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ECONOMIE  

  

     Trump is president  

Donald Trump is verhuisd naar het Witte Huis als de nieuwe president van de VS. 
Hij is nog maar een paar weken in functie en heel de wereld staat op zijn kop door zijn 
onbezonnen beslissingen. 
 
 
 
 

 
Trump belooft 25 miljoen banen te scheppen en de economie met 3,5 tot zelfs 4 procent per 
jaar te doen groeien. Maar de kans bestaat dat er te veel staatsuitgaven komen voor openbare 
werken. En als  je de economie oververhit op een moment dat de economie zwak is, krijg je 
inflatie. Dat betekent meer renteverhogingen die de bedrijven afremmen om te veel te 
investeren. De investeringen in de economie botsen dan heel snel op de grenzen van de 
conjunctuur. Dan kan je een recessie krijgen. 
 
Trump schrapte  een aantal  internationale handelsverdragen en bereidt hogere invoerrechten 
voor. Die protectionistische agenda is een prelude voor een handelsoorlog, vrezen experts. 
Met één simpele pennenstreek trok president Trump op zijn eerste officiële werkdag de VS 
terug uit het Trans-Pacific Partnership (TPP), een verdrag met verschillende Aziatische landen, 
Australië en Canada. Als reactie proberen die landen het verdrag te redden en verder te gaan 
zonder de VS. Daardoor dreigt de VS zich meer en meer te isoleren. 
Het TPP-verdrag  werd in februari 2016, onder het presidentschap van Barack Obama, 
ondertekend, maar nooit geratificeerd door het Congres. En dus kunnen de VS zich nu zonder 
wettelijke belemmeringen terugtrekken. 
Daarnaast zou Trump het Nafta-handelsverdrag, dat ruim 22 jaar geleden werd afgesloten met 
buren Canada en Mexico, willen heronderhandelen. Dat kan echter niet zomaar.  
 
Als Trump hogere douanetarieven wil invoeren, die de Amerikaanse industrie afschermen van 
buitenlandse concurrentie  dan is dit een voorbode van een handelsoorlog. China en Europa 
zullen dan reageren. Dit is slecht nieuws voor de wereldeconomie en voor de economische 
groei. Het invoeren van importtarieven leidt alleen maar tot hogere productiekosten voor de 
binnenlandse industrie. Met protectionisme schiet Trump zichzelf in de voet.  
 
Voormalig Europees commissaris van Handel Karel De Gucht (Open Vld) waarschuwt voor een 
wereldwijde recessie mocht Trump doorzetten. Zijn protectionistische koers zou ook voor ons 
land negatieve gevolgen kunnen hebben.  



Als de VS hogere invoertarieven heft op buitenlandse producten om de industrie in de VS te 
beschermen, kan dat in ons land leiden tot een verlies van 1.200 banen, in een ongunstiger 
scenario zelfs van 5.000 banen. 

 
Lees ook: 
 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/01/31/de-kans-is-reeel-dat-de-vs-zal-
verglijden-naar-een-dictatuur#  
 
De Europese Unie is in ieder geval bezorgd over Trump. 
 
EU-president Tusk veroordeelt de eerste beleidsdaden van de Amerikaanse president Trump 
als een bedreiging van de Europese Unie. Tusk plaatst 'de verontrustende verklaringen' uit 
Washington op een lijn met het agressieve beleid van Rusland, China, de terreur door IS en het 
geweld in het Midden-Oosten en Afrika. 
  
De opmerkelijke uithaal naar de VS - tot nog toe de belangrijkste bondgenoot van de EU - staat 
in een brief van Tusk die hij met de 28 Europese regeringsleiders zal bespreken. Tusk roept de 
leiders op hun 'Europese trots' te tonen. 'Vandaag moeten we opkomen voor onze 
waardigheid, de waardigheid van een verenigd Europa, ongeacht of we met Rusland, China, de 
VS of Turkije praten'.  
 
In zijn brief schrijft Tusk dat de EU in de gevaarlijkste tijden uit haar geschiedenis is beland. De 
Unie wordt volgens hem van drie kanten belaagd.  
 
De eerste bedreiging is die van buitenaf: Rusland, China, de terreur van organisaties als IS en 
de regering-Trump. De buitenwereld was nooit eerder zo anti-Europees of (op zijn best) zo 
eurosceptisch, aldus Tusk. 'Vooral de verandering in Washington plaatst de EU in een moeilijk 
situatie met de nieuwe regering die kennelijk de laatste zeventig jaar van Amerikaans 
buitenlands beleid ter discussie stelt.  In een wereld vol spanning en conflict, wordt moed, 
vastberadenheid en politieke solidariteit van de Europeanen vereist 
 
De tweede bedreiging voor de EU komt van binnenuit: de opmars van anti-Europese, 
nationalistische partijen. Tusk verwijt de Europese federalisten met hun dromen zich van de 
kiezer te vervreemden en daarmee extreem-rechtse partijen te helpen.  
 
Als derde bedreiging noemt Tusk de 'gemoedstoestand' van de traditionele pro-Europese 
partijen die op zoek naar kiezers hun Europese idealen verkwanselen.  
'In een wereld vol spanning en conflict, wordt moed, vastberadenheid en politieke solidariteit 
van de Europeanen vereist', schrijft Tusk. Volgende maand - als de 60ste verjaardag van het 
Verdrag van Rome wordt gevierd - moeten de leiders het vertrouwen in de Europese 
samenwerking herbevestigen.  Volgens Tusk heeft de EU alle reden om trots te zijn. 'We 
hebben van ons continent de mooiste plek op aarde gemaakt.' 
  
Verdere samenwerking tussen de EU-landen is volgens Tusk de enige weg voorwaarts. 'We 
moeten volstrekt duidelijk maken dat het uiteenrafelen van de EU niet tot de terugkeer leidt 
van een mythische, volledige soevereiniteit van de lidstaten maar tot complete afhankelijkheid 
van supermachten als de VS, Rusland en China. Alleen samen (als EU) kunnen we volledig 
onafhankelijk zijn.'  
 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/01/31/de-kans-is-reeel-dat-de-vs-zal-verglijden-naar-een-dictatuur
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/01/31/de-kans-is-reeel-dat-de-vs-zal-verglijden-naar-een-dictatuur


Tusk pleit daarom voor 'indrukwekkende' stappen van de lidstaten om het Europese gevoel bij 
de burger nieuw leven in te blazen. Daartoe moet de Unie haar buitengrenzen scherper 
bewaken, moeten inlichtingendiensten nog meer samenwerken tegen terrorisme, zijn er extra 
uitgaven door defensie vereist en dient de EU veel meer dan nu met één stem in het 
buitenland te spreken. 
 

     De harde Brexit 

Het Verenigd Koninkrijk wil een harde Brexit. Dat is de samenvatting van de Brexit-speech die 
de Britse premier Theresa May onlangs gaf. 
May wil de banden met de Europese Unie  helemaal doorknippen en de volledige controle 
over zijn grenzen terug winnen.  
De financiële markten reageerden enthousiast en stuurden het pond ruim 3% hoger, de 
grootste stijging sinds 2008. 
May zorgt zo voor duidelijkheid en geeft aan dat ze begrepen heeft dat de Engelsen voor alles 
de immigratie opnieuw onder eigen controle willen krijgen. Ook de EU is op dat punt zeer 
duidelijk: wie het vrije verkeer (van Europese werknemers) niet aanvaardt, kan onmogelijk 
deel uitmaken van de eenheidsmarkt.  
 
May’s speech bevatte 4 belangrijke elementen: 
 
1. Het Verenigd Koninkrijk is niet geïnteresseerd in ‘een statuut van gedeeltelijk of 

geassocieerd lid van de EU’; 
2. In plaats daarvan zal het met de EU een douane-akkoord onderhandelen; 
3. De vernieuwing wordt stapsgewijs doorgevoerd teneinde geen brutaal en destabiliserend 

effect te creëren; 
4. Het eindakkoord zal door de Britse regering aan de beide kamers in het Britse Parlement 

worden voorgelegd. 
 
May had ten slotte ook nog een waarschuwing in petto voor wie denkt het Verenigd Koninkrijk 
te moeten ‘straffen’: ‘Dat zou neerkomen op zelfverminking’.  
 
May zei ook dat multinationals zich niet langer kunnen veroorloven met ‘andere regels te 
spelen dan het gewone volk.’  
‘Bedrijven moeten belastingen betalen, hun plichten erkennen, de rechten van hun 
werknemers naleven en op een correcte manier werken met kleinere bedrijven,’ aldus de 
Britse premier. 
May benadrukte dat de polarisatie van uiterst links en extreem rechts steeds meer aanhangers 
krijgen omdat sommigen – voornamelijk degenen die onderaan de inkomensladder staan -- 
vinden dat het huidige systeem voor hen nadelig is.  
Die politieke partijen – wiens kenmerk het zaaien van verdeeldheid en wanhoop is – 
benadrukken elke dag dat de traditionele politici en de bedrijfswereld ‘hun terechte 
bekommernissen al lang niet meer serieus nemen.’  
Regeringen alleen kunnen de strijd tegen het populisme niet winnen, zei May. 
Bedrijven moeten werknemers laten delen in de winsten, want te veel mensen vinden dat 
men niet om hen geeft. 
 



Het Verenigd Koninkrijk is voor België de op drie na belangrijkste handelspartner, na 
Nederland, Duitsland en Frankrijk. Vorig jaar voerden we voor  bijna 30 miljard euro uit naar 
het VK.  Ruim 85% daarvan komt uit Vlaanderen.  
Vooral de voeding- en chemiesector, de auto-industrie en machineproducenten zullen een 
Brexit voelen. Samen zijn die sectoren goed voor 60.000 banen in ons land en hebben  een 
omzet van 6 miljard euro.  Al die banen en bedrijven zijn niet bedreigd maar ze kunnen wel 
onder druk komen te staan.  
Ook de textielsector is een grote exporteur naar het VK.  Eén op de drie meter aan tapijt en 
textielstoffen die in Vlaanderen wordt geproduceerd, gaat naar het VK.  
Een slechte brexit zou op de Belgische economie een "verschrikkelijke impact" kunnen 
hebben. De werkgeversorganisaties vragen aan de vooravond van de politieke 
onderhandelingen over de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU daarom zo veel 
mogelijk juridische garanties en zo weinig mogelijk nieuwe handelsbelemmeringen. 
  
Het zal Groot-Brittannië een aardige duit kosten om uit de Europese Unie te stappen. “Tussen 
de 40 en 60 miljard Britse pond”, schat de voormalige Britse ambassadeur Ivan Rogers.  
Hij  vreest het ergste op onderhandelingsvlak. “Het wordt een gevecht waarbij zowel vuisten 
als achterklap niet geschuwd zullen worden.”  
“Europese medewerkers geloven er sterk in dat een deal wel tien jaar op zich kan wachten. 
Een deal die zo immens groot is, dat die niet meer gezien is sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Wellicht gaat de Brexit ons tussen de 40 à 60 miljard Britse pond kosten”, wist Rogers nog toe 
te voegen. Zijn bevindingen komen er nadat Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar voor 
Brussel, liet weten dat de UK nog jaarlijks tien miljarden moet bijdragen aan het EU-budget tot 
2020. Bij de berekening van de 50 miljard Britse pond houdt Rogers onder meer rekening met 
gegarandeerde leningen en uitgaven aan projecten van het VK. 

 

     Inflatie stijgt 

De Belgische inflatie over januari steeg tot 2,65 procent. Dit is ver boven de doelstelling van de 
ECB van bijna maar net geen 2 procent. Er zijn bij deze cijfers echter heel wat kanttekeningen 
te maken! 
In december bedroeg de inflatie nog 2,03 procent, maar ook dat was heel wat meer dan in het 
buitenland. 
 
