-politica Daniëlle Vanwesenbeeck van
haar kant schuift de piste van een ethisch charter voor bedrijven naar voor. Ze suggereert
verder ook dat de overheid zou kunnen participeren in bedrijven in ruil voor grote
subsidiebedragen. Die suggesties vielen bij minister-president Bourgeois echter op een koude
steen. Het voorstel om de overheid te laten participeren in ruil voor subsidies deed Bourgeois
zelfs af als een 'PVDA-voorstel'.
Eurocommissaris voor economische en financiële zaken Pierre Moscovici leidt de strijd tegen
de belastingontwijking en spaarde de forse taal niet. 'Alle belastingparadijzen moeten eraan',
klonk het. Iedereen nam hij op de korrel: de Europese lidstaten, de megaconcerns, de
superrijken, maar ook de banken en fiscalisten die de mazen van de wetgeving uitbuiten om
de aandeelhouders nog rijker te maken. 'Ze zijn vampiers, ze zijn nergens bang voor, behalve
voor het licht.'
Moscovici had meteen een planning klaar: volgende maand brengt hij de zwarte lijst van alle
belastingparadijzen uit, ook en vooral die in de EU zelf. 'Ik heb negentig landen een brief
gestuurd', zei hij, 'Al meer dan vijftig hebben geantwoord. De andere krijgen nog tot eind deze
week de tijd om de nodige gegevens door te geven en hun wetgeving bij te sturen. Wie
weigert of blijft zwijgen komt mee op de zwarte lijst'.
Het Europees Parlement beseft maar al te pijnlijk dat de schandalen maar het topje van de
ijsberg blootleggen.
'Technisch kan belastingontwijking legaal zijn, maar het gaat wel in tegen de geest van de
wetgeving. Anders zouden die gegevens niet geheim gehouden worden.'
Er kwamen ook sneren naar het Verenigd Koninkrijk, dat sowieso in maart van dat jaar uit de
Unie verdwijnt, en altijd jaloers heeft vastgehouden aan zijn fiscale paradijzen op Jersey of de
Britse Maagdeneilanden. Philippe Lamberts van de Groenen opende een frontale aanval op
Londen. 'Het is niet omdat Theresa May haar troepen niet in het gareel kan houden, dat ze alle
belastingproblemen uit de weg mag gaan. Ze kan maar het best beginnen met een openbaar
register op te stellen in haar Overzeese territoria en Kroongebieden, een register dat
uitdrukkelijk alle eigenaars en aandeelhouders oplijst. Het zou een begin zijn van de opheffing
van het belastinggeheim'.
De roep om een wereldwijde aanpak was dan ook niet uit de lucht, en daarvoor kijkt het
parlement naar de Verenigde Naties.
Neutr-On pleit al jaren voor de sluiting van alle belastingparadijzen.

▪

Europese sociale rechten?
Voorbije maand werd er in Gothenborg een sociale top van de Europese Unie gehouden. De
staatshoofden en regeringsleiders werkten er plechtig een “Europese pijler van sociale
rechten”, een tekst die meer vorm moet geven aan het “sociale Europa” dat ook de linkerzijde
zo graag wil zien ontstaan.
Maar zullen die beloften worden ingelost? De kans is bijzonder klein.
De pijler bevat een hele reeks mooie principes over gelijke kansen op de arbeidsmarkt, over
faire werkomstandigheden en over een passende en duurzame sociale bescherming.
De tekst moet dienen als een soort referentiekader en ongetwijfeld zullen er mettertijd een
aantal sociale criteria worden opgenomen in het proces van het semester om te oordelen over
het beleid van de eurolanden.
Allemaal goed nieuws, kan men denken, en het is in zekere zin ook goed nieuws. Toch moeten
er tegelijk een paar kanttekeningen worden bijgemaakt.
De tekst gaat over principes, niet over rechten. Hij staat ook vol met het gekende jargon van
de Europese instellingen over competitiviteit, menselijk kapitaal, flexicuriteit, groei, enz. Of
met andere woorden, dit is een beperkte oefening om de Europese Unie een ‘sociaal gezicht’
te geven, maar in feite sluit het initiatief perfect aan bij wat wereldwijd aan nieuw sociaal
paradigma wordt uitgewerkt en ingevoerd. En dat betekent in de eerste plaats dat deze sociale
rechten in dienst staan van de economie. Niet voor niets is deze pijler bedoeld voor de
eurolanden en niet voor de anderen. Wat men wil bereiken is een goed functionerende
arbeidsmarkt en betaalbare sociale bescherming.
En wat nooit mag vergeten worden over het Europese sociale beleid: er worden heel
moeizaam kleine stapjes vooruit gezet, maar tegelijk worden op nationaal vlak grote stappen
achteruit gezet.
In één van zijn laatste officiële publicaties bespreekt het IMF (Internationaal Muntfonds) het
probleem van de ongelijkheid met drie mogelijke oplossingen: fiscaliteit, een universeel
basisinkomen en overheidsbestedingen aan onderwijs en gezondheidszorg.
Belastingsystemen, aldus het IMF, moeten progressief zijn, een kapitaalbelasting is zeker niet
uit den boze en mechanismen voor ontwijking en ontduiking moeten worden tegen gegaan.
Sommigen vroegen zich af of het IMF misschien een linkse bocht aan het nemen was? Een
bocht is het inderdaad, maar links? Het is belangrijk er op te wijzen dat de nieuwe ideeën over
sociale bescherming en fiscaliteit perfect passen in de neoliberale ideologie.
Nadat de Wereldbank zich in de jaren 1990 had uitgesloofd om armoedebestrijding als grote
prioriteit op de agenda te krijgen – en tegelijkertijd een door de overheid georganiseerde
sociale bescherming af te wijzen – pakte ze in 2000 toch heel voorzichtig uit met een nieuw
theoretisch kader voor sociale bescherming. Dit kan kort worden samengevat: het concept van
sociale bescherming werd grondig uitgebreid, maar tegelijk ook uitgehold. Zowat alles werd
sociale bescherming, van kinderarbeid tot migratie.

Ondertussen was ook heel schuchter een debat begonnen over ongelijkheid, een probleem
dat vroeger gewoon werd ontkend: als iedereen er op vooruit gaat – sommigen en heel klein
beetje en anderen heel erg veel – dan is er geen probleem want dan is iedereen gelukkig. Zand
erover.
Op de studiedienst van het IMF was er een veel technischer en tegelijk politiek debat bezig:
kan die groeiende ongelijkheid niet komen door de verzwakking van de vakbonden? Wat zijn
de oorzaken en gevolgen van inkomensongelijkheid? Wat is het verband met duurzame
ontwikkeling? Hoe moeten we denken over kapitaalstromen? Wat is de invloed van het fiscaal
beleid? Wat met herverdeling?
Dat was inderdaad behoorlijk schrikken, want naast ongelijkheid, herverdeling en fiscaliteit
werd in 2016 zelfs kritisch over neoliberalisme gesproken!
Toch moet duidelijk zijn dat deze vaak interessante onderzoeksresultaten van de studiedienst
niet meteen in beleid worden vertaald.
Wat de Raad van Bestuur overneemt – samen met de Wereldbank – zijn die punten die perfect
compatibel zijn met het neoliberale beleid. Voor ongelijkheid betekent dit dat men genoeg
ongelijkheid wil om de groei te bevorderen en niet te veel ongelijkheid om de sociale cohesie
ter bewaren. Voor fiscaliteit geldt hetzelfde: men beseft dat er heel wat ongenoegen in de
wereld is over de armoede, de honger en de privatisering van openbare diensten, maar men
wil enkel een min of meer correcte belasting om dat ongenoegen in te dammen en de groei
vooral niet te hinderen. Herverdeling kan, maar het zal nooit de oplossing zijn. Die moet
komen van groei, liefst ‘pro-poor growth’ waarmee wordt bedoeld dat vooral de 40 % armsten
groei moeten produceren. Het is een doelstelling die ook bij de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen werd opgenomen.
Een heikel punt waarmee zeer ambigu wordt omgegaan is het universalisme. De Wereldbank
heeft er nooit doekjes om gewonden dat het beleid enkel voor de armsten is bedoeld. Wie
middelen heeft kan zich sociale verzekeringen op de markt kopen. Toch ondertekende de
Wereldbank samen met de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) een gemeenschappelijke
verklaring, precies over de universaliteit van sociale bescherming.
In de ‘sokkels’ voor sociale bescherming die de ILO in 2012 goedkeurde wordt echter ook
redelijk ambigu omgegaan met het concept, waardoor men als enige conclusie kan zeggen dat
er moet gewacht worden om enige duidelijke uitspraak te kunnen doen, en dat het net zo
goed mogelijk is dat dit universalisme binnenkort een nieuwe betekenis krijgt.
In 2015 werden verder bij de VN de Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling goedgekeurd,
een mooi programma dan in de huidige context van het neoliberale beleid echter enkel zeer
magere resultaten kan geven.
Daar staan we dan : en aantal hoopgevende initiatieven, interessant onderzoek bij de
Wereldbank en het IMF, een aanbeveling voor ‘sokkels voor sociale bescherming’ bij de ILO,
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bij de Verenigde Naties en een Europese pijler voor
sociaal beleid.
Ondertussen gaat het soberheidsbeleid echter wel onverminderd verder, bij het IMF en bij de
lidstaten van de Europese Unie. In de EU wil men het Stabiliteitspact in het Verdrag opnemen
en het IMF blijft beperkingen opleggen voor de sociale uitgaven. Of met andere woorden, de
‘Washington’ en de ‘Frankfurt’ consensus blijven even relevant als vroeger. In die context kan