De inflatie in België steeg begin 2015 ruim boven die van de gehele eurozone uit. Dat kan voor 
een groot deel verklaard worden door belastingen. Een voorbeeld eerder in 2016 was de 
duurdere elektriciteit door de nieuwe energieheffing van de Vlaamse overheid, waarmee men 
de schuldenput van het verleden (uit de hand gelopen subsidiëring van zonnepanelen) wil 
delven en tevens een verhoging van de BTW op elektriciteit, die kortstondig 6 procent bedroeg 
door een maatregel van voormalig premier Elio Di Rupo. 
Verschillende zaken werden duurder (in ons land): groenten en fruit, vakantiedorpen, water, 
energieprijzen, alcohol, … 
De gezondheidsindex, een Belgische interpretatie van de consumptieprijzenindex waaruit de 
prijzen van tabak, alcohol en energie zijn gehaald, kende een verhoging met 2,18 procent 
tegenover 1,78 procent een maand eerder. De algemeen bekende kerninflatie waarbij de 
prijzen van energie en voeding uitgesloten worden bedroeg 1,54 procent, slechts 1 basispunt 
meer dan in december. Deze laatste is eveneens een belangrijk element voor de centraal 
bankiers. 



“Als het gemiddelde van de laatste 4 gezondheidsindexen de spilindex bereikt of overschrijdt, 
worden de sociale uitkeringen en lonen aangepast,” staat te lezen op de website van de 
Federale Overheid. Dit is momenteel echter nog niet het geval. Economen verwachten dit 
tegen mei. 
 
De indexering van de lonen heeft echter ook negatieve gevolgen. Het kan de inspanningen om 
de loonkosten naar beneden te halen teniet doen en onze concurrentiepositie weer schaden. 
Volgens economen zal de inflatie in de gehele eurozone ongeveer 1,5 procent gaan bedragen. 
De doelstelling van de Europese Centrale Bank komt daarmee stilaan wel in zicht. Maar… de 
stijgende olieprijzen zijn hier wel voor een groot deel verantwoordelijk en deze zijn vrij 
volatiel. 
 
We zitten hier in een dubbele situatie. Enerzijds bestaat de kans dat een hogere inflatie 
verdere stimulus vanuit de ECB niet meer rechtvaardigt. Bovendien zien de Duitsers het ruime 
stimulerende beleid hoe langer hoe minder zitten. Anderzijds beloofde voorzitter Mario Draghi 
nog zeker tot eind 2017 massaal obligaties aan te kopen via het Quantitative Easing 
programma en tot ruim daarna de rente laag te houden.   
Bron: De Tijd 

 

     Loonakkoord afgerond   

Op woensdag 11 januari 2017 heeft de Groep van tien na een lange onderhandelingsronde 
een nieuw ontwerp interprofessioneel akkoord (IPA) gesloten voor de jaren 2017-2018.  
In dat akkoord wordt onder andere de loonnorm voor de periode 2017-2018 vastgelegd op 
1,1%. Concreet betekent dit dat de lonen de komende 2 jaren maximaal 1,1% mogen stijgen 
(bovenop gewone verhogingen en de index). 
  
Daarnaast bevat het akkoord ook volgende maatregelen: 
Voor de verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag worden nieuwe 
leeftijdsvoorwaarden vastgelegd voor de periode 2017-2018; 
De leeftijdsvoorwaarde voor de uitzonderingsregimes in het kader van de landingsbanen 
worden vastgelegd voor de periode 2017-2018; 
Er worden maatregelen met betrekking tot de welvaartsaanpassingen genomen; 
Een aanpak voor maatschappelijke uitdagingen (burn-out, vereenvoudiging 
administratieve  formaliteiten, jongerentewerkstelling …) wordt uitgewerkt. 
  
De regering heeft zich ook al akkoord verklaard met het akkoord. 
 
Het loonakkoord vindt u hier: 
 
http://www.agoria.be/www1.wsc/webextra/prg/nwAttach?appl=enewsv6&enewsdetid=1951
12&attach=Upl40634950.pdf  
 
 
 
 
 

http://www.agoria.be/www1.wsc/webextra/prg/nwAttach?appl=enewsv6&enewsdetid=195112&attach=Upl40634950.pdf
http://www.agoria.be/www1.wsc/webextra/prg/nwAttach?appl=enewsv6&enewsdetid=195112&attach=Upl40634950.pdf


ONDERWIJS 
 

     Wijzigingen wetgeving  

Minister Crevits blijft het ene voorstel na het andere in de media sturen. 
 
Ten eerste stelt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V)  voor om alle 
leerkrachten in het secundair onderwijs 22 uur per week te laten lesgeven. Dat voorstel maakt 
deel uit van een hele reeks maatregelen die ze aan de sociale partners heeft voorgesteld en 
die tot doel hebben de job van leraar weer aantrekkelijk te maken. De vakbonden reageren 
met gemengde gevoelens. 
Het aantal uren dat een leerkracht lesgeeft, hangt momenteel af van de graad waar hij of zij 
voor de klas staat. Voor de eerste graad is dat 22 uur, voor de tweede 21 en voor de derde 20. 
Crevits wil dat nu op 22 uur voor alle leerkrachten brengen. 
 
De maatregel zal volgens Crevits zo'n 150 miljoen euro opbrengen, en ze wil dat geld 
investeren in jonge leerkrachten. Zij zouden meer werkzekerheid krijgen en beter ondersteund 
worden. Voor de oudere leerkrachten zou er aandacht zijn om het werk werkbaar te houden. 
De vakbonden zijn gecharmeerd door de maatregelen, maar vinden het niet oké dat die 
betaald moeten worden door de leerkrachten zelf.  
"Voor het VSOA-onderwijs vind ik dat enorm moeilijk", zegt Marnix Heyndrickx van de liberale 
onderwijsbond. Ook de  andere vakbonden gaan nu hun achterban raadplegen. 
 
Een tweede voorstel is een dat ze startende leerkrachten meer werkzekerheid wil bieden en 
denkt daarom na over de herinvoering van de vervangingspool. Leerkrachten in die pool 
zouden één jaar werkzekerheid krijgen. Het voordeel daarvan is  dat scholen niet  moeten  
beginnen zoeken naar een vervanger als er een leerkracht ziek is. 
De uitstroom van beginnende leerkrachten is ontzettend groot. Bijna 20 procent van de 
leerkrachten vertrekt binnen de eerste vijf jaar uit het onderwijs. Doordat scholen pas een 
vervanger kunnen aanstellen zodra een leerkracht 10 dagen afwezig is, moeten heel wat jonge 
leerkrachten het voornamelijk met verschillende kleine opdrachten doen: nu eens 6 uur in 
school A, dan weer 10 uur in school B. Om hen meer werkzekerheid te bieden, wil Crevits de 
vervangingspool opnieuw in het leven roepen. Dat staat te lezen in de nota over het 
loopbaanpact die ze aan de vakbonden en de koepels heeft bezorgd. 
De leerkrachten in de pool zouden de garantie krijgen dat ze een jaar lang aan de slag kunnen 
binnen een school of scholengemeenschap in hun regio. Bedoeling is dat ze zoveel mogelijk 
(bijvoorbeeld 75 procent van de tijd) effectief voor de klas staan. De overige uren zouden 
ingevuld kunnen worden door co-teaching of ondersteuning.  
 
De pool is zowel voor scholen als voor leerkrachten voordelig: scholen krijgen een reserve aan 

leerkrachten, waardoor ze niet wanhopig op zoek moeten telkens als iemand ziek wordt. En 

beginnende leerkrachten krijgen werkzekerheid in eigen streek. 

Tussen 2000 en 2005 bestond het systeem al, maar toenmalig minister van Onderwijs Frank 
Vandenbroucke (sp.a) schafte het af omdat het te duur was. Nu zijn de reacties zowel bij de 
bonden als bij de politieke partijen overwegend positief. Enkel N-VA twijfelt nog. 
 



Ten derde wil Crevits  100.000 euro uittrekken voor laagdrempelige huiswerkbegeleiding.  
Het geld gaat naar drie projecten in Oostende, Brugge/Blankenberge en Gent.  
Met het geld komt er huiswerkbegeleiding en taal- en gezinsondersteuning aan huis voor 
vierhonderd maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Voor de begeleiding wordt samengewerkt 
met toekomstige leerkrachten, orthopedagogen, toegepaste psychologen, 
sociaalverpleegkundigen en sociaalwerkers. 
"De begeleiding aan huis en ouders betrekken bij het onderwijs van hun kinderen is belangrijk.  
De drie organisaties maken zowel ouders als kinderen sterker", zegt de minister in De Zondag. 
 
Crevits benadrukt dat het gaat om een pakket van voorstellen dat op 14 februari nog verder 
zal worden besproken. Er zou sprake zijn van 18 voorstellen die ze wil bespreken. 
 
Hierbij nog enkele omzendbrieven met wijzigingen 
 
Omzendbrief betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring 
 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9157  
 
Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs 
 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14194  

 

     De Onderwijshervorming 
 

Joris Vandenbroucke en Caroline Gennez vinden het goed dat  het vernieuwde secundair 
onderwijs op 1 september 2018 van start kan gaan, maar het compromis dat de Vlaamse 
regering vandaag presenteert mist ambitie en is veel te vrijblijvend", zeggen ze. 
 
"Om de problemen in ons onderwijs écht aan te pakken is een fundamentelere hervorming 
nodig, want nog altijd verlaat 1 jongere op de 8 het middelbaar zonder diploma, en jaar na jaar 
daalt het algemeen niveau van ons onderwijs lichtjes. “Een studiekeuze op latere leeftijd en 
een dwingende aanpak om de waterval te stoppen zouden alle kinderen een betere garantie 
geven op goed diploma, een goede job en een goed leven”, aldus Joris Vandenbroucke.  “Het 
valt  te vrezen dat deze hervorming te beperkt en te vrijblijvend is. Gelukkig zijn het de 
scholen, de directies en de leraren die het uiteindelijk zullen moeten waarmaken, en ons 
vertrouwen in hen is wel erg groot.” 
 
"Ons Vlaams onderwijs moet elk jaar internationaal terrein prijs geven, de kloof tussen sterke 
en zwakke leerlingen blijft duizelingwekkend groot… Door kinderen later te laten kiezen, 
wanneer ze er echt rijp voor zijn, door het aanbod transparanter te maken, zodat men de 
juiste studiekeuze maakt, door de schotten tussen ASO, TSO, BSO en KSO af te bouwen en 
door de lat echt voor iedereen hoger te leggen, kunnen we deze problemen oplossen", licht 
Caroline Gennez toe. 
 
"De plannen van de Vlaamse regering komen hier nauwelijks aan tegemoet. In plaats van de 
lat voor iedereen hoger te leggen door bindende eindtermen, houdt de Vlaamse regering vast 
aan haar plannen om de lat lager te leggen. De hervorming van ons secundair onderwijs die 13 
jaar geleden startte, valt vandaag in z’n definitieve plooi. Of de problemen in ons onderwijs 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9157
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14194


daarmee ook definitief van de baan zijn, betwijfelen we zeer", besluiten Caroline Gennez en 
Joris Vandenbroucke. 

Maar ondertussen komt er langs alle kanten kritiek op de onderwijshervorming: 
 
Zo schrijft Jean-Marie Dedecker:  
Het onderwijsakkoord is een compromis waarin in wezen weinig verandert. Gelukkig maar. Er 
is immers niets onrechtvaardiger dan ongelijken gelijk te behandelen. 
Onderwijs is de kunst om de verworvenheden van de ene generatie in een verbeterde vorm 
door te geven aan de volgende generatie. Het wordt onderricht aan mensen van morgen door 
mensen van vandaag die gisteren opgeleid zijn.  
… 
In hun onverdroten streven naar gelijkheid en hun ijver om het watervalsyndroom in te 
dammen, wilden de onderwijsegalitairen het ingeburgerde onderscheid aso-tso-bso & kso 
volledig opblazen en vervangen door een wereldvreemde matrix van studiedomeinen. De 
mini-schoolstrijd over de studiekeuze op vroege of late leeftijd is verzand tot een ideologische 
keuze tussen believers en non-believers.  
… 
Nivellering omlaag: door preoccupatie voor minderheidsgroepen wordt de doorsnee-leerling 
afgeremd en de lat telkens lager gelegd. Lui die zoals Lieven Boeve, de praeses van het 
katholiek onderwijs, die met zijn Dialoogscholen het veiligstellen van levensbeschouwelijke 
privileges voorrang geven op wetenschappelijke kennis, zijn eerder de doodgravers van ons 
onderwijssysteem dan de verbeteraars ervan. 

 
De school is door jarenlange socialistische bevoogding een factor geworden van sociale 
politiek ten koste van het onderwijs. De verdeling van extra middelen in het 
financieringsdecreet van het leerplichtonderwijs van Frank Vandenbroucke (SP.A) gebeurde op 
basis van parameters zoals de sociale toestand van de leerlingenpopulatie, de taal, de 
multiculturaliteit, enz...zonder enig aantoonbaar effect op de studieresultaten van de 
betrokken doelgroepen. Zijn universitair outputfinancieringssysteem (hoe meer diploma's, hoe 
meer geld) beloonde eerder kwantiteit dan kwaliteit, zorgde voor ontwaarding van diploma's 
en zorgt op termijn voor meer ongelijkheid dan gelijkheid. De Nederlandse linkse 
volksvertegenwoordiger Marcus Bakker gaf het in zijn eigen land zelfs toe: '"Toen het voor 
arbeiderskinderen financieel haalbaar werd om het Gymnasium te volgen, schafte men het 
Gymnasium af." Nivellering omlaag, van "center of excellence" naar instrument van 
socialisering. De profeten van de gelijkheid willen geen gelijke kansen maar gelijke uitkomsten.  
Geen punten, maar sterretjes 
… 
Onderwijsminister Pascal Smet (Sp.a) ontpopte zich ook tot de doorgeschoten kampioen van 
de gelijkheid. Er mochten in het basisonderwijs bij voorkeur geen punten meer gegeven 
worden maar sterretjes. Smetvrees: punten werken stigmatiserend. Om de eindtermen van 
het zesde leerjaar te halen volstond het een Franse tekst te kunnen overschrijven: 
papegaaienonderwijs met een spiekbriefje. Dictee was te belastend voor de 
pamperpedagogen. Huiswerk moest volgens de kinderrechtencommissaris ook gebannen 
worden. Niet omdat het de ontwikkeling van het kind in de weg zou staan, integendeel, maar 
omdat niet alle ouders de tijd of de interesse hebben om zich met hun kinderen  ledig te 
houden. De "stamtijden" mochten door de leraars Latijn niet meer opgevraagd worden. Het 
volstond dat de leerlingen ze "herkenden". De kolder in de kop. Je vinger opsteken in de klas is 
nu ook al discriminerend en vooral vernederend want niemand mag zich slimmer tonen dan de 
andere, of mag iemand die het niet begrepen heeft geen vragen meer stellen? Tot spijt van 
wie het benijdt maar onderwijs is ook struggle for life en survival of the fittest, net zoals de 



maatschappij waarin de kinderen later terechtkomen. Wie hen daar niet mee vertrouwd 
maakt, pleegt schuldig verzuim.  Bron: Jean-Marie Dedecker in de Standaard 

 

De Bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs Raymonda Verdyck plaatst zich lijnrecht 
tegenover de Vlaamse regering. Met het akkoord over de hervorming van het secundair 
onderwijs kan de koepel zich niet verzoenen. Ze vragen ingrijpende bijsturingen, maar botsen 
daarbij op de N-VA. 
Exact twee weken nadat de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van het 
secundair onderwijs bereikte, velt het Gemeenschapsonderwijs een hard oordeel. Het 
standpunt komt niet als een verrassing, maar brengt de koepel wel op ramkoers met de 
regering. Zo geeft het GO! aan dat een modernisering het aantal vroegtijdige schoolverlaters 
moet terugdringen en het watervaleffect moet tegengaan. Met het akkoord dat nu op tafel 
ligt, zouden deze doelen niet worden bereikt. 
 
"Er zitten een aantal gemiste kansen in dit akkoord, en heel wat zaken blijven voor ons 
problematisch", zegt Raymonda Verdyck. 
Zij beklemtoont dat er grondig is overlegd met de raad van het GO! en de coördinatieraad van 
algemeen directeurs. “Wij zijn een constructieve partner om samen met de overheid werk te 
maken van een gemoderniseerd secundair onderwijs, maar met wat nu op tafel ligt kunnen wij 
ons niet verzoenen.” 
De koepel hekelt de vrijblijvendheid van het akkoord, waarbij scholen zelf kunnen kiezen of ze 
willen hervormen, en meent dat leerlingen te vroeg een studiekeuze moeten maken. Ook het 
behoud van de onderwijsvormen aso, tso, kso en bso, waar vooral de N-VA met succes op 
aandrong, blijft een doorn in het oog. “Het behouden van de labels zorgt ervoor dat de huidige 
perceptie blijft bestaan en dat de waterval structureel blijft ingebed in ons onderwijssysteem”, 
zegt Verdyck. “Wij gaan vragen om komaf te maken met de labels. Wat nu voorligt, maakt het 
te complex voor leerlingen en hun ouders.” 
Verdyck geeft ten slotte mee dat de eindtermen nog geactualiseerd moeten worden en er het 
nodige decretaal werk moet worden verricht. “Op 1 september 2018 starten met de uitrol van 
een gemoderniseerd secundair onderwijs is niet haalbaar. Dat kunnen we onze collega's in de 
scholen niet aandoen, zij moeten de tijd krijgen om zich hier op voor te bereiden. Het lijkt mij 
duidelijk dat de vooropgestelde startdatum met minimum één jaar moet worden uitgesteld.” 
Structurele bijsturingen dringen zich dus volgens het GO! op. Al lijkt het bijzonder twijfelachtig 
of er nog veel aan het akkoord kan worden gesleuteld. Vooral de N-VA toonde zich in de 
voorbije onderhandelingen behoudsgezind. Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialist Koen 
Daniëls kan begrip opbrengen voor een latere startdatum, maar heeft grote moeite met de 
overige verzuchtingen. 
 
Begin januari  liet Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich ook al kritisch uit over het bereikte 
akkoord. Topman Lieven Boeve vroeg eveneens gerichte bijsturingen, maar liet – in 
tegenstelling tot het GO! – wel verstaan dat de katholieke scholen zelf zullen mogen kiezen of 
ze willen hervormen. 
 
Hilde Crevits, minister van Onderwijs zei:  "Het doel blijft om op 1 september 2018 met de 
modernisering van het secundair onderwijs in het eerste jaar te starten". 
“Zij mogen gerust overleggen om nog wat te finetunen. Maar de beslissing is genomen en wij 
gaan het huidig akkoord uitvoeren. Niemand heeft er baat bij om die gesprekken over te doen. 
Dat is niet alleen voor ons een brug te ver, maar voor alle partijen die deel uitmaken van de 
Vlaamse regering. Ik begrijp deze houding niet. Leerkrachten en directeurs, ook vanuit het 
GO!, bedanken ons om wat we met de Vlaamse regering hebben bereikt en zijn blij dat er 
eindelijk een duidelijke beslissing is. Maar de koepel begint weer over die 



toverstafoplossingen, terwijl structuren de ongekwalificeerde uitstroom of de daling van het 
aantal toppresteerders niet oplossen. Dat doen gerichte maatregelen die het akkoord bevat 
wél.”  Er is al in het verleden te lang getalmd met de nodige modernisering." 

 
Voor alle duidelijkheid hierbij nogmaals de huidige stand van zaken over de 
onderwijshervorming: 
 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/van-29-studiegebieden-naar-8-studiedomeinen-in-2e-en-
3e-graad-secundair-onderwijs  

 

     Veel zieke directeurs 

Schooldirecteurs van basisscholen zitten elk jaar bijna vier weken ziek thuis. Tussen 2014 en 
2015 nam het ziekteverzuim in deze groep onderwijzend personeel met liefst 23 procent toe. 
“De werkdruk wordt simpelweg te groot. Minister Crevits moet ingrijpen, want behalve het 
welzijn van ons onderwijzend personeel komen ook de schoolprestaties en het welbevinden 
van onze kinderen in het gedrang”, zegt Steve Vandenberghe in de krant De Morgen. 
Als voormalig directeur van een basisschool weet Steve Vandenberghe als geen ander wat het 
is om in het onderwijs te staan. Daarom kaart hij de bekommernissen van leraren en directies 
al aan sinds de eerste dag dat hij in het parlement zit. "Een leerkracht in het lager onderwijs 
meldde zich in 2015 gemiddeld 16,35 dagen ziek. In 2014 was dat nog 14,89 dagen. Dat is een 
toename met liefst 10 procent. Nog erger is het gesteld bij de directeurs in het basisonderwijs. 
Daar is het ziekteverzuim toegenomen tot gemiddeld 18,18 dagen per jaar, of een toename 
van 23 procent. Meer dan de helft van de zieke directieleden kampt met psychosociale 
aandoeningen zoals depressie of burnout", aldus Steve Vandenberghe. 
 
Steve Vandenberghe vraagt minister Crevits om dringend actie te ondernemen. “Hoog tijd dat 
minister Crevits de daad bij het woord voegt en het onderwijspersoneel meer ademruimte 
geeft”, zegt  Vandenberghe. “Alleen zo kunnen we het aantal ziektedagen en het grote 
personeelsverloop aanpakken. Uiteindelijk zullen niet alleen de leraren en de directies, maar 
vooral ook onze kinderen daar wel bij varen.” 
In hetzelfde artikel vind je een voorstel van een actieplan van de SP.a,  om de lerarenloopbaan 
meer ontspannen en aantrekkelijker te maken.  Onder meer door startende leerkrachten beter 
te begeleiden, directies beter te ondersteunen en oudere personeelsleden de kans te geven 
hun lesopdracht af te bouwen en hun ervaring door te geven aan jongere collega’s. 
Bron: de Morgen 
 
Volgens Neutr-On moet er ook gewerkt worden aan een betere opleiding van de directeurs. 
Nu is die opleiding te geïmproviseerd en worden directeurs vaak politiek aangesteld. Veel 
directeurs kunnen hun taak niet aan met alle gevolgen vandien. 
 
http://www.dewereldmorgen.be/blog/hetcov/2016/12/16/werkdruk-en-emotionele-
belasting-eisen-tol-bij-leerkrachten  
 
Ook in andere overheidsdiensten is het ziekteverzuim toegenomen, enkele oorzaken vind je in 
deze brochure: 
 
http://www.fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/broch_afwezigheden.pdf  
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     Hoger Onderwijs: brochure 

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2017 
 
De brochure bevat informatie over de organisatie van het hoger onderwijs (soorten 
instellingen en opleidingen, toelatingsvoorwaarden, leerkrediet, …) en over studeren in het 
buitenland of studeren met een functiebeperking. Verder worden ook een aantal 
veelgebruikte woorden uit het hoger onderwijs verklaard. 
 