geen volwaardige en universele sociale bescherming met openbare diensten tot stand komen.
De nationale regeringen, zoals die van België en Frankrijk, zijn trouwens ijverig bezig om het
arbeidsrecht en andere sociale rechten af te bouwen. Dit is niet contradictorisch, maar het
past precies in het sociale beleid dat door de consensus impliciet wordt voorgeschreven.
Waar het beleidsmakers om te doen is, is een indruk van sociaal beleid creëren, goed wetende
dat er erg weinig mogelijk is met de besparingen die ze zichzelf opleggen. De enige echte
doelstelling is groei. En die doelstelling is wel in strijd met de klimaatdoelstellingen die ze
zeggen te willen accepteren.
De Franse president Macron pleit herhaaldelijk voor een ‘Europa dat beschermt’, hij heeft het
echter geenszins over sociale bescherming, wel over migratie en defensie. Maar wat mensen
vragen en nodig hebben is een bescherming met sociale, economische en milieurechten, ook
voor migranten.
We moeten de positieve initiatieven niet afwijzen, we kunnen ze gebruiken om minimale
vooruitgang te boeken en de beleidsmakers voortdurend op de niet ingeloste beloften te
wijzen. We mogen er ons echter niet bij neerleggen. Als antwoord op het nieuwe sociale
paradigma dat ons mondiaal en Europees wordt opgelegd, is het onze morele plicht om een
alternatief uit te werken waarmee effectief aan emancipatie en sociale rechtvaardigheid kan
gewerkt worden, waarmee de nieuwe behoeften van de 21ste eeuw én het milieu opgenomen
worden. Bij Global Social Justice werken we daarom aan ‘social commons’ en een handvest
voor universele sociale rechten, waarmee via het sociaal beleid ook aan systeemverandering
kan worden gewerkt.
Bron: http://www.uitpers.be/artikel/2017/11/15/trop-is-europese-pijler-sociale-rechten-2/

ONDERWIJS

▪

Wijzigingen wetgeving
Gebruik van gevalideerde toetsen voor interne kwaliteitszorg in het gewoon lager onderwijs:
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15086#9
Toelichting bij het salarisoverzicht
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13436
Afwezigheden van leerlingen basisonderwijs
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13281#1

▪

Zorgkrediet
Als gevolg van de zesde staatshervorming heeft de Vlaamse overheid de bevoegdheid
gekregen over het stelsel van loopbaanonderbreking. Ze heeft er daarbij voor gekozen om
vanaf 2 september 2016 het stelsel van loopbaanonderbreking te hervormen naar een nieuw
verlofstelsel, het zorgkrediet. De gewone voltijdse en deeltijdse loopbaanonderbreking
(waaronder ook de loopbaanonderbreking voor beroepsopleiding) en de
loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 (50) jaar zijn verdwenen. Ze kunnen niet meer
ingaan sinds 2 september 2016.
• Het zorgkrediet kan worden genomen voor volgende motieven:
• Zorg voor een kind tot en met 12 jaar
• Medische bijstand
• Palliatieve zorg
• Zorg voor een kind met een handicap
• Opleiding
• Het zorgkrediet wordt beheerd door de Vlaamse overheid, nl. door het departement
Werk en Sociale Economie (departement WSE)
• Opgelet: de thematische vormen van loopbaanonderbreking, nl. de
loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, voor medische bijstand en voor
palliatieve zorgen, blijven bestaan naast het zorgkrediet. Aan die stelsels wordt niets
gewijzigd. Ze blijven een federale bevoegdheid. Dat heeft tot gevolg dat ze ook verder
worden beheerd door de RVA. Wie dus een loopbaanonderbreking voor
ouderschapsverlof, voor medische bijstand of voor palliatieve zorgen wil nemen, kan
dat verder blijven doen volgens de bestaande modaliteiten. De aanvraag van de
onderbrekingsuitkering gebeurt bij de RVA. Voor die stelsels wordt sinds 2 september
2016 geen bijkomende aanmoedigingspremie meer toegekend. U vindt alle info over
die verlofstelsels in de omzendbrieven loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof,
loopbaanonderbreking voor medische bijstand en loopbaanonderbreking voor
palliatieve zorgen (linken aanpassen na publicatie!).
1.2. Begrippen
• In onderstaande omzendbrief worden volgende begrippen gebruikt:
• Departement WSE: departement Werk en Sociale Economie
• werkgever: de inrichtende macht of het schoolbestuur of het centrumbestuur of de
inspecteur-generaal of de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs.
2. Wie kan het zorgkrediet nemen?
Lees verder via:
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14977#3

▪

Eindtermen en competenties
Op 27 oktober 2017 bereikte de meerderheid in het Vlaams parlement een akkoord over de
contouren van de nieuwe eindtermen. Ze vertrekken vanuit 16 sleutelcompetenties. Die
moeten de leerlingen zich meester maken tijdens hun schoolcarrière, van het kleuteronderwijs
tot op het einde van het secundair onderwijs.

De huidige eindtermen zijn meer dan 20 jaar oud. Ze sluiten niet zo goed meer aan bij de
leefwereld van de jongeren van vandaag. Daarom worden de eindtermen volledig herzien.
Sleutelcompetenties
De eindtermen vertrekken van 16 sleutelcompetenties:
• competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak
van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid;
• competenties in het Nederlands;
• competenties in andere talen;
• digitale competentie en mediawijsheid;
• sociaal-relationele competenties;
• competenties inzake wiskunde, exacte wetenschappen en technologie;
• burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven;
• competenties met betrekking tot historisch bewustzijn;
• competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn;
• competenties inzake duurzaamheid;
• economische en financiële competenties;
• juridische competenties;
• leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken,
creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking
en samenwerken;
• zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid;
• ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties;
• cultureel bewustzijn en culturele expressie.burgerschap, economische, financiële en
digitale competenties, maar ook culturele competenties en historisch bewustzijn, of
juridische vaardigheden en innovatief denken.
Het onderscheid tussen vak-/leerbiedgebonden en vak-/leerbiedoverschrijdende eindtermen
valt weg. Er is dus minder verschil tussen wat moet worden bereikt en wat moet worden
nagestreefd. De leerlingen moeten meer eindtermen op dezelfde manier bereiken, al blijven
er wel attitudinale eindtermen die enkel na te streven zullen zijn.
Basisgeletterdheid
Er komt een niveau basisgeletterdheid in de eindtermen van de eerste graad van het
secundair onderwijs. Dat zijn eindtermen die elke leerling individueel moet behalen. Die
moeten ervoor zorgen dat elke jongere volwaardig kan meedraaien in de samenleving.
De onderwijsverstrekkers zijn vrij om te beslissen binnen welke vakken/leergebieden ze
welke eindtermen realiseren. Zo kunnen culturele competenties beperkt zijn tot één
vak/leergebied, maar ze kunnen ook verspreid worden over verschillende
vakken/leergebieden, zoals Nederlands of geschiedenis.
In de tweede en derde graad secundair onderwijs krijgen de studierichtingen eindtermen per
finaliteit. Bijvoorbeeld: de eindtermen voor de studierichtingen met doorstroomfinaliteit
zullen gebaseerd zijn op de huidige aso-eindtermen.