Gratis brochure via: 
 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/hoger-onderwijs-in-vlaanderen-
informatiebrochure-2017  
 

SECTOREN 
 

     Langer werken = minder pensioen 

Wie langer werkt, zal daar niet altijd een hoger pensioen voor krijgen.  
Dat blijkt uit een onderzoek. 
Van zodra iemand bruto meer pensioen krijgt door langer te werken, gaat zijn of haar 
nettopensioen verminderen. Dat stond in de krant De Tijd.  
Minister van Pensioenen Bacquelaine wil de pensioenmaatregelen tegenhouden zolang de 
kwestie niet is uitgeklaard.  
 
De federale regering besliste om de pensioenleeftijd stelselmatig te verhogen van 65 naar 67 
tegen 2030. Daarnaast worden ook de voorwaarden om op vervroegd pensioen te gaan 
verstrengd. Zo is het vanaf 2019 pas vanaf 63 én na een loopbaan van 42 jaar mogelijk op 
vervroegd pensioen te gaan. Wie langer werkt, zou dan wel een hoger pensioen krijgen, zo 
verzekerde minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) namens de regering altijd.  
 
Maar dat blijkt niet altijd het geval, wel integendeel. "Zolang het wettelijk pensioen op 
jaarbasis onder 15.570 euro bruto blijft, is er geen probleem. Maar wie door langer te werken 
zijn wettelijk pensioen ziet aangroeien tot 16.500 euro, gaat er netto op achteruit", zo staat te 
lezen in De Tijd.  
Als het brutopensioen bijna 1.000 euro stijgt, daalt het nettopensioen met 120 euro tot 15.450 
euro. Dit effect, noemt men de 'pensioenval'.  
  
Bacquelaine zegt in een reactie dat hij zijn collega-minister van Financiën John Van Overtveldt 
(N-VA) zal aanmanen een oplossing uit te werken, zodat de regering haar belofte kan 
waarmaken. "Een verhoging van het brutopensioen moet  leiden tot een nettoverhoging". 
 
Van Overtveldt zei dat er al technisch overleg tussen de kabinetten lopende is. 
"We onderzoeken de zaak en zoeken een oplossing", zei hij. 
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CD&V  stelt voor dat pensioenen en vervangingsinkomsten volledig van belastingen worden 
vrijgesteld als zij het volledige netto-inkomen van het gezin uitmaken, op voorwaarde dat een 
bepaald maximumbedrag niet wordt overschreden. Als dat grensbedrag wordt overschreden, 
mag de ontstane belasting nooit hoger zijn dan het bedrag waarmee de grens overschreden is.  
"Ons wetsvoorstel pakt het fundament van het probleem aan: een hoger brutobedrag zal niet 
leiden tot een nettoverlies".  
  
Karin Temmerman (sp.a) zei dan weer:   
“Dat een hogere pensioenleeftijd en een hoger brutopensioen niet altijd tot een hoger 
nettopensioen leiden, is het gevolg van de afschaffing van de pensioenbonus door de regering-
Michel.” 
Voor Karin Temmerman is het opnieuw duidelijk dat het beleid grondig fout zit. "Het ontbreekt 
minister Bacquelaine aan een algemeen plan. Daardoor gaan mensen nu tot 7 jaar langer 
moeten werken voor minder pensioen." 
Dat mensen die langer werken minder pensioen krijgen, werd vroeger vermeden door een 
pensioenbonus per extra gewerkte dag nadat ze gerechtigd waren op vervroegd pensioen, 
zegt Temmerman. Maar de regering-Michel schafte die bonus af.  Dit was een slechte keuze 
met dure gevolgen voor de mensen die effectief langer werken. 
 
De socialiste stelt dat de pensioenhervormingen enkel door besparingen zijn ingegeven. "De 
keuzes die daarbij worden gemaakt, zijn fundamenteel oneerlijk. Wie langer werkt, moet 
beloond worden met een hoger pensioen, en niet omgekeerd, ging ze verder. 
Ze roept Bacquelaine op om met een duidelijk plan te komen. 

 

    Bouwvakkers tekort 

Wie wil bouwen, moet geduld hebben. En veel, want wachttijden van een jaar of langer zijn 
geen uitzondering. Reden: het grote personeelstekort in de bouwsector. De economie leeft op, 
en dus wordt er meer gebouwd. Er zijn metsers, schrijnwerkers, loodgieters, elektriciens en 
dakwerkers nodig. En daar zijn er volgens de Confederatie Bouw 20.000 van te  weinig. 
"Daarnaast zoeken bouwfirma's ook steeds vaker naar hoger opgeleid technisch personeel, 
zoals ingenieurs, projectleiders of calculators", zegt de Confederatie. "Een huis bouwen 
gebeurt niet alleen meer op de werf, maar ook achter de computer. Maar het onderwijs hinkt 
wat dat betreft achterop. Onze bedrijven merken al enkele jaren een toenemende schaarste 
aan hoogopgeleiden. De jobs die vrijkomen als ingenieur, werf- en projectleider, technisch 
tekenaar of bouwkundig inspecteur raken maar voor de helft ingevuld." 

 
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft een plan klaar om hen uit de nood te 
helpen: “De bouwsector is één van de graadmeters van onze economie. Men zegt niet voor 
niks: als het goed gaat in de bouw, gaat het overal goed. Dat deze sector op zoek is naar extra 
krachten, is dus in principe goed nieuws. Alleen moeten we er ook voor zorgen dat ze ook de 
juiste mensen vinden en kunnen rekruteren. Ik heb 10 maatregelen gebundeld om de 
knelpuntenproblematiek in de bouwsector aan te pakken.” 
 

1. Werkzoekenden kunnen kosteloos, en met behoud van uitkering, de opleidingen 
professionele bachelor en hoger beroepsonderwijs voor de zwaarste 
knelpuntberoepen volgen. Het gaat bijvoorbeeld om de professionele bachelor Bouw 
of HBO bouw- en houtconstructie. 



2. Secundaire scholen kunnen de competentiecentra van VDAB gebruiken voor 
praktijklessen. 
 
3. Duaal leren en werken: in september startte al de richting ruwbouw; volgend 
schooljaar wordt dat uitgebreid met lassen-constructie, decoratie en schilderwerken, 
dakwerker en kraanbestuurder. 
 
4. In samenwerking met Cevora organiseren we nog meer VDAB-opleidingen in de 
bouw. 
 
5. Per provincie organiseert de VDAB ‘bouwbaden’: praktijkgerichte 
oriënteringsopleidingen als kennismaking met een tiental bouwberoepen. 
 
6. Focus VDAB-opleidingen gericht op knelpuntvacatures: hout- en dakopleidingen, 
monteur centrale verwarming, sanitair en ventilatie, domoticatechnieken… 
 
7. Nauwere samenwerking met onderwijsverstrekkers zoals hogescholen en CVO’s om 
de digitalisering in de sector op te vangen. 
 
8. Sectorale overeenkomsten met ondermeer Constructiv, Woodwize, Volta… om up-
to-date arbeidsmarktinformatie te garanderen. 
 
9. Integratie taalondersteuning Nederlands in praktijkgerichte opleidingen voor 
anderstalige werkzoekenden. 
 
10. Efficiëntere VDAB-werking door focus op sectorale bemiddeling, waardoor per 
beroepencluster bemiddelaars, accountmanagers, instructeurs… ingezet worden om 
de matching te doen. 
 

Muyters beseft dat de inspanningen van de overheid op zich alleen niet zullen volstaan om de 
knelpunten op te lossen: “We werken intensief samen met de sector om het imago van de 
bouwberoepen en het werken in de bouwsector op te krikken. Maar ook de federale 
inspanningen voor bijvoorbeeld een loonlastverlaging of een daling van de 
vennootschapsbelasting zullen ook positieve effecten hebben op de bouw.”  
Bron: Persbericht N-Va 

 

     Politie staakte 

In de politiezone Brussel-West, waar de gemeente Sint-Jans-Molenbeek onder valt, was vorige 
maand (6 januari) een spontane staking uitgebroken. Drie voltallige interventieploegen, die 
hadden moeten patrouilleren, hadden  zich collectief ziek gemeld. De agenten zeggen de hoge 
werkdruk niet meer aan te kunnen. Na overleg met de korpschef  was  de avondploeg  wel 
weer aan de slag gegaan. 
     
De stakingsactie begon  toen de 25 agenten van de nachtshift zich gelijktijdig ziek meldden. De 
interventiediensten voeren alle autopatrouilles uit en gaan als eerste op meldingen af, van 
diefstallen over vechtpartijen tot rellende jongeren of verdachte verdwijningen. Door de actie 



moest de politiezone halsoverkop op zoek naar vervangers uit de wijkpolitie, die de 
nachtpatrouilles in de straten van Molenbeek konden overnemen.   
“Het is een spontane actie van mensen die helemaal kapotgewerkt zijn. De interventiedienst 
heeft een veertigtal mensen tekort, op een totaal van 160. De dienst kan eigenlijk alleen nog 
functioneren dankzij de goede wil van de overblijvers. Ik heb alle begrip voor de actie.” zei een  
politieman van Molenbeek. 
De korpschef van de zone Brussel-West, Johan De Becker begrijpt de bezorgdheden van de 
agenten, maar vond dat zulke acties niet kunnen. 
De politiezone Brussel-West staat onder grote druk sinds is gebleken dat de aanslagen in Parijs 
en Brussel mede door terroristen uit Sint-Jans-Molenbeek werden voorbereid en gepleegd. 
Sindsdien voert de lokale politie extra controles uit op drugs, wapens en valse paspoorten, die 
aanslagen kunnen faciliteren, en worden teruggekeerde Syriëstrijders en geradicaliseerde 
inwoners extra in de gaten gehouden.  
Minister Jambon  zei zich bewust te zijn van de zware werkdruk in Sint-Jans-Molenbeek, maar 
wees erop dat er dankzij het Kanaalplan al extra middelen naar de politiezone gaan. 'Vanuit 
het federale niveau doen we wat we kunnen om de werking van de lokale politiezone Brussel-
West, waar Molenbeek deel van uitmaakt, te ondersteunen', aldus zijn woordvoerder.  
Volgens de korpschef is de werking van de politie en de veiligheid van de inwoners op geen 
enkel moment in het gedrang gekomen. Maar onder de agenten die in allerijl moesten 
inspringen, klinkt onvrede over de onaangekondigde actie van hun collega's.  
 
Ook bij de wegpolitie is er veel ongenoegen. Ook zij planden acties. 
Volgens de NSPV-vakbond heeft de federale wegpolitie al jaren te weinig auto's en personeel. 
"Wij willen een duidelijk signaal geven", zegt Carlo Medo.  En we willen dat signaal desnoods 
ook op het terrein kenbaar maken." 
"Wij hebben een deficit van maar liefst 30%. We hebben een post waar er een 35-tal mensen 
voorzien zijn. In de praktijk zijn daar maar 17 mensen aanwezig. Dat betekent dat je maar de 
helft van de personeelscapaciteit ter beschikking hebt. Dat is voor ons onaanvaardbaar." 
Ondertussen lijkt de rust weer wat weergekeerd maar de politiebonden dreigen met verdere 
acties als er geen beterschap komt. 

 
 

     Het loonplafond  

Bij BNP Paribas Fortis zouden de vakbonden principieel akkoord gaan om een loonplafond van 
4700 euro bruto in te voeren.  
 