▪

Sport Vlaanderen en schoolsport
Op 27 oktober 2017 keurde de Vlaamse Regering de tweede projectoproep “naschools
openstellen van schoolsportinfrastructuur” goed. Gezien het overweldigend succes van de

eerste projectoproep (159 ingediende dossiers) slaan de Vlaamse minister bevoegd voor sport,
Philippe Muyters, en de Vlaams minister bevoegd voor onderwijs, Hilde Crevits, opnieuw de
handen in elkaar door scholen een duw in de rug te geven om hun bestaande
schoolsportinfrastructuur naschools open te stellen en kwaliteitsvoller te maken.
Scholen die na schooltijd, tijdens het weekend en in schoolvakanties hun sportinfrastructuur
willen openstellen voor sportclubs, sportdiensten en andere gebruikers, kunnen een
projectoproep indienen. De financiële ondersteuning geldt zowel voor infrastructuurwerken
als voor exploitatiekosten. In totaal is er voor deze projectoproep 6.000.000 euro beschikbaar
bij de beleidsdomeinen sport en onderwijs samen. Voor de praktische ondersteuning van
scholen werd een begeleidingsfunctie toegekend aan het Vlaams Instituut voor Sportbeheer
en –recreatiebeleid (ISB). Scholen die een project willen indienen, kunnen rekenen op
ondersteuning bij het voorbereiden van het project en het indienen van een aanvraagdossier.
Scholen kunnen tot 27 februari 2018 een aanvraag indienen.
Het ISB richt hierover drie infosessies in. De infosessies zijn gratis maar je moet wel op
voorhand inschrijven. Alle info vind je op de website van het ISB
https://www.sport.vlaanderen/scholen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur/

SECTOREN

▪

Onrust in haven
Er dreigt alweer sociale onrust in de haven van Antwerpen.
De aanleiding is een wetsvoorstel van Open Vld.
Open Vld wil de zogenaamde wet-Major, die de havenarbeid regelt, hervormen.
“Havenarbeid moet in de toekomst onlosmakelijk verbonden zijn met het laden en lossen van
schepen”, zegt Patricia Ceysens, het kamerlid van Open Vld dat het wetsvoorstel samen met
haar collega en partijgenoot Egbert Lachaert heeft ingediend.
“Werknemers die logistieke activiteiten doen en zich uitsluitend bezighouden met het
samenstellen, sorteren, verzenden en transporteren van pakjes, mogen volgens ons voorstel
niet meer als havenarbeiders worden beschouwd”, klinkt het. “Daardoor kunnen de lonen
voor dat werk in de haven naar omlaag en kunnen we meer werkgevers overtuigen om
logistieke jobs te creëren in de Antwerpse haven. Dat kan veel jobs opleveren voor lager
geschoolden.”
Open Vld krijgt voor het voorstel de steun van regeringspartij N-VA. “Wij nemen dit standpunt
al lang in, en steunen dus de inhoud van het wetsvoorstel”, zegt federaal parlementslid Johan
Klaps (N-VA). “Vandaag worden de pakjes die we op het internet bestellen nog te veel vanuit
Nederland tot bij ons thuisgebracht. Want in Nederland is de logistieke arbeid goedkoper dan

hier, omdat werkgevers in het Antwerpse havengebied door de vakbonden kunnen worden
verplicht om met duurdere havenarbeiders te werken.”
Marc Loridan, die herverkozen werd tot voorzitter van de socialistische Belgische
Transportbond (BTB) van de vakgroep Antwerpse haven, maakt brandhout van het voorstel
van Open Vld. Hij krijgt daarvoor de steun van de andere vakbonden.
“Als dit erdoor komt, leg ik de haven plat”, zegt Loridan. “Open Vld wil met dit wetsvoorstel
aan sociale dumping doen. Heel wat havenarbeiders dreigen een groot deel van hun loon te
verliezen.”
Maar houdt Loridan dan geen duizenden nieuwe jobs tegen? “Neen, omdat er vandaag al een
regeling voor logistieke werknemers in de haven bestaat”, zegt Loridan. “Die logistieke
werknemers verdienen 66 tot 75% van wat een erkende havenarbeider verdient.”
De PVDA treedt de vakbonden bij. “Je kan hun wetsvoorstel gerust de Wet-Huts noemen,
want het is op maat geschreven van Fernand Huts”, zegt Peter Mertens van de PVDA. “Wij
vinden het een onaanvaardbaar voorstel dat de toekomst van enkele duizenden
havenarbeiders op het spel zet.”
“Het einde van de Europese klacht tegen de Belgische havenarbeiders, eerder dit jaar, is
blijkbaar het startschot geweest voor enkele parlementairen van de regeringspartijen N-VA en
Open VLD om nieuwe aanvallen op de havenarbeiders te lanceren”, zo meent Peter Mertens
van PVDA. Volgens de PVDA’er is het voorstel niet enkel wereldvreemd, maar zet het ook de
toekomst van enkele duizenden havenarbeiders op het spel.
“In Antwerpen alleen al zouden tweeduizend logistieke havenarbeiders hun statuut verliezen.
Plus een deel van de zesduizend dokwerkers die vaak jobs in het natiewerk doen, het
verplaatsen van de goederen op de terminal om ze klaar te zetten voor transport van en naar
de klant.”
“We kunnen niet aanvaarden dat de Wet-Major zou veranderen in de Wet-Huts en zetten ons
aan de kant van de havenarbeiders en hun vakbonden om dit voorstel te bestrijden”, besluit
Peter Mertens.
In de Antwerpse haven zouden vandaag zo’n 1.500 logistieke werknemers aan de slag zijn,
naast 6.300 havenarbeiders. Als die logistieke arbeid al mogelijk is, wat is dan eigenlijk nog het
probleem? “Dat de vakbonden beslissen wie logistiek werk doet en wie niet”, zegt Johan Klaps
(N-VA). “Als een logistieke werkgever beslist om jobs te creëren in de Antwerpse haven, weet
hij niet of de vakbond zal toestaan dat hij logistieke werknemers mag aanwerven. Hij komt dat
pas te weten als de vakbond ter plaatse is komen kijken. Met andere woorden: de werkgever
doet eerst zijn investering, en komt pas daarna te weten of hij met dure havenarbeiders of
met minder dure logistieke werknemers mag werken.”
Het is nog maar de vraag of Open Vld en N-VA hun gelijk zullen halen. Het is federaal minister
van Werk Kris Peeters (CD&V) die in deze zaak de touwtjes in handen heeft. “Het wetsvoorstel
van Open Vld zal in het parlement worden besproken”, zegt Kris Peeters. “Maar we zijn
onlangs tot een akkoord gekomen over de hervorming van de havenarbeid, zonder dat er één
dag werd gestaakt. Ik ga de sociale vrede nu niet op de helling zetten. De regeling van
havenarbeid veranderen, kan enkel via sociaal overleg.”
Bron: GVA

▪

30-urenweek
'De combinatie van werk en gezin is dringend aan een nieuw inspirerend verhaal toe', betogen
Maartje De Vries en Benjamin Pestieau. Zij zien een kortere werkweek net als een voorbeeld
van slim ondernemerschap. Het stuk hieronder is een voorpublicatie uit 'De miljonairstaks en
zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen'.
'Beeld je eens in hoe je leven en dat van je gezin eruit zouden zien als een 30-urige werkweek
het nieuwe voltijds zou zijn.' Eva Brumagne, de directeur van vrouwenbeweging Femma, zet
haar ploeg enthousiast op dat spoor: dertig uur betaald werken als de nieuwe norm voor
voltijds. Bij Eva proef je het enthousiasme om er echt voor te gaan, om de epidemie van het
overwerk en de overbezette agenda's achter ons te laten, om mensen met tijdshonger terug
meester te laten zijn van hun tijd, hun gezondheid, hun relaties, hun leven.
Zij is niet de eerste die met zo'n droom vooruitkijkt. Bijna een eeuw geleden, in 1930, deed de
grote econoom John Maynard Keynes de voorspelling dat we in 2030 door de vooruitgang nog
maar drie uur per dag zouden werken. Daaraan koppelde hij de grootste uitdaging voor die
verre toekomst: wat te doen met al die vrijgekomen tijd? 'We zijn er te lang op getraind
inspanningen te leveren, we hebben niet geleerd te genieten', schreef hij. 'Eer aan wie ons kan
leren de dag te plukken, eer aan de verrukkelijke mensen die in staat zijn direct plezier te
vinden in de dingen, en aan de lelies in het veld die niet werken of spinnen.'
Keynes was niet gek. In zijn tijd was de werkweek snel aan het krimpen en leek zijn
voorspelling allesbehalve utopisch. In de VS wist de National Association of Manufacturers in
1930 maar op het nippertje te verhinderen dat de Senaat de 30-urenweek stemde. De
Amerikaanse vakbondsfederatie Industrial Workers of the World (IWW) pleitte in 1931 voor
een 4-urige werkdag. Keynes trok slechts de lijn richting korter werken door naar de toekomst.
Ook de filosoof Bertrand Russell voegde zich in die jaren in het rijtje van de grote denkers die
op een 4-urige werkdag rekenden: 'Er zal geluk en levensvreugde zijn,' schreef hij, 'in plaats
van overspannen zenuwen, vermoeidheid en buikpijn.'
Lees ook:
http://www.festivalgelijkheid.be/programma/is-een-kortere-werkweek-haalbaar