Alles daarbovenop zou dan het personeel in punten krijgen, die het kan omzetten in 
extralegale voordelen en cash.  
"Andere bedrijven zullen dat voorbeeld volgen", voorspelt Jan Denys, arbeidsmarktspecialist 
bij Randstad. 
Denys: "Het is de eerste keer dat dit gebeurt. Wat mij vooral opvalt, is dat de vakbonden zich 
daarachter scharen. Bij cao-onderhandelingen hebben zij toch vooral de neiging te kiezen voor 
extra cash. In die zin is het loonplafond van 4700 euro en een verloning met punten 
grensverleggend. Als anderen zeggen dat hervormingen of nieuwe trends op de arbeidsmarkt 
historische veranderingen zijn, temper ik het enthousiasme weleens. Maar dit vind ik een 
omwenteling. Dat brutobedrag is wel vrij hoog. Het blijft beperkt tot een minderheid van de 
werknemers, maar een belangrijke minderheid: een derde van het personeel. Dit beperkt zich 
niet tot directieleden."  



Er is sprake van de omzetting van die punten in extralegale voordelen zoals opleidingen, het 
upgraden van een bedrijfswagen, het leasen van informaticamateriaal tot warrants. Zelfs de 
dertiende maand zou in units worden uitbetaald. Dat is een zeer flexibele vorm om 
loonpakketten samen te stellen. Is dat geen nieuwe versie van de oude cafetariaplannen?  
Denys: "In zekere zin klopt dat. Die cafetariaplannen dateren van de jaren negentig, maar ze 
waren toen toch vooral informeel. Er werd weinig over overlegd. De cafetariaplannen gingen 
ook over een zeer beperkt deel van de werknemers."  
 
Zal dit navolging krijgen?  
Denys:"Er is een principieel akkoord bij BNP Paribas Fortis. Het moet dus nog worden 
ondertekend. Maar als dat systeem van flexibele verloning werkt, zullen nog andere bedrijven 
volgen. Ik zie ook dat een bedrijf in ruil voor zo'n regeling voor een paar jaar een 
tewerkstellingsgarantie geeft aan de werknemers. Daarnaast is zo'n geïndividualiseerd 
loonpakket een manier om werknemers aan zich te binden. Die zijn daar meer en meer 
vragende partij voor."  
Zijn er nadelen aan zo'n nieuw samengestelde loonpakketten?  
Denys: "De vraag is of dit de financiering van de sociale zekerheid niet in gevaar brengt. Een 
brutoloon in cash houdt in dat gemakkelijk de helft aan sociale bijdragen of belastingen in de 
staatskas verdwijnt. Van extralegale voordelen houdt de werknemer netto meer over. Die 
worden minder belast en zijn daarom des te aantrekkelijker.  
LBC zegt dat wat BNP Paribas Fortis met zo'n flexibele verloning uitspaart, wordt gebruikt voor 
hogere lonen voor jongere werknemers. Maar het blijft onduidelijk hoe het pakket er volledig 
uitziet. Als het de bedoeling is via zo'n flexibel loonpakket de kosten van de werknemers te 
doen dalen, zonder dat minstens een deel terugvloeit naar het personeel, zal het minder 
navolging kennen. En als de overheid ziet dat dit gaten slaat in de sociale zekerheid, zal ze wel 
op zoek gaan naar andere inkomsten."  Bron: Trends 
 

     Gaat Bpost staken?  

De  vakbond ACV-Transcom is  opgestapt tijdens een vergadering van de paritaire commissie 
bij bpost. De bond dient een nationale stakingsaanzegging in.  
De bond hekelt de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Niet alleen de postbodes, 
maar al het personeel “lijdt geestelijk en/of fysiek onder de gevolgen van het huidige beleid 
binnen het bedrijf”. 
Ze geven het bedrijf een klein beetje tijd. Als er geen positieve reactie komt, bestaat de kans 
dat ze een oproep lanceren tot nationale staking.  
De vakbonden hadden aan de alarmbel getrokken naar aanleiding van de waanzinnige timing 
die postbodes opgelegd wordt. Tot op een duizendste seconde ligt vast hoe snel ze elke 
handeling moeten uitvoeren en die tijdsdruk kunnen de postbodes niet meer aan. 
 
In tegenstelling tot de christelijke vakbond, bleven de socialistische en liberale bond wel rond 
de tafel zitten. Daarbij werd er vooruitgang geboekt, luidt het aan socialistische zijde. Later 
bereikten de vakbonden en bpost een akkoord over een aantal maatregelen.  
Zo is er een overeenkomst over compensatie voor eindejaarswerk en over de aanwerving van 
150 extra personeelsleden. Er komt ook een specifiek actieplan ter bevordering van het welzijn 
van de medewerkers. Thema's als een vereenvoudigde verlofplanning en sterkere 
controlemaatregelen om de werkdruk op te volgen komen daarbij aan bod. 'De directie van 
bpost blijft alles in het werk stellen om garanties te bieden aan het personeel omtrent welzijn 



als absolute prioriteit en vraagt formeel aan de sociale partner die de tafel heeft verlaten 
(ACV) om de dialoog te hernemen', besluit het bedrijf.  
 
'Wanneer je een vergadering verlaat, is vooruitgang niet mogelijk', stelt Jacques Lespagnard 
van de socialistische bond. 'Na het vertrek van ACV hebben we voortgewerkt aan de dossiers 
van de dag. Het was niet allemaal positief, maar sommige normen zijn verbeterd voor het 
personeel.'  
 
Volgens de Franstalige vakbondsman zijn onder meer de normen voor postsortering en 
krantenbedeling verbeterd. De tijd die een werknemer eraan kan besteden, is dus 
vermeerderd. 'Het gaat om seconden, maar in sommige gevallen bereikt de verhoging 200 
procent', aldus Lespagnard. 'Het is uiteraard onvoldoende, maar het gaat in de goede richting 
en het zal op termijn leiden tot vooruitgang voor de werknemers', besluit Lespagnard.  
 
Bpost betreurt dat één partner besloot om eenzijdig de onderhandelingstafel te verlaten, een 
zet die het sociaal overleg ondermijnt, stelt de directie in een persbericht. 
 
http://www.vfb.be/vfb/Media/Default/archief_pers/BPost/Bpost%20-
%20Belangrijke%20vooruitgang%20voor%20het%20welzijn%20van%20bpost%20medewerker
s%20dankzij%20het%20sociaal%20overleg%20(26.1.2016)%20.pdf 
 

VARIA 

 

     Wat verandert er in Februari?  

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

•     Prijs treinticket stijgt 
 
De NMBS past op 1 februari haar tarieven aan. Treinreizen worden gemiddeld 2,93 procent 
duurder. De prijs van de treinkaarten (trajectkaart, schooltreinkaart, halftijdse treinkaart, 
Railease) stijgt met 3,38 procent. Een standaardbiljet stijgt gemiddeld met 2,60 procent in 
prijs. De minimumprijs van zo'n biljet wordt 2,2 euro (+0,1 euro) in tweede klasse. 
Een Key Card, een biljet voor tien korte ritten, zal 22 euro kosten in plaats van 21 euro. De prijs 
van een Rail Pass, een tienrittenkaart voor alle afstanden binnen België, stijgt met 1 euro naar 
77 euro.  De prijs van een Go Pass 1, voor jongeren onder 26 jaar, was sinds 2013 niet meer 
gewijzigd. Daar komt nu 20 eurocent bij tot 6,2 euro. Voor het Seniorenbiljet geldt hetzelfde. 
De Go Pass met tien ritten zal voortaan 52 euro kosten in plaats van 51 euro. De Campuskaart 
voor studenten wordt 3,38 procent duurder. De Diabolo-toeslag voor reizen van en naar de 
luchthaven van Zaventem wijzigt niet. Die bedraagt sinds begin januari 5,20 euro. 
 

 Reizen met De Lijn wordt duurder 

http://www.vfb.be/vfb/Media/Default/archief_pers/BPost/Bpost%20-%20Belangrijke%20vooruitgang%20voor%20het%20welzijn%20van%20bpost%20medewerkers%20dankzij%20het%20sociaal%20overleg%20(26.1.2016)%20.pdf
http://www.vfb.be/vfb/Media/Default/archief_pers/BPost/Bpost%20-%20Belangrijke%20vooruitgang%20voor%20het%20welzijn%20van%20bpost%20medewerkers%20dankzij%20het%20sociaal%20overleg%20(26.1.2016)%20.pdf
http://www.vfb.be/vfb/Media/Default/archief_pers/BPost/Bpost%20-%20Belangrijke%20vooruitgang%20voor%20het%20welzijn%20van%20bpost%20medewerkers%20dankzij%20het%20sociaal%20overleg%20(26.1.2016)%20.pdf


Vanaf 1 februari moet de reiziger ook meer betalen om met de bussen en trams van De Lijn 
mee te rijden. De tarieven worden aangepast aan de stijgende levensduurte, zegt de Vlaamse 
vervoersmaatschappij. De prijs van een enkel biljet, het m-ticket en de dag- en meerdagenpas 
blijven ongewijzigd.  De prijs van de abonnementen zoals de Buzzypas en de Omnipas gaat met 
een of enkele euro's omhoog. Het sms-ticket gaat van 1,80 euro naar 2 euro, maar het m-
ticket blijft op 1,80 euro. Dat ticket is verkrijgbaar via enkele apps. Een klassieke 
tienrittenkaart zal 15 in plaats van 14 euro kosten. Een enkel biljet tot slot blijft 3 euro kosten.  
 

 Woon-werkverkeer 

Op 1 februari verhoogt de NMBS traditioneel de tarieven van de treinabonnementen. Deze 
verhoging heeft vaak ook gevolgen voor de werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer. 
Sinds 2009 hebben werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer minimaal recht 
op een tussenkomst van 75%, tenzij op sectoraal vlak een hogere tussenkomst voorzien wordt.  
De tussenkomst werd losgekoppeld van een eventuele tariefverhoging van de NMBS en kan 
enkel aangepast worden door de sociale partners. Voor 2017 wordt geen aanpassing voorzien. 
In een aantal sectoren zijn er afwijkingen voorzien en wordt de tussenkomst in het openbaar 
vervoer vastgesteld op een bepaald percentage van de effectieve treintarieven. Aangezien de 
treintarieven aangepast worden, verhogen ook deze tussenkomsten. 
In tegenstelling tot wat geldt voor het openbaar vervoer, is er geen algemene wettelijke 
verplichting voor de werkgever om tussen te komen in het privévervoer. Op sectoraal vlak 
wordt echter meestal wel voorzien in een verplichte tussenkomst. 
Voor de sectoren die voorzien in een eigen percentage op de treintarieven en voor de 
sectoren waar verwezen wordt naar de regeling voor het openbaar vervoer zal de 
werkgeverstussenkomst verhogen. Wordt er binnen de sector (bijvoorbeeld metaalsector) 
gewerkt met een eigen tabel of een eigen indexatiemechanisme, dan hangt een wijziging van 
de werkgeverstussenkomst af van de sectorbepalingen.  
  
De maximale forfaitaire vergoeding voor werknemers die met de fiets naar het werk komen,  is 
vanaf 1 januari 2017 opgetrokken van 0,22 EUR per km naar 0,23 EUR per km.  
Ten belope van dit bedrag is de vergoeding vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en RSZ-
bijdragen. Tenzij de fietsvergoeding door de sector verplicht wordt opgelegd, staat het de 
werkgever vrij om deze forfaitaire vergoeding toe te kennen. 

 

 Lage-emissiezone van kracht in Antwerpen 

In het centrum van de stad Antwerpen en op Linkeroever geldt vanaf 1 februari een lage-
emissiezone (LEZ). Dat houdt in dat de meest vervuilende voertuigen geweerd zullen worden 
"om de lokale luchtkwaliteit en zo ook de gezondheid van inwoners en bezoekers te 
verbeteren". Met de meest vervuilende voertuigen worden vooral oudere dieselvoertuigen 
bedoeld.  
Of een voertuig de LEZ nog mag inrijden, hangt af van de euronorm, een Europese 
milieustandaard: hoe hoger, hoe milieuvriendelijker. Op het inschrijvingsbewijs is de euronorm 
terug te vinden onder "milieuklasse". Dieselvoertuigen moeten minstens 4-norm halen - 3 
norm kan ook, maar enkel met roetfilter. Benzine- of aardgasvoertuigen moeten minstens aan 
de euro 1-norm voldoen. Tot 2020 zullen enkel deze voertuigen vrij en zonder kosten in de 
lage-emissiezone kunnen rijden. 
 