▪

Minimumdienst spoor
Er komt een minimale dienstverlening bij het spoor. Dat heeft de Kamer beslist. Het
wetsvoorstel, dat vooral door de regeringscoalitie werd goedgekeurd, moet ervoor zorgen dat
er altijd treinen rijden in geval van een staking.
De minimale dienstverlening was al opgenomen in het regeerakkoord, maar wordt al jaren
naar voren geschoven om de gevolgen voor reizigers van stakingen bij de NMBS op te vangen.
De directie van het spoorbedrijf en de vakbonden raakten het na maanden onderhandelen
niet eens over de uitvoering ervan. Daarom nam minister van Mobiliteit François Bellot (MR)
het heft in eigen handen nam.

De vakbonden zijn helemaal niet akkoord met het wetsontwerp en zien het al een regelrechte
aanslag op het stakingsrecht . De socialistische vakbond ACOD gaat onderzoeken of hij het
besluit van de regering juridisch kan aanvechten. "Dit heeft niets meer te maken met sociaal
overleg", zegt Ludo Sempels van ACOD Spoor.
In zijn eerste voorontwerp gebruikte Bellot het 8-4-1-principe. De stakingsaanzegging moest
ten laatste acht dagen op voorhand gebeuren en vier dagen voor de staking moest elk
personeelslid aangeven of het aan de actie deelnam of niet. Wie dat niet doet, riskeert een
sanctie. Bedoeling is dat de NMBS een dag voor de staking een alternatief vervoersplan kan
bekendmaken aan de reizigers.
Na kritiek van de Raad van State paste de minister zijn ontwerp aan. Als de staking maar één
dag duurt, moeten de werknemers ten laatste 72 uur op voorhand aangeven of ze mee staken.
Als er meerdere dagen gestaakt wordt, geldt dat ook, maar de werknemers zijn dan niet
verplicht zich daar de hele stakingsperiode aan te houden. Wie eerst beslist had niet te staken,
maar dit vanaf een bepaalde dag wel wil doen, moet dat 72 uur op voorhand aangeven. Wie
het werk tijdens de staking weer wil hervatten, krijgt 48 uur de tijd om dat aan de directie mee
te delen.
Bellot wil dat de wet tegen eind dit jaar rond is. Hij benadrukt dat hierdoor in de toekomst
reizigersvervoer mogelijk wordt tijdens een staking, maar dat het ontwerp het niet mogelijk
maakt personeel op te vorderen. Het gaat om een mechanisme van intentieverklaring, die
voor een staking moet worden afgelegd door elk personeelslid dat deel uitmaakt van een
operationele beroepscategorie die als essentieel voor de dienstverlening wordt beschouwd en
aanwezig zou moeten zijn tijdens de staking.
Nu de wettelijke basis er is, zullen de directiecomités van de ondernemingen aan het
Sturingscomité bij de spoorwegen vragen om binnen de 30 dagen een advies te geven over
enerzijds de leden van de beroepscategorieën die een dergelijke melding zullen moeten doen,
en anderzijds over de manier waarop deze melding moet gebeuren. Door die individuele
melding zullen de spoorbedrijven een duidelijk beeld hebben over het aantal personeelsleden
dat aanwezig zal zijn op een stakingsdag. Voor personeelsleden die zich niet houden aan hun
intentie die ze 72 uur voor de start van de staking kenbaar moeten maken, zijn sancties
vastgelegd.
Minister Bellot benadrukt nog dat treingebruikers ten laatste 24 uur voor het begin van de
staking moeten worden ingelicht over het treinaanbod en over de modaliteiten van het
vervoersplan dat wordt uitgevoerd. Hij hoopt dat de gegarandeerde dienstverlening bij
stakingen begin 2018 in voege zal zijn. "Ik zal binnenkort een ontmoeting hebben met de CEO's
om het tijdpad van de implementatie vast te leggen", besluit Bellot.
Bron:
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/11/18/wet-minimale-dienstverlening-nmbsheeft-veel-doelstellingen-maar-minimale-dienstverlening-is-er-geen-van

▪

Overdracht vakantiedagen
Een werknemer mag zijn jaarlijkse betaalde vakantiedagen overdragen, cumuleren en jaren
nadien nog opnemen of laten uitbetalen als de werkgever hem niet in de gelegenheid

heeft gesteld de vakantiedagen op te nemen.
Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een arrest. Volgens het Hof gaat het om een
fundamenteel sociaal recht in de Europese Unie.
Het Europese Hof van Justitie antwoordde op een vraag van het Engelse hof van beroep, over
een werknemer die jarenlang werkte als verkoper voor een bedrijf dat ramen verkoopt. De
man werkte als zelfstandige op commissiebasis en zijn werkgever ging er van uit dat hij geen
recht had op betaalde vakantie als werknemer.
Toen hij met pensioen ging kwam het tot een geschil tussen beide: de man vroeg zijn
werkgever om de uitbetaling van de vakantiedagen die hij niet had opgenomen en van de
vakantie die hij wel had opgenomen, maar dan zonder behoud van loon. Zijn werkgever
weigerde dat, maar een rechter oordeelde dat de man wel een werknemer was en dus recht
had op betaalde vakantie. Alleen was niet duidelijk of zijn recht op betaalde vakantie al
vervallen was.
De rechtbank verwees die vraag door aan het Europese Hof van Justitie, en dat heeft nu
geoordeeld dat een werknemer niet eerst zijn jaarlijkse vakantie moet opnemen alvorens kan
worden vastgesteld of hij daarbij recht heeft op het behoud van loon.
Werknemers mogen betaalde vakantiedagen die ze niet hebben opgenomen omdat de
werkgever weigerde loon uit te betalen, overdragen en cumuleren.
Het Hof herinnert er daarbij aan dat het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon voor
elke werknemer moet worden beschouwd als 'een bijzonder belangrijk beginsel van sociaal
recht van de Unie dat uitdrukkelijk is verankerd in het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie'.
'Het doel van dat recht is de werknemer in staat te stellen uit te rusten en over een periode
van ontspanning en vrije tijd te beschikken', zegt het Hof. Bron: Nieuwsblad
Meer info via:
http://www.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten

VARIA

▪

Wat verandert er in December?
Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht.

•

Afkopen studiejaren voor iedereen

Studiejaren afkopen om vroeger op pensioen te kunnen en een hoger pensioen te krijgen, was
al langer mogelijk. Met de hervorming die op 1 december ingaat, wordt die regeling voor
iedereen, zowel ambtenaren, werknemers als zelfstandigen, op dezelfde leest geschoeid.
Afkopen van studiejaren kan voortaan voor 1.500 euro per diplomajaar, ongeacht het stelsel,
binnen de tien jaar na het afronden van de studies. Nadien ligt het bedrag hoger. Voor
minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine gaat het om “een geleidelijke harmonisering
tussen de stelsels”.
Ambtenaren konden, net zoals werknemers uit de privé, al langer hun studiejaren afkopen,
maar ambtenaren konden dat gratis. De hervorming voorziet in het verdwijnen van de gratis
diplomabonificatie voor ambtenaren. Zij zullen net als werknemers en zelfstandigen 1.500
euro moeten neertellen per diplomajaar in ruil voor een hoger pensioen.
Na de periode van tien jaar zal de mogelijkheid tot afkopen worden behouden, maar zal het te
betalen bedrag, dat op actuariële basis vastgesteld zal worden, hoger liggen. De
regularisatiebijdrage is fiscaal aftrekbaar, en dit voor de drie stelsels.
Er loopt ook een overgangsperiode van drie jaar. Binnen die drie jaar zullen alle werknemers
en zelfstandigen hun geslaagde studiejaren na hun 20e verjaardag kunnen regulariseren.
Ambtenaren zullen tijdens de overgangsperiode alle studiejaren die hen niet gratis toegekend
worden kunnen regulariseren.
Deze zogenaamde diplomabonificatie houdt in dat studiejaren onder voorwaarden kunnen
meetellen voor zowel de vaststelling van het aantal jaren dat nodig is om met vervroegd
pensioen te kunnen gaan, als voor de berekening van het pensioen.
•

Villa Samson

Op 1 december opent Villa Samson de deuren naast het Universitair Ziekenhuis Brussel in
Jette. Voor het eerst in ons land zullen huisdieren welkom zijn in het ziekenhuis.
Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat een dier een belangrijke rol kan spelen in
het genezingsproces.
Zowel jong als oud kan genieten van de genegenheid van de dieren, in zoverre het ziektebeeld
dat toelaat. In de villa zelf worden bovendien feromonen verspreid, zodat de katten en
honden op hun gemak zijn.
•

Waarschuwingen in zonnebankcentra

In zonnebankcentra moeten voortaan grote affiches hangen die de gebruikers erop wijzen dat
het gebruik van zonnebanken huidkanker kan veroorzaken. Een maatregel van minister van
Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) om het bewustzijn over de gevaren te verhogen, naar
analogie met de waarschuwingen op pakjes sigaretten.
Zonnebankcentra moesten al langer waarschuwen voor de gezondheid, maar die
boodschappen zullen nu nog meer moeten opvallen. Zo moet er vanaf 1 december aan het
onthaal een affiche hangen (minimaal A3-formaat), waarop in het groot “Gebruik van
zonnebanken kan huidkanker veroorzaken” staat, gevolgd door nog een reeks
waarschuwingen.
Begin 2019 volgt nog een maatregel. Elke zonnebankcentrum zal dan een meettoestel moeten
hebben om het huidtype van de gebruiker te bepalen. Is dat er niet, dan moet de uitbater de
gebruiker verwijzen naar een dokter voor een medisch attest.
•

Pendelen naar Groothertogdom Luxemburg wordt goedkoper

Een treinabonnement vanuit de provincie Luxemburg naar het Groothertogdom Luxemburg
wordt vanaf 1 december goedkoper. Daarnaast kan je gratis parkeren aan je vertrekstation.

Een maandabonnement om te pendelen wordt vanaf 1 december 13,5 euro goedkoper; een
jaarabonnement 135 euro. Wie zo’n abonnement heeft, kan ook gratis parkeren aan de
treinstations in de provincie Luxemburg en aan de stations van Jemelle (provincie Namen) en
Trois-Ponts (Luik).

▪

Loonkloof m/v groeit
De loonkloof tussen mannen en vrouwen is weer gegroeid. Een nieuw rapport van het World
Economic Forum (WEF) stelt dat het 217 jaar zal duren eer mannen en vrouwen gelijke kansen
krijgen op de arbeidsmarkt. Vorig jaar was dat nog maar 170 jaar.
Voor het eerst sinds 2006 is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen weer gegroeid. Dat
blijkt uit cijfers van het World Economic Forum (WEF). Opvallend is dat ook België niet goed
scoort. Op twee jaar tijd zijn we van de 19de naar de 31ste plaats gezakt qua gelijke kansen
voor mannen en vrouwen.
Vorig jaar stond België nog de 24ste plaats en het jaar daarvoor op de 19de plaats. Onder
andere Cuba, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Slovenië, Ierland, het VK, Canada, Bulgarije en de
Filipijnen scoren beter dan wij. IJsland staat op nummer één in de ranglijst. Daar is de
genderkloof al voor 88 procent gedicht. Noorwegen en Finland staan respectievelijk op de
tweede en derde plaats.
Ook als er met andere factoren rekening gehouden wordt, zoals toegang tot gezondheidszorg,
opleiding en politieke invloed, is de kloof gegroeid.
Sommige landen begrijpen dat en ze zien nu de voordelen van de proactieve maatregelen die
ze genomen hebben om de genderkloof te dichten.
Het rapport lijst 144 landen op het vlak van economie, gezondheid, onderwijs en politieke
invloed. België staat op de 31ste plaats, één rang hoger dan Nederland en één rang lager dan
Moldavië. Bij ons is de genderkloof al voor 73,9 procent gedicht. Op het vlak van (lager,
middelbaar en hoger) onderwijs doen we het opvallend goed, maar vooral qua
gezondheidszorg is er nog werk aan de winkel. Zo zou de levensverwachting voor vrouwen in
ons land in verhouding lager liggen dan in andere landen. Toch worden Belgische vrouwen
gemiddeld nog bijna drie jaar ouder dan de mannen.
Op het economische vlak zijn vrouwen nog ondervertegenwoordigd als wetgevers, als
managers en in seniorfuncties. Op het politieke vlak scoren we slecht qua ministerposten,
maar vooral qua regeringsleiders. Logisch, want België heeft nog nooit een vrouwelijke
premier gehad. Wel doen we het goed qua vertegenwoordiging van vrouwen in het
parlement.

▪

Eerlijke Justitie?
Vrederechter Guido De Palmenaer (62) is door de Gentse tuchtrechtbank uit zijn functie
ontheven. Binnenkort staat hij zelf voor de strafrechter, verdacht van het pluimen van

bejaarden via bevriende advocates. Zo’n definitief ontslag nog vóór het strafproces is hoogst
uitzonderlijk.
Valsheid in geschrifte, diefstal van kwetsbare personen, passieve omkoping en witwassen. Het
zijn geen associaties die je maakt als je aan een vrederechter denkt. Dat is per definitie een
integer man die net te goeder trouw bemiddelt om geschillen uit te klaren. Toch moet de
Oostendse vrederechter Guido De Palmenaer (62) zich in maart verantwoorden voor die zware
inbreuken. Hij wordt ervan verdacht zichzelf verrijkt te hebben op de kap van zwakke, vaak
dementerende bejaarden.
Zijn manier van werken: hij stelde voor hulpbehoevende mensen een voorlopig
bewindvoerder aan, vaak een bevriende advocate. Daarna zette hij die bewindvoerders onder
druk om de bezittingen aan bevriende vastgoedmakelaars, garagisten of opkopers door te
verkopen. Nadien werden de spullen met veel winst doorverkocht. ‘Er is één rode draad’, zegt
een getuige. ‘Hij regelde alle zaakjes. En alleen hij werd er beter van.’
Het meest stuitende verhaal: het gerecht verdenkt de vrederechter ervan zijn eigen
appartement te hebben gerenoveerd met het geld van een onwetende vrouw. Hoe? Door de
aannemer facturen te laten doorsturen op haar naam en adres. De bevriende bewindvoerder
zou het bedrag van haar rekening hebben overgeschreven. Uit goede bron is ook te horen dat
bij de huiszoeking in zijn woning juwelen werden gevonden die toebehoorden aan mensen die
hij als vrederechter had moeten helpen. Na een waslijst klachten en 3,5 jaar onderzoek lijkt
het dossier vernietigend.
In afwachting van het strafproces zat De Palmenaer de voorbije jaren geschorst thuis, met
behoud van wedde. De Gentse tuchtrechtbank, zo werd ons door meerdere bronnen
bevestigd, heeft daar nu een eind aan gemaakt. De Palmenaer is onlangs tijdens een zitting
achter gesloten deuren ontslagen. Het ontslag komt er dus vóór een strafrechter zich heeft
uit-gesproken. Zijn advocaat, Dominique Matthys, wil geen commentaar kwijt.
Zo’n ontslag van een magistraat, en al zeker van een rechter, is hoogst ongewoon, zo bewijzen
de meest recente cijfers over de tuchtrechtbanken. Die werden in 2014 ingevoerd om
magistraten en -andere leden van het gerechtelijk personeel die in de fout gaan te straffen.
Sinds de -invoering werd in amper 7 van de 47 dossiers een magistraat ontslagen. Redenen
waren: privégelden witwassen, dronken rijden, gerechtelijke stukken mee naar huis nemen of
onverklaarbaar uitstelgedrag met bepaalde dossiers.