 Pintjes van AB InBev, Haacht en Alken-Maes worden duurder  

Brouwerij Haacht maakt op 1 februari zijn pilsbier duurder met 0,018 euro per glas, 0,58 euro 
per bak en 3,79 euro per vat en Alken-Maes met 0,0136 euro per pintje. Marktleider AB InBev 



maakte enkele dagen voor de aankondiging van Haacht en Alken-Maes al bekend dat een bak 
0,37 euro en een pintje gemiddeld 0,014 euro duurder wordt. Alle bieren van Haacht worden 
gemiddeld 3 procent duurder. Voor de horeca gaat de prijsstijging op 27 februari in, voor de 
distributie in april. 
 

• Vergunning nodig voor crowdfundingplatformen 

Crowdfundingplatformen zijn vanaf 1 februari verplicht om een vergunning te verkrijgen bij de 
financiële toezichthouder FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). De 
maatregel moet er mee voor zorgen dat crowdfunding aantrekkelijker wordt. Crowdfunding is 
een alternatieve vorm van financiering waarbij (meestal startende) ondernemers geld 
inzamelen bij het grote publiek. Het crowdfundingplatform is de structuur die tussen de 
investeerders en de ondernemer staat.  
 

 Werkbaar werk 

Vanaf 1 februari kan de werkgever flexibele uurroosters standaard over een jaar spreiden om 
op het einde de gemiddelde arbeidsduur te bereiken. Een jaar wordt dus de standaard 
referteperiode. Dit mag zowel een kalenderjaar zijn als een andere periode van 12 
opeenvolgende maanden. De werkgever moet deze vorm van flexibiliteit opnemen in het 
arbeidsreglement, hij hoeft hierbij geen referteperiode waarover de roosters verspreid 
worden op te nemen. Deze is immers automatisch een jaar. Enkel als de periode van 12 
maanden afwijkt van het kalenderjaar, moet het arbeidsreglement de aanvang vermelden. 
Werkbaar Werk zorgt ook voor een nieuw type overuren. De werknemer mag, naast de reeds 
bestaande overurenregeling, 100 extra overuren per jaar presteren als de werkgever hieraan 
behoefte heeft. De werkgever betaalt deze overuren uit met een overloontoeslag. Ze hoeven 
dus niet gerecupereerd te worden door de werknemer. 
Nieuw is ook dat de werknemer schriftelijk akkoord moet gaan om deze bijkomende overuren 
te presteren. Dit schriftelijke akkoord moet om de zes maanden vernieuwd worden. Belangrijk 
om hierbij te vermelden is wel dat het schriftelijke akkoord van de werknemer om deze 
overuren te presteren niet betekent dat hij ook het recht heeft om ze te presteren. De vraag 
om overuren te presteren moet steeds van de werkgever uitgaan. 
 

• Wettelijk kader voor glijdende werktijden 

Dankzij glijdende werktijden kan de werknemer het begin en het einde van zijn 
arbeidsprestaties zelf bepalen, rekening houdend met de stam- en glijtijden. Stamtijden zijn 
vaste periodes door de werkgever vastgelegd, waarbinnen de werknemer verplicht aanwezig 
moet zijn. Glijtijden zijn variabele periodes waarbinnen de werknemer zelf het begin en einde 
van de arbeidsdag en eventuele voorziene pauzes kan bepalen. 
Hoewel sommige ondernemingen al op deze manier werken, bestond er nog geen wettelijk 
kader voor glijdende werktijden. Dat verandert nu. Zo worden ondernemingen nu ook 
verplicht om hun regels rond glijdende roosters vast te leggen in het arbeidsreglement. 
Daarnaast moet er ook een systeem van tijdsopvolging gelden binnen de onderneming om de 
naleving van de glijdende uurroosters te kunnen nagaan. 
 

 Occasioneel naast structureel telewerk 

Tot op heden bestond enkel structureel thuiswerk vastgelegd door de werkgever. Zo kunnen 
ondernemingen bv. voorzien dat hun werknemers stelselmatig één dag per week van thuis uit 
mogen werken. Hier komt nu ook occasioneel telewerk bij. Dit wil zeggen dat een werknemer 
kan vragen te mogen telewerken in geval van overmacht (bv. autopech) of omwille van een 



persoonlijke reden (bv. een tandartsafspraak). De werknemer is verplicht om voorafgaand 
toestemming te vragen voor het occasionele telewerk. Hij moet bij zijn aanvraag tot telewerk 
bovendien de reden hiervoor vermelden. 
 

 Vlaamse week tegen pesten 

http://www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamse-week-tegen-pesten  

 

      Veiliger en gezonder werk 

Wat zijn voor de vergrijzende Europese beroepsbevolking de uitdagingen op het gebied van 
veiligheid en gezondheid? Hoe kunnen we hier werk van maken via beleid, programma's en 
strategieën? 
Het antwoord op deze vragen vindt u in de resultaten van EU-OSHA's project over veiliger en 
gezonder werk op elke leeftijd. 
Met onze interactieve meertalige visualisatietool  krijgt u op een intuïtieve en 
gebruiksvriendelijke manier toegang tot alle belangrijke bevindingen. Interactieve dashboards 
en beeldelementen maken de informatie in één oogopslag beschikbaar. 
U kunt ook dieper ingaan op specifieke landen en onderwerpen dankzij de projectverslagen, 
toetsingen, casestudy's en informatiebladen. 
 
Er wordt verwacht dat in 2040 bijna 27% van de Europese beroepsbevolking ouder dan 65 zal 
zijn (Eurostat). Dit heeft ernstige gevolgen voor werknemers, werkgevers en de hele 
maatschappij. Het driejarige project, dat op verzoek van het Europees Parlement is uitgevoerd 
door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), was 
bedoeld om onderzoek te verrichten naar de veiligheid en de gezondheid van oudere 
werknemers en om manieren te vinden waarmee duurzaam werk kan worden verzekerd. Het 
project heeft onder andere ingezoomd op voorbeelden van veiligheid op het werk en 
gezondheidsstrategieën waarbij rekening wordt gehouden met het vergrijzen van de 
beroepsbevolking, en de drijvende krachten en drempels voor het implementeren van 
dergelijke strategieën. De resultaten zijn bedoeld als informatie die kan worden gebruikt bij de 
beleidsontwikkeling op dit gebied. 
In een afsluitend overzichtsverslag staan dan alle bevindingen van het project en wordt hun 
relevantie voor het beleid besproken. De hoofdpunten worden samengevat in het 
begeleidende informatieblad bij het verslag. Al deze producten, die bedoeld zijn als 
informatiebron voor beleidsmakers en personen die beroepshalve met veiligheid en 
gezondheid bezig zijn, staan nu online. 
 
Lees de volledige info via: 
 
https://osha.europa.eu/nl/entity-collection/oshmail_175?pk_campaign=OSHmail%2001%202017  
 
https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project  

http://www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamse-week-tegen-pesten
https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/nl/entity-collection/oshmail_175?pk_campaign=OSHmail%2001%202017
https://osha.europa.eu/nl/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project


     100 jaar Russische Revolutie 

In 2017 is het 100 jaar geleden dat de Russische Revolutie begon. Onder leiding van de 
bolsjewieken kwam er een regering van werkenden en kleine boeren aan de macht die een 
einde maakte aan de kapitalistische heerschappij in Rusland. Tot vandaag blijft het de meest 
bewuste poging om een socialistisch alternatief in de praktijk uit te bouwen. 
 
Deze honderdste verjaardag vindt plaats tegen de achtergrond van een maatschappelijk 
systeem dat wereldwijd met een levensbedreigende crisis wordt geconfronteerd. Op politiek, 
sociaal en economisch vlak davert het kapitalisme op haar grondvesten. Bovendien slaagt het 
er niet in om in te grijpen tegen de sluipende ecologische crisis. Na honderd jaar moeten we 
vaststellen dat het kapitalisme nog altijd geen antwoord weet te bieden op de problemen die 
het zelf creëert. Het systeem geeft steeds meer een uitgeleefde indruk. 
 
Als de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten één ding aantoonden, dan is het de 
groeiende afkeer van het establishment en de zoektocht naar een alternatief onder bredere 
lagen van de bevolking. Bernie Sanders presteerde in de Democratische voorverkiezingen wat 
lang als onmogelijk werd beschouwd. Hij wist op basis van een links programma, dat openlijk 
verwees naar socialisme, een breed gedragen campagne op te bouwen die zelfs kans maakte 
om bij de voorverkiezingen binnen de Democratische partij te winnen. Niettemin dient de 
overwinning van Trump als een duidelijke waarschuwing. Ook rechts kan de groeiende ruimte 
voor anti-establishmentpartijen invullen. 
 
Het voorbeeld van de Russische Revolutie kan onder deze omstandigheden een grote 
inspiratie vormen. Alles zal uit de kast gehaald worden om de Russische Revolutie in een 
negatief daglicht te stellen. Net zoals men de revoluties in het Midden-Oosten en Noord-Afrika 
vandaag verantwoordelijk stelt voor de contrarevolutionaire chaos in Libië en Syrië, zal men de 
Russische Revolutie willen gelijkschakelen aan het geweld van de burgeroorlog en de 
misdaden van het stalinisme. Op die manier dreigt echter één van de meest rijke ervaringen 
uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging verloren te gaan. Het komende jaar zullen de 
linkse socialisten in een reeks van artikels, boeken en brochures de analyse maken van deze 
belangrijke en historische ervaring. 
 
Kapitalisme botst nationaal en internationaal op zijn grenzen. 
 
In de decennia voor de Russische Revolutie had het kapitalisme een grondige verandering 
ondergaan. In alle ontwikkelde industrielanden waren in de belangrijkste sectoren enorme 
bedrijven ontstaan, de voorlopers van de huidige multinationals. Gesteund door een steeds 
groter wordende financiële sector en hun eigen nationale regeringen voerden deze bedrijven 
op wereldschaal een hevige concurrentiestrijd. De controle over afzetmarkten en grondstoffen 
was daarbij van levensbelang. 
 
Ook vandaag wordt die concurrentiestrijd gevoerd en dat gaat nog altijd gepaard met 
toenemende spanningen tussen verschillende landen. Waar vandaag de VS door middel van 
handelsblokken de opkomst van China probeert in te dijken, gebeurde dat 100 jaar geleden op 
een veel brutalere manier door de wereld op te delen in kolonies. Aan het begin van de 20ste 
eeuw voldeed die verdeling niet meer aan de krachtsverhoudingen tussen de verschillende 
grootmachten. Dat leidde tot een explosieve situatie. Rond de eeuwwisseling werd het steeds 
duidelijker dat op kapitalistische basis een wereldoorlog onvermijdelijk werd. Bron: LSP 
 



Lees verder via:  
 
http://www.socialisme.be/nl/42771/100-jaar-na-de-russische-revolutie-strijd-voor-andere-
samenleving-is-meer-dan-ooit-actueel  
 
https://revolutie1917.com/about/  

 

     Beleggerscompetitie 2017 

Nu spaargeld op het spaarboekje niets meer opbrengt zijn er meer gezinnen geneigd om naar 
de beurs te gaan. Daar kan je spaargeld meer opbrengen, maar de risico’s zijn er ook vele 
malen groter. Bezin dus voor je begint met aandelen te kopen. 