▪

Armoede op school
De groep kansarmen in onze samenleving wordt steeds groter. Generatiearmen,
eenoudergezinnen, werklozen, … behoren allemaal tot risicogroepen met verhoogde kans op
armoede. Wie in armoede leeft, krijgt vroeg of laat te maken met sociale uitsluiting in
onderwijs, cultuur en vrije tijd, huisvesting, gezondheid, arbeid en inkomen. Daarom is het oh
zo belangrijk dat scholen het armoedeprobleem (h)erkennen en kiezen voor de nodige zorg en
een begripvolle aanpak. Want scholen en het bredere onderwijsbeleid kunnen een belangrijke
preventieve taak opnemen in de strijd tegen sociale ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen in
de samenleving. Een preventieve aanpak loont meer dan naar een incassobureau stappen om
de onbetaalde facturen te verhalen …

SOS Schulden op School is een vzw die streeft naar gelijke onderwijskansen voor alle kinderen
en jongeren, door aandacht te besteden aan de schoolkosten. Want problemen met
schoolkosten kunnen uitsluiting van kinderen en jongeren in de hand werken. SOS Schulden op
School zet daarom individuele begeleidingstrajecten op met schoolteams, bouwt een netwerk
met sociale partners, organiseert congressen en doet onderzoek, geeft workshops en
ontwikkelt praktijkgerichte instrumenten voor leerkrachten, brugfiguren en zorgcoördinatoren
om tekenen van armoede te herkennen … Uit een onderzoek van SOS bleek dat 70% van de
scholen te kampen heeft met onbetaalde facturen. Tegelijkertijd zien we dat slechts een
handvol scholen daarvoor een beleid heeft ontwikkeld. Samen met de school (directies,
inrichtende machten, ouders ...), lokale besturen (OCMW, sociaal huis, departementen sociale
zaken ...) en sociale ankers (CAW, CLB, armoedeorganisaties …) tekent SOS een beleid uit op
maat van de school, om de schoolfactuur zo laag mogelijk te houden. De organisatie is actief in
heel Vlaanderen, van De Panne tot in Limburg.
Op het Festival van de Gelijkheid leggen we een panel specialisten en mensen uit het veld een
aantal stellingen voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armoede vergroot de ongelijkheid.
Armoedebestrijding is teveel afhankelijk van liefdadigheid.
De schuldindustrie vergroot het probleem.
De financiële toestand van een gezin is toch niet de zorg van de school? De eerste zorg
is kwaliteitsvol onderwijs.
Onderwijs moet volledig kosteloos zijn voor iedereen.
De schoolrekening wordt toch niet betaald als mijn schoolteam zich leert inleven in de
situatie van gezinnen in armoede.
De overheid kan geen algemene richtlijnen uitschrijven, want er is te veel
heterogeniteit en verscheidenheid tussen scholen.
Scholen doen te veel aan eilandpolitiek en spreken te weinig mogelijke externe
partners aan die kunnen helpen met gezinnen in armoede.
Onbetaalde schoolrekeningen is de taak van het secretariaat en boekhouding, niet die
van leerkrachten.
Een school is geen liefdadigheidsinstelling.
Als de leerling meerderjarig is, moet de onbetaalde rekening op hem/ haar verhaald
worden.
De lerarenopleiding en de bachelor SO moeten meer voorbereid worden op. Vandaag
wordt te veel gefocust op vakinhoud en didactiek.
Leerkrachten zijn zich niet bewust van het totaalplaatje van de schoolrekening
De school staat te weinig stil bij de kostprijs van de schoolactiviteiten voor leerlingen.
Schoolrekeningen moeten zonder meer kwijtgescholden worden aan gezinnen in
armoede.

http://www.festivalgelijkheid.be/programma/de-lege-brooddoos-armoede-op-school

▪

Verboden sollicitatievragen
Tijdens het sollicitatiegesprek wil je zoveel mogelijk te weten komen over de kandidaat die
voor je zit. Dit betekent echter niet dat je hem zomaar alles mag vragen. Wat mag en wat niet?
We staken ons licht op bij Patrick Humblet, professor sociaal recht aan de Universiteit Gent en
Bram Sebrechts van het Gelijkekansencentrum Unia.

Wat een werkgever wel en niet mag vragen tijdens een sollicitatiegesprek wordt in België
bepaald door twee wetgevingen.
Persoonlijke levenssfeer
Om te beginnen is er CAO 38. Patrick Humblet, licht toe: “CAO 38 zegt dat je de persoonlijke
levenssfeer van de kandidaat moet respecteren. Je mag enkel privévragen stellen als die
verband houden met de aangeboden functie. De vraag is natuurlijk: wat houdt verband met de
functie en wat niet? Dit is soms een kwestie van interpretatie.”
Niet discrimineren
Daarnaast is er de Antidiscriminatiewet die bepaalt dat je geen vragen mag stellen die
aanleiding kunnen geven tot discriminatie op basis van persoonskenmerken, zoals afkomst,
geloof, sociale afkomst, seksuele oriëntatie…
Bram Sebrechts van Gelijkekansencentrum Unia: “Vaak zijn privévragen niet slecht bedoeld. Je
stelt zo’n vraag omdat je de sollicitant beter wil leren kennen en het ijs wil breken. Toch
merken we dat er ook werkgevers zijn die dingen uit het privéleven tegen de sollicitant
gebruiken in hun beslissing om hem aan te nemen. We openden al verschillende dossiers van
sollicitanten die na een gesprek een ernstig vermoeden hadden dat hun religie of origine een
rol speelde bij hun afwijzing. Zo kregen we een man over de vloer die vragen kreeg als: “Doe je
mee aan de Ramadan?” of “Bid je vijf keer per dag?” en naast de job greep.”
Het advies van Unia: “Stel geen persoonlijke vragen die niet niets te maken hebben met de
vacature, behalve als de kandidaat er zelf over begint. Focus je op kennis, ervaring,
leervermogen, de job en de arbeidsvoorwaarden, maar niet op het privéleven en de identiteit
van de kandidaat, ook als bedoel je er niks verkeerd mee.”
Sollicitatievragen die men beter niet stelt:
- Ben je gehuwd?
Humblet: “Deze vraag stel je beter niet, want ze kan aanleiding geven tot discriminatie. Ik
herinner me bijvoorbeeld een schoenwinkel waar de rekruteerder vroeg of de kandidaat
samenwoonde of getrouwd was. Diegene die samenwoonden, werden niet aangeworven.
- Wat is je seksuele geaardheid?
Humblet: “Ook niet toegelaten vanwege de Antidiscriminatiewet. Tenzij dit relevant is voor de
job. Bijvoorbeeld als je als holebi-organisatie iemand aanwerft die slachtoffers van
homobashing begeleidt. Dan zou het een plus kunnen zijn als de kandidaat zelf holebi is.
- Heb je een huis gekocht of huur je?
Humblet: “Ik vermoed dat deze vraag niet mag want ze kan aanleiding geven tot discriminatie.
Je zou kunnen beslissen om kandidaten die huren niet aan te nemen omdat die minder
standvastig zouden kunnen zijn.”
- Wil je kinderen? Neem je de pil? Ben je zwanger?
Humblet: “Dit zijn vragen die leiden tot discriminatie en die je dus niet mag stellen. Is de job
gevaarlijk voor het ongeboren kind van de sollicitante? Dan nog mag je deze vraag volgens mij
niet stellen. Je kan dit als werkgever even goed vragen nadat je haar aangeworven hebt.”
- Hoeveel verdien je momenteel?

Humblet: “Dit is een twijfelgeval. Het is een privévraag, maar ze kan je wel helpen om een idee
te krijgen over de loonwens van de kandidaat. Ik zou je aanraden om die vraag niet te stellen
en in plaats daarvan te vragen “Hoeveel wil je graag verdienen?”
- Wat is het beroep van je vader en van je moeder?
Humblet: “Dit mag niet, want het kan aanleiding geven tot discriminatie. Tenzij in sommige
jobs die een security check vereisen, zoals bijvoorbeeld bij de Amerikaanse ambassade.”
- Welke godsdienst heb je?
Humblet: “Uit den boze, want je kan deze vraag gebruiken om te discrimineren. Tenzij het
geloof van de kandidaat relevant is voor de job. Bijvoorbeeld voor iemand die bij de
Moslimexecutive aan de slag wil of voor een godsdienstleraar.”
- Ben je lid van een vakbond?
Humblet: “Mag niet vanwege de antidiscriminatiewetgeving. Tenzij misschien als je als
vakbond zelf een werknemer wil rekruteren.”
- Heb je een blanco strafblad?
Humblet: “Niet toegelaten, tenzij dit relevant is voor de job. Bijvoorbeeld als je als
bankinstelling iemand wil aanwerven die een vertrouwenspositie krijgt.”
(Ook wie met kinderen omgaat, zoals leraars, moet een blanco strafregister hebben, n.v.d.r.)
- Hoe gezond ben je? Neem je antidepressiva?
Humblet: “Strikt verboden. Als rekruteerder mag je nooit naar de gezondheidstoestand peilen
van een sollicitant. Ook niet als die relevant is voor de job. Is de gezondheidstoestand relevant,
bijvoorbeeld in het geval van een piloot, dan is het aan de arbeidsgeneesheer om een
onderzoek in te stellen. Hij gaat dan bijvoorbeeld na of de piloot geen evenwichtsstoornissen
heeft. Op basis van dit onderzoek kan de arbeidsgeneesheer je verbieden om de kandidaat aan
te werven. De resultaten van het onderzoek mag hij wel niet doorgeven. Die vallen onder het
beroepsgeheim.”
Bron: Magezine VDAB

BOEKEN

▪

Maxim Gorki
Maxim Gorki werd wees op zijn tiende, vervulde tal van eenvoudige baantjes en is grotendeels
autodidact. Gorki's complexe leven en werk kenmerken zich voortdurend door politiek
activisme, betrokkenheid bij revolutionaire activiteiten en politieke verwevenheid met het
communisme. Omdat hij zowel voor als na de Russische revolutie vaak overhoop lag met de
communistische partij.
Hoewel Gorki altijd een toegewijd socialist en een goede vriend van Lenin is geweest, voelde
hij toch ook verzet tegen de socialistische staatsgreep van 1917. In de artikelen die hij daarna
schreef en zijn redevoeringen daarna bleef hij de staatsgreep van de bolsjewieken en hun

staatsterreur heftig en oprecht veroordelen. In 1935 werd Gorki hoofd van de Russische
Schrijversbond. Daarmee werd hij een zeer machtig man en protegé van Stalin. Gorki
formuleerde in zijn toespraak op het eerste congres van de Sovjetschrijvers in 1935 de
artistieke doctrine van het socialistisch realisme.
https://boekentips.com/auteur/12606824/gorki-maxim
Gorki stierf in 1936 onder verdachte omstandigheden.
Gesuggereerd werd dat Stalin hem heeft laten
vergiftigen omdat Gorki weleens "lastig" zou kunnen
worden tijdens de toen op handen zijnde
showprocessen van 1936 en 1937.
Tot de belangrijkste romans van Gorki behoren De
moeder (1907, het eerste Russische boek met een
proletarische fabrieksarbeider als held), Foma
Gordejev (1899) en Klim Samgin's opstandige jeugd
(1927).
Vandaag de dag krijgt Gorki als schrijver het meest
nog waardering voor zijn autobiografisch werk
(Kinderjaren, Onder de mensen en Mijn
universiteiten), dat een goed beeld geeft van het
Russische leven van voor de Russische Revolutie.

▪

Atheïsme in de oudheid
Atheïsten worden in de geschiedschrijving als ketters, negatievelingen en bedreigend voor de
maatschappelijke orde omschreven. Dit imago is sterk verbonden met het Christendom als
staatsgodsdienst bij de Romeinen. Tim Whitmarsh onderzoekt de functie van godsdiensten
voor de eenmaking van veroverde gebieden bij de Grieken en de Romeinen. Een boeiende
zoektocht naar de plaats van atheïsten en de verschillende godsdiensten in de eerste Westerse
beschavingen. Soms moeilijk, soms revelerend, maar vooral nieuw.
Uit het werk van Whitmarsh blijkt dat geruime tijd voor de Verlichting er in alle culturen
atheïsten bestonden. Heimelijk of met open vizier: het was afhankelijk van de wetgeving en de
opvattingen van de staat. De filosofische vragen uit de oudheid over het godsbestaan klinken
verassend hedendaags. Een lezenswaardige en interessante analyse over de functie van
godsdiensten en atheïsten.
Wat is een Atheïst ?
Het Griekse woord atheos heeft als oude betekenis: “ door god verlaten” (atheïst) en het
atheïsme werd omschreven als een aanval op de Olympus, de plaats waar de goden verbleven,
de hemel dus. In functie van deze definitie is de titel van het boek gekozen.
De oorspronkelijke titel is “battling the gods”.
Het Atheïsme is niet per definitie de antithese van religiositeit, maar de menselijke drang om
zich de macht van de goden toe te eigenen. De filosofie was een zoektocht naar het “goede
leven”, het leven als een god op aarde. De Griekse filosofen hadden geen bronnenboek- een

orthodoxie- waaruit de juiste interpretatie kwam over de goden en hun betekenis voor het
dagelijkse leven en de organisatie van de stadstaat. Kritiek op de goden was daarmee geen
godslastering.
Priesters waren uitvoerders van processies, offers aan de goden en rituelen. Hun ethische en
normatieve functie maatschappelijk beperkt. Het Griekse polytheïsme was verdraagzaam
tegenover het scepticisme tot de Romeinse overheersing nood had aan het monotheïsme.
Filosofie en godsdienst
In het archaïsche Griekenland waren de pre-socratici naturalisten: ofwel geloofden zij in een
veelheid van goden, ofwel zij zochten een verklaring in een overdrachtelijke god zoals de
natuur. Volgens Democritos bestaat de werkelijkheid uit kleine ondeelbare bouwsteentjes
(atomen) en een lege ruimte. Een oneindig aantal werelden, de ene bewoonbaar de andere
niet, zorgt ervoor dat dit alles geordend verloopt. Met het toeval als drijvende kracht. Een
duidelijke kritiek op wat vandaag het Intelligent Design noemt. In de vijfde eeuw voor Christus.
In het klassieke Griekenland werd de invloed van de goden kleiner door de ontwikkeling van
wetenschappen zoals de geneeskunde of de geschiedschrijving. Religie werd gezien als een
product van cultuur en ontwikkeling. Maar de sociale controle op het gedrag van de inwoners
groeide. De goddelozen (asebeia) konden door de priesters gestraft worden. Het decreet van
Diopeithes was bijvoorbeeld een verordening waardoor goddelozen konden gestraft worden
door een volksrechtbank. Meestal werd dit gebruikt om politieke tegenstanders uit de weg te
ruimen, waardoor de inquisitie al haar bestaansrecht kreeg in de eeuwen voor onze
tijdrekening.
In het Hellenistisch tijdsperk werd, samen met de opheffing van het verschil tussen sterfelijk
en onsterfelijk, het onderscheid tussen goden en koningen steeds onduidelijker. Keizers en
koningen verlegden de grens en wilden reeds tijdens hun leven onsterfelijk worden en een
goddelijke status verwerven. Het onderscheid tussen kerk en staat verdween in de keizerlijke
toga’s. Daarmee ontstond een heimelijk atheïsme met de epicuristen, de cynici, de stoïcijnen
en de sceptici. Atheïsten werden een outgroup van diegenen die zich niet confirmeerden aan
de heersende orde en werden daarom gestigmatiseerd. Dit was meteen een reden om die
personen uit de weg te ruimen.
Rome en het Christendom
Na de stichting van het Romeinse rijk ontstond een nieuwe wereldorde door de transformatie
van een stadsstaat naar een wereldrijk. Om dit Romeinse rijk tot een geheel te smeden was
een monotheïstisch staatsgodsdienst noodzakelijk om via tempels, optochten en rituelen een
culturele eenheid van Irak tot Tunesië te realiseren. Atheïsten werden de zondebok van alle
kwaad en pasten helemaal niet meer in het nieuwe maatschappijmodel.
De ontwikkeling van de nieuwe kapitalistische maatschappij op basis van technologische
uitvindingen maakt de machtsgreep van de clerus hinderend en overbodig voor die
kapitalistische maatschappij. Dit is de Verlichting, waarmee vooruitgang en ontdekkingen
opnieuw synoniem worden van een seculiere samenleving.
Een link met de hedendaagse filosofen
Lees verder via:

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/02/19/hemelbestormers-atheisme-in-deklassieke-oudheid

▪

Dank aan de overkant
De Catalaanse onafhankelijkheidskwestie doet ook bij ons heel wat vragen rijzen over hoe het
nu verder moet met Vlaanderen en Wallonië.
De politieke relatie tussen Vlaanderen en Wallonië is getekend door conflicten. Vincent
Scheltiens legt uit hoe die tweespalt is ontstaan en waarom ze zo voorspelbaar lijkt.
Vanaf het ontstaan van België hebben Vlaamse en
Waalse politici vijandbeelden gehanteerd die van
generatie op generatie worden doorgegeven. Ook
achter het hedendaagse conflict tussen rechtse
Vlaams-nationalisten en Waalse sociaaldemocraten
gaan stereotypen schuil die veel ouder zijn dan we
vermoeden.
Het beeld dat de Vlaamse beweging en de Waalse
beweging van elkaar schetsen is zonder meer
revelerend. Voor het eerst wordt de interactie met ‘de
overkant’ zo nauwkeurig beschreven. Vincent
Scheltiens schetst levendig de cruciale conflicten uit
het verleden en toont hoe die tot vandaag de
communautaire ruzie kleuren.