Beleggen kan voor beginners erg ingewikkeld zijn. Je kunt namelijk op veel verschillende 
manieren beleggen. Voor beginners kan dat nogal overweldigend overkomen. Het is daarom 
verstandig om er eerst veel over te lezen en daarna te oefenen met beleggen. 
 
Beleggen is in het begin ingewikkeld. Als je eenmaal doorhebt hoe het werkt, is het zelfs voor 
een beginner goed te begrijpen. Het is daarom slim om eerst te oefenen met nepgeld. Je kunt 
bijvoorbeeld met een fictief vermogen écht beleggen. Daardoor loop je geen enkel risico, maar 
leer je wel hoe het werkt. Als je de smaak te pakken hebt, kun je een deel van je vermogen op 
de beurs beleggen. 
 
Met de juiste kennis op zak, kan beleggen voor beginners lucratief én leuk zijn. Toch is het 
belangrijk om te weten dat je beleggen vooral in de praktijk leert.  
Denk je eraan te beginnen met beleggen? Dat kun je op veel verschillende manieren. Voor 
beginners stellen verscheidene banken gidsen ter beschikking: ‘Beginnen met beleggen’.  
 
Zo krijg je een helder en beknopt overzicht van de mogelijkheden voor beleggen. Met de 
praktische tips van financiële experts ontwijk je de valkuilen en vind je de beleggingsvorm die 
bij je past.  Zie bijvoorbeeld: 
 
https://www.kbc.be/beleggen/beleggen-voor-beginners.html 
 
Nog een mogelijkheid om wat van beleggen te leren is meedoen met de beleggerscompetitie. 
 
http://beleggerscompetitie.knack.be/ 
 
Beleggen op de beurs kan een alternatief zijn om uw spaargeld meer rendement te geven. 
MAAR…..: Informeer u grondig, lees er boeken over en begin zeker niet te gokken op de beurs. 
 

     Decenniumdoelen 2017 

Decenniumdoelen2017 berekent sinds 2015 de gevolgen van de besparingen op mensen met 
een laag inkomen. Besparingen treffen iedereen, maar treffen het ene gezin harder dan het 

http://www.socialisme.be/nl/42771/100-jaar-na-de-russische-revolutie-strijd-voor-andere-samenleving-is-meer-dan-ooit-actueel
http://www.socialisme.be/nl/42771/100-jaar-na-de-russische-revolutie-strijd-voor-andere-samenleving-is-meer-dan-ooit-actueel
https://revolutie1917.com/about/
https://www.kbc.be/beleggen/beleggen-voor-beginners.html
http://beleggerscompetitie.knack.be/


andere. Zo voelen gezinnen met een laag inkomen de besparingen veel meer. Zij hebben 
immers weinig buffers om beknottingen op hun gezinsbudget op te vangen. 
Een laag inkomen definiëren we als een inkomen voor een gezin onder de 34.500 euro bruto. 
Het inkomen wordt verkregen via loon of uit een uitkering. 
De meest recente berekeningen tonen aan dat de gezinnen met een laag inkomen in 2017 
maandelijks ongeveer 50 euro gemiddeld inleveren. 
 
De verschillende regeringen beloofden sociale correcties. 
Minister-president Bourgeois bevestigde dit bijvoorbeeld in een parlementair debat over de 
begroting 2017.  
Vlaanderen heeft inderdaad sociale correcties toegepast, o.m. bij de energieheffing en de 
waterfactuur. Maar daarnaast werden ook de laagste inkomensgroepen belast met nieuwe 
besparingen in o.a. de kinderopvang en stijgende facturen inzake energie en openbaar 
vervoer. De Vlaamse correcties, de woorden van de minister-president ten spijt, worden door 
het Vlaamse beleid voortdurend uitgehold. 
 
De laagste inkomens moeten elke dag meer en meer inspanningen leveren om de Vlaamse 
begroting op peil te houden. 
En de federale regering besliste om 161 miljoen te besparen op de welvaartsenveloppe. 
Armoede neemt toe en inleveringen duwen mensen dieper in armoede. 
 
De kinderarmoede halveren, daarop wil mevrouw Homans, Vlaams minister van Armoede, op 
afgerekend worden. (DS 18 juni 2016). In het voorwoord van de Vlaamse Armoedemonitor (31 
augustus 2016) erkent ze dat ze haar eigen doelstelling met betrekking tot kinderarmoede niet 
zal halen. Zelfs de erkenning van het falen leidt niet tot nieuwe of andere stappen. 
De sociale minima tot de armoededrempel brengen, is een doelstelling van mevrouw Sleurs, 
staatsecretaris voor armoedebestrijding. Het federaal armoedeplan (juni 2016) bevat geen 
stappenplan richting optrekken van de sociale minima tot de armoededrempel. Sociale 
correcties worden herleid tot de uitvoering van de taxshift,  die enkel geldt voor mensen die 
voltijds werken. 
 
Ondanks al deze intenties en beloften blijven de gezinnen met een laag inkomen inleveren, 
een derde jaar op rij. Voor hen is er geen beterschap, integendeel. Besparingen en hogere 
facturen staan terug voor hun deur. 
 
Lees verder via:  
 
http://www.decenniumdoelen.be/  
 

BOEKEN 
 

http://www.decenniumdoelen.be/


     Plato: de ideale staat  

De Griekse filosoof Plato is misschien wel de bekendste filosoof van de Westerse wereld.  
Plato, Aristoteles en Socrates vormen samen de ‘academici’. Plato schreef werken over de 
meest uiteenlopende onderwerpen: van de perfecte staatsvorm en de betekenis van liefde tot 
zijn bekende ideeënleer.  Plato baseerde zijn ideeën over de, voor hem, ideale staatsvorm op 
de zijn eigen ideeënleer.  

In de Republiek van Plato had iedere burger een duidelijke taak. De republiek moest geleid 
worden door een groep bestuurders die al vanaf hun jeugd opgeleid waren met de 
bestuursvorm zoals omschreven in de Republiek. De rest van het volk werd opgedeeld in 
soldaten en het ‘gewone volk’. 

Alle mensen moesten zich bewust zijn van hun eigen talenten, zodat zij de maatschappij 
optimaal van dienst konden zijn. In Plato’s republiek is weinig ruimte voor persoonlijke 
vrijheid. De filosoof geloofde dat zijn methode om een stad te leiden de beste was, omdat 
iedereen een duidelijke taak had en zo het beste uit zichzelf en de maatschappij kon halen. 

Plato's idee van 'rechtvaardigheid' wijkt af van wat wij er gewoonlijk onder verstaan. Met 
'rechtvaardigheid’ bedoelt hij eerder de toestand van orde en evenwicht in de staat, die 
ontstaat doordat alle delen goed met elkaar samenwerken. Deze indeling komt overeen met 
Plato's tripartiete opvatting van de ziel, waarbij elke 'functie' moet samenwerken voor 
innerlijke harmonie en 'rechtvaardigheid'. In zijn 'ideale staat' bestaan drie 'klassen' van 
mensen: 

 De laagste klasse (de meeste mensen) vertegenwoordigen de economische functie. Zij 
vormen de materiële grondslag van de samenleving en produceren de goederen. 

 De klasse der 'wachters' (soldaten e.d.) heeft een beschermende en verdedigende 
taak. Kenmerkende deugd: dapperheid. 

 De leidende klasse ten slotte bestuurt en ordent de staat. Kenmerkende deugd: 
wijsheid. 

De matigheid en zelfbeheersing is in de ideale staat de deugd die de drie klassen samen delen, 
waardoor ze tevreden zijn met de rol die hun werd toebedeeld. Elke klasse moet werken voor 
het welzijn van de anderen. De leidende klasse beschermt het volk en het volk steunt de 
leidende klasse. Omdat iedereen de taak toebedeeld krijgt waarvoor hij bekwaam is, zou men 
deze samenleving aanvoelen als rechtvaardig. De Politeia geeft ook aanwijzingen over de 
manier waarop de drie klassen moeten worden gevormd en hoe de 'wijzen' en de 'dapperen' 
gerekruteerd worden. Het is immers in het belang van de staat dat iedereen de functie krijgt 
waarvoor hij het best geschikt is volgens zijn aard en mogelijkheden. 

http://www.arsfloreat.nl/documents/Plato10.pdf  
 

http://www.arsfloreat.nl/documents/Plato10.pdf


     Thomas Gordon  

Dr. Thomas Gordon was psycholoog (1918 tot 2002). Meer dan 50 jaar leerde hij ouders, 
docenten en leiders zijn methode voor effectief communiceren. Zijn aanpak was gebaseerd op 
zijn overtuiging dat gebruik van macht binnen relaties schadelijk is. In 1970 komt in Amerika 
zijn boek Parent Effectiveness Training (P.E.T.) uit. Meer dan 5.000.000 exemplaren gingen 
wereldwijd over de toonbank. In het Nederlands heet het: Luisteren naar kinderen. 
 
In zijn boek “Luisteren naar kinderen: de nieuwe methode over overleg in het gezin” beklaagt 
Dr. Thomas Gordon de ouders dat ze “het zo moeilijk hebben, zo weinig zinvolle voorlichting 
krijgen en uit zo’n verwarrend groot aantal opvoedingsmethoden moeten kiezen”. 
En hij verbaast zich erover dat “een van de laatste bolwerken waar macht nog hoogtij viert, de 
menselijke relatie in het gezin is: de relatie tussen ouder en kind. Ook op scholen heerst het 
oude principe nog sterk in de relatie tussen leerkracht en leerling, waar macht nog geldt als de 
voornaamste methode om het gedrag van leerlingen onder controle te houden en te 
dirigeren”. 
  
“Waarom is macht zo’n belangrijke plaats blijven innemen in de opvoeding van kinderen? 
Waarom worden kinderen pas als laatsten beschermd tegen de mogelijke kwade gevolgen van 
machtsmisbruik? Komt het omdat ze kleiner zijn of omdat volwassenen het zoveel 
gemakkelijker vinden om hun gebruik van macht te beredeneren met ideeën als ‘vader weet 
het het beste’ of ‘het is voor hun eigen bestwil’?”. 
Thomas Gordon is zelf tot de conclusie gekomen dat ouders jarenlang macht zijn blijven 
gebruiken omdat ze zelf in hun eigen leven erg weinig, of helemaal geen, ervaring hebben 
gehad met mensen die beïnvloedingsmethoden zonder macht gebruikten. De meeste mensen 
zijn van kleinsaf door macht geregeerd: macht van ouders, leerkrachten, schoolhoofden, 
sportbegeleiders, zondagschool- onderwijzers, ooms, tantes, grootouders, hoge officieren in 
dienst en werkgevers.  
Ouders blijven dus macht gebruiken omdat ze niets beters weten en geen ervaring hebben 
met andere methoden om conflicten van mensen onder elkaar op te lossen. 
 