▪

Seksualiteit en intimiteit
Veel professionals in zorg en welzijn hebben moeite om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar
te maken. Kennis op dat gebied en het ontwikkelen van vaardigheden en houdingsaspecten
om kwesties bespreekbaar te maken, zijn belangrijk bij het ontwikkelen van een professionele
beroepshouding. De uitgave Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit geeft
essentiële informatie en inzicht hoe professioneel om te gaan met beroepssituaties waarbij
seksualiteit en intimiteit een rol spelen.
Het boek gaat in op de seksuele ontwikkeling die mensen in hun verschillende levensfasen
doorlopen en plaatst het begrip seksualiteit in een breed maatschappelijk kader. Er is veel
aandacht voor een positieve grondhouding ten opzichte van seksualiteit en intimiteit en er is
veel aandacht voor het vroegtijdig bespreekbaar maken van kwesties. Het boek schetst een
breed beeld van seksualiteit en intimiteit rond diverse thema’s, en besteedt daarbij veel
aandacht aan het professioneel werken met verschillende doelgroepen zoals kwetsbare
jongeren, zedendelinquenten, slachtoffers van seksueel misbruik, ouderen of mensen met een
psychische aandoening.

Het boek is samengesteld door experts uit het onderwijs en professionals uit het werkveld.
Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit is
geschreven voor studenten van opleidingen in zorg
en welzijn maar kan zeker ook ingezet worden door
professionals die hun beroepshouding willen
verbeteren.
Het boek sluit aan bij de roep om seksualiteit en
intimiteit meer aandacht te geven in de diverse
werkvelden van zorg en welzijn en het onderwijs dat
professionals daartoe opleidt. De uitgave en het
bijbehorende online oefenmateriaal daagt de lezer
uit te reflecteren op beroepssituaties en maakt
seksualiteit en intimiteit bespreekbaar in de
beroepspraktijk. Door middel van oefenmateriaal,
opdrachten en discussievragen worden studenten
uitgedaagd om praktische vaardigheden te trainen.

ANTIPESTTEAM

▪

Strijd tegen discriminatie
Minister van Justitie Koen Geens en Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir blijven
strijden voor een tolerante samenleving met gelijke rechten voor iedereen. Tien jaar na de
invoering van de anti-discriminatiewetten gaan de Minister en de Staatssecretaris aan de slag
met de recent geformuleerde aanbevelingen van de expertengroep. Er wordt ingezet op een
daling van het aantal seponeringen, een betere toegang tot justitie en op empirisch onderzoek
Een groot aantal aanbevelingen van de experten gaan over de toegang tot Justitie in
burgerlijke zaken. Die vlotte en betaalbare toegang tot Justitie is ook voor minister Geens een
grote bekommernis. Zo wordt er gewerkt aan een rechtsbijstandsverzekering. Mensen die
boven de inkomensgrens zitten voor (gedeeltelijk) gratis tweedelijnsbijstand zouden met die
verzekering toch een betaalbare toegang krijgen tot Justitie. Verder zullen de rolrechten enkel
nog aan het einde van de procedure aangerekend worden aan de verliezende partij. Wie denkt
zijn gelijk te kunnen halen en daarvoor een procedure wenst op te starten, moet deze kosten
niet meer voorschieten.
Maar het gaat uiteraard niet op om de toegang tot Justitie betaalbaar en vlot te maken als de
klachten niet worden doorverwezen naar de rechtbank. Het aantal seponeringen moet dan
ook dalen. Uit statistieken van de parketten in ons land leren we dat in 2016 in totaal 4.517
zaken wegens discriminatie, racisme, xenofobie, etc. werden ingeleid bij de correctionele
parketten. 3.421 van die zaken werden geseponeerd, waaronder 1.107 om

‘opportuniteitsredenen’. Onder die redenen vallen onder andere 'beperkte maatschappelijke
weerslag', 'toevallige omstandigheden’ of ‘geweld in de relationele sfeer'. Dit cijfer is te hoog,
gelet op het belang van de problematiek. Dat besefte ook het College van Procureursgeneraal. Daarom hebben zij op 19 oktober beslist de parketten te verzoeken om niet meer te
seponeren om opportuniteitsredenen, zonder op zijn minst te wijzen op de van kracht zijnde
gedragsregels.
Staatssecretaris Demir haalt het belang aan van een aanvullend empirisch onderzoek over de
toepasbaarheid van de antidiscriminatiewetten. De wetten bestaan ondertussen 10 jaar, maar
welk effect hebben ze eigenlijk op de burgers en de maatschappij? We moeten onderzoeken
of de antidiscriminatiewetten in hun huidige vorm voldoende kenbaar, toegankelijk en
doeltreffend zijn voor de burgers. Ook moet getoetst worden hoe de effectiviteit en de
doeltreffendheid van de wetten eventueel kan worden verbeterd. Deze manier van
wetsevaluatie wordt reeds in andere landen, zoals in Nederland, courant toegepast en is een
aanvullende meerwaarde op de huidige evaluatie uitgevoerd door de expertencommissie.
Minister Geens en Staatssecretaris Demir maken ook werk van de oprichting van een nationaal
instituut voor de mensenrechten. In 2018 zal het fundament worden gelegd voor een dergelijk
onafhankelijk nationaal mensenrechteninstituut. Er waren reeds verschillende constructieve
gesprekken tussen de beleidscellen van Justitie en Gelijke Kansen. De vaste intentie bestaat
om deze legislatuur tot een resultaat te komen. Uiteraard zullen zowel de betrokken instanties
als het middenveld hierbij betrokken worden.
De Regering heeft ondertussen ook beslist om de Cel Gelijke Kansen vanaf 1 januari 2018 over
te hevelen naar Justitie. Daar zal de cel ondergebracht worden bij de Directie Fundamentele
Rechten en Vrijheden. De cel zal met haar expertise en kennis een goede aanvulling zijn op het
vlak van mensenrechten en internationale onderhandelingen waar Justitie nu al een
belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd kan de cel vanuit deze positie meewerken aan een
volwaardig gelijke kansenbeleid gezien zij onder de verantwoordelijkheid blijft van de
Staatssecretaris voor Gelijke kansen.
Minister Geens: “Het aanpakken discriminatie is een belangrijke prioriteit voor de federale
regering. Een vlotte toegang tot Justitie en een gedegen opvolging van klachten voor
verschillende haatmisdrijven is een grote bekommernis. We maken dan ook werk om de
toegang tot Justitie betaalbaar maken en het aantal seponeringen terug te dringen.”
Staatssecretaris Demir: “Het feit dat deze evaluatie eindelijk gebeurd is, is zeer positief, want
de antidiscriminatiewetten in al hun facetten raken tenslotte aan ieder van ons. Maar er is nog
werk aan de winkel, via empirisch onderzoek willen we nagaan wat het effect van deze wetten
is op de burgers en de maatschappij.”
Staatssecretaris Demir: “Het feit dat deze evaluatie eindelijk gebeurd is, is zeer positief, want
de antidiscriminatiewetten in al hun facetten raken tenslotte aan ieder van ons. Maar er is nog
werk aan de winkel, via empirisch onderzoek willen we nagaan wat het effect van deze wetten
is op de burgers en de maatschappij.”
Bron:
https://www.koengeens.be/news/2017/11/08/verder-strijden-tegen-discriminatie

▪

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 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.
Bron: http://www.tijdvoorjerelatie.be

▪

Omgaan met je pubers
Pubers zijn vooral bezig met zichzelf. Tieners hebben wisselende emoties. Ze zijn snel
prikkelbaar. Hun leefwereld beperkt zich vaak tot hun eigen persoon en vrienden, zonder veel
rekening te houden met (de gevoelens van) anderen.
Pubers experimenteren graag. Ze testen hoe ver ze kunnen gaan. Veel ouders zijn wel eens
ongerust over het gedrag en de vrienden van hun kind. Open praten en samen duidelijke
afspraken maken, is nu heel belangrijk voor een goede relatie tussen jou en je kind.
Pubers hebben grenzen nodig. Wat kan en wat mag, bepaal jij als ouder best zelf, in overleg
met je kind. Want jij kent je kind én de normen en waarden in je gezin. Vertrouw dus gerust
op je eigen gevoel om je kind te sturen.
Meer info via:
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/omgaan-met-je-puber

▪

www.antipestteam.be

Voor de volledige informatie zie:
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