Lees verder via: 
 
https://www.nieuwetijdskind.com/luisteren-naar-je-kind-gordon/  
 
http://www.vbjk.be/nl/node/4770   
 
Luisteren naar kinderen is een boek over opvoeden volgens 
de Gordonmethode. Deze methode gaat uit van 
gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn 
en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met 
de ander.  In opvoedingsrelaties betekent dit dat de 
opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol 
benadert.  
De methode wordt in vakkringen revolutionair genoemd, 
omdat deze erin slaagt de oude tegenstelling te doorbreken 
tussen het gezag van de ouders en de vrijheid en 
zelfstandigheid die het kind eist.    

https://www.nieuwetijdskind.com/luisteren-naar-je-kind-gordon/
http://www.vbjk.be/nl/node/4770


     Het tienerbrein 

Je zoon van 15 is slim en verstandig. Waarom doet hij dan soms van die ongelooflijk domme 
dingen? En waarom vindt je dochter haar smart phone en instant bevrediging belangrijker dan 
het plannen van haar activiteiten? Waarom nemen tieners soms onverantwoorde risico’s? En 
hoe kan het dat ze zich plots heel snel ontwikkelen en een eerdere achterstand omzetten in 
een voorsprong? Antwoord: de tiener is ‘werk in uitvoering’. Dat hangt samen met de 
hersenrijping: die gaat door tot vér na het twintigste jaar. De steun, sturing en inspiratie die 
een tiener krijgt uit zijn omgeving, is essentieel voor die rijping. Ouders, onderwijsgevenden, 
sportcoaches: ze zorgen voor de kennis en ervaringen die een tiener nodig heeft om zich een 
optimale plek te verwerven in onze snel veranderende samenleving. 
 
Het tienerbrein bespreekt de dertig neuropsychologische 
inzichten die iedere volwassene zou moeten hebben om een 
tiener te begrijpen en hem of haar zich te laten ontplooien. 
Aan de orde komen de hersenfuncties, cognitief 
functioneren, sociaal gedrag en slaap. Ook gaat het boek in 
op de verschillen tussen jongens en meisjes, hoe zij kiezen, 
plannen en beslissen. 
Het tienerbrein richt zich op gedrag, cognitie en ontplooiing 
thuis en op school, in sport en muziek. En het geeft 
aanbevelingen uit de neuropsychologische praktijk. Een 
aanrader voor ouders, maar evenzeer voor leraren, voor 
coaches in sport en muziek en voor opvoedprofessionals.       

 

     Standvastig 

Alles gaat tegenwoordig maar sneller en sneller en we voelen constant druk om ons maar te 
blijven ontwikkelen. Een hoop mensen grijpen daarom naar zelfhulpboeken en -cursussen die 
ons weer in contact willen laten komen met ons innerlijke zelf.  
Svend Brinkmann, hoogleraar algemene Psychologie en kwalitatieve methoden aan de 
Universiteit van Aalborg, hekelt deze 'zelfhulpcultuur' en geeft een verfrissend antwoord op 
alle zogenaamde positieve psychologie.  
In Standvastig leert Svend Brinkmann je hoe je kunt samenwerken met anderen én toch 
volledig jezelf kunt zijn, door gewoon af en toe nee te zeggen en bovenal stevig in je schoenen 
te staan. In zeven punten leert hij je om af en toe in het verzet te gaan en waarom het 
belangrijk is dat te doen. Geïnspireerd door onder meer de filosofie van de stoïcijnen is 
Standvastig uiteindelijk hét nieuwe zelfhulpboek voor deze tijd."  
"Dit boek helpt om onder alle omstandigheden het hoofd koel te houden." 
 
Het lezen van dit boek kan leiden tot een zekere opluchting. Als een parodie op andere 
zelfhulpboeken legt de Deense auteur in zeven stappen uit waarom we juist niet altijd positief 
hoeven te denken, we onze emoties vaker moeten negeren en de zoektocht naar ons 
innerlijke ik verspilde moeite is. Hij vindt dat we onze coach beter kunnen ontslaan en vaker 
'nee' moeten zeggen tegen het beroep dat op ons wordt gedaan om ons voortdurend te 
vernieuwen en te ontwikkelen.  



In plaats daarvan pleit de auteur voor meer stabiliteit, 
gemoedsrust en waardigheid. Daarnaast gebiedt hij tijd te 
investeren in vriendschappen, het lezen van romans en het 
doen van je plicht. Ondanks dat de auteur teruggrijpt op 
oude, stoïcijnse filosofieën, is zijn kijk op onze moderne 
westerse cultuur verfrissend te noemen. Zijn relaas is zowel 
geschikt voor mannen als vrouwen, heeft diepgang en 
humor, maar vraagt ook om enige concentratie. In 
Denemarken is het een bestseller. In 2015 ontving de auteur 
een prijs voor het inzichtelijk maken van een 
wetenschappelijk onderwerp voor een breed publiek.          
 

ANTIPESTTEAM 

 

   Jezelf blijven motiveren 

Goede voornemens vooropstellen voor het nieuwe jaar is één ding, ze volhouden of  realiseren 
iets anders. Deze 14 eenvoudige tips houden je energievol en gefocust op je doelen. 

 
1. Zoek het gezelschap op van gemotiveerde mensen 
Zij geven je energie, en je kan jezelf spiegelen aan hun succesvolle strategieën. 
 
2. Stel doelen voorop 
Blijf wel flexibel, een plan is geen doel op zich. 
 
3. Conditioneer je geest 
Leer jezelf aan om positieve gedachten te hebben en om negatieve gedachten weg te duwen. 
 
4. Hou jezelf verantwoordelijk voor je resultaten 
Jij, en niet geluk, het lot of God, hebt het roer in handen. 
 
5. Conditioneer je lichaam 
Let op wat je eet en doe voldoende lichaamsbeweging. 
 
6. Vermijd negatieve mensen 
Ze verspillen je tijd. 
 
7. Hou een hoger doel in het vizier 
Als een activiteit niet in het teken staat van dit doel, is die waardeloos. 
 
8. Verruim je horizon 
Doe niet elke dag hetzelfde op dezelfde manier. 
 
9. Wees niet (te) perfectionistisch.  



Dat maakt je een piekeraar. Niet piekeren, maar doen! Dat is pas een goede leuze. 
 
10. Leer van je fouten 
Begrijp wat je tekortkomingen zijn. 
 
11. Relativeer succes 
Word niet zelfgenoegzaam, blijf ook ambitieus na een behaald succes. 

 
12. Formuleer doelen op een dwingende manier 
Dus niet: "Ik wil" of "Ik ga proberen om", maar "Ik moet". 
 
13. Passiviteit is de snelste weg naar falen.  
Geen actie nemen, leidt altijd tot mislukkingen. 
 
14. Denk na vooraleer je spreekt 
Het is beter om te zwijgen, dan om iets te zeggen dat je doel niet dient. 
 
Bron: Jobat.be  
 

     Het gezin als systeem van geluk 

Gezinnen fungeren als een systeem, waarbij de functie het voortbestaan van het geheel is. 
Ieder vervult zijn eigen taak binnen een systeem. Valt er ergens iemand uit, dan ontstaat er 
een gat, waarbij de druk op een ander lid van het systeem toeneemt om deze rol te vervullen.  
 
Alles is liefde 
Jonge kinderen vullen automatisch 'lege' plekken op uit liefde voor het geheel. Het gedrag van 
iemand kan niet los gezien worden van het gedrag van anderen in het systeem. Veel fysieke en 
emotionele symptomen in iemands leven komen voort uit een (onbewust) vasthouden aan 
belangrijke familieleden. Het zijn de onaffe zaken die te maken hebben met het geen afscheid 
kunnen of willen nemen door bijvoorbeeld (te) vroeg overlijden van ouders, broertjes of 
zusjes, ‘verbod’ op rouw, scheiding en loyaliteitsconflicten. Diep onder alle problematiek 
binnen familiesystemen ligt altijd liefde! Zo draag je vaak onbewust de gevolgen van een lot 
van een van je ouders of voorouders. 
 
Systemische wetten: 
 

1. De wet van de ordening: Iedereen heeft zijn eigen juiste plaats binnen het systeem 
met de daarbij behorende verantwoordelijkheid. 
 

2. De wet van balans in geven en nemen: Alles dient in evenwicht te zijn, zowel de 
positieve als negatieve aspecten van geven en nemen; dat wat ons blij maakt, 
maar ook dat wat ons boos en verdrietig maakt. 

 

3. De wet van erbij horen: Binnen het systeem heeft iedereen evenveel recht op een 
plek. 

 

4. De wet van erkennen wat er is: Het gegeven nemen zoals het is. Het lot 
aanvaarden in de juiste grootte, zonder iets te willen veranderen. 



Gedragsverandering in gezinnen 
 

https://www.bol.com/nl/p/gedragsverandering-in-
gezinnen/1001004002844831/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002008I-G-38219949295-S-
18283950120-1001004002844831  
 

     Vlaamse week tegen pesten 

De Week tegen Pesten vindt altijd plaats in de week voor de krokusvakantie. In 2017 is dat van 
vrijdag 17 tot vrijdag 24 februari. Het startschot voor de Vlaamse week tegen pesten wordt 
gegeven met de uitreiking van de Pesten dat kan niet!-prijs. In 2017 is dat op vrijdag 17 
februari 2017. 
 
Alle info via:  
 
http://www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamse-week-tegen-pesten  

 

     Is scheiden altijd lijden? 

Scheidingen hebben soms een geweldige impact op het gezin. 
De periode voor de scheiding speelt een zeer belangrijke rol bij het verdere verloop van uw 
leven. Onzekerheid en een gebrek aan informatie leidt vaak tot acties met onvoorziene 
gevolgen. Soms worden kleine wederzijdse pesterijen een echte vechtscheiding. 
 
Gescheiden ouders praten bitter weinig over de opvoeding van de kinderen. Eén op de vier 
doet dat nooit. Een even grote groep minder dan één keer per maand. In ons land groeit één 
op de drie minderjarigen op met gescheiden ouders. Uiteraard heeft dat gevolgen voor de 
opvoeding van de kinderen, maar bovendien blijken de exen daar ook nauwelijks over te 
communiceren.  
25% van hen praat onderling nooit meer over hun kroost, 28% doet dat minder dan één keer 
per maand. Die onrustwekkende cijfers komen uit een analyse van het Centrum voor Sociaal 
Onderzoek aan de KU Leuven, die gisteren werd voorgesteld in het Vlaams Parlement. 
Onderzoekster Sofie Vanassche: "Slechts één vijfde van de koppels met minderjarige kinderen 
neemt nog elke maand samen beslissingen over de kroost." 
Sinds verblijfsco-ouderschap - waarbij de kinderen afwisselend bij beide ex-partners wonen - 
zijn opgang maakt, leeft nochtans het beeld dat het overleg over de kinderen vaak de 
echtelijke breuk overleeft. "Maar ook in die vorm is er toch nog steeds een grote groep die 
niet (11%) of amper (26%) communiceert", aldus Vanassche.  Bron: De Redactie 
 
Meer info via:  
 
http://www.scheidingsconsulenten.be  

 
http://www.hetbesteuitelkaar.be/volwassenen_literatuurlijst.php?type=V  
http://www.bemiddelingvzw.be/docs/Knack_20101229_p11_1745954898.pdf  

https://www.bol.com/nl/p/gedragsverandering-in-gezinnen/1001004002844831/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002008I-G-38219949295-S-18283950120-1001004002844831
https://www.bol.com/nl/p/gedragsverandering-in-gezinnen/1001004002844831/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002008I-G-38219949295-S-18283950120-1001004002844831
https://www.bol.com/nl/p/gedragsverandering-in-gezinnen/1001004002844831/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002008I-G-38219949295-S-18283950120-1001004002844831
http://www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamse-week-tegen-pesten
http://www.scheidingsconsulenten.be/
http://www.hetbesteuitelkaar.be/volwassenen_literatuurlijst.php?type=V
http://www.bemiddelingvzw.be/docs/Knack_20101229_p11_1745954898.pdf


 
https://www.ouders.nl/artikelen/scheiden-doet-lijden-vooral-bij-de-kinderen  

 
 
 

 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. 

 

 
 
 

Laatste herinnering voor leden die jaarlijks hun 
bijdrage betalen.  
Met dank voor uw vertrouwen. 

https://www.ouders.nl/artikelen/scheiden-doet-lijden-vooral-bij-de-kinderen
http://www.antipestteam.be/
http://www.neutr-on.be/

