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Als we 2016 evalueren kunnen we niet van een goed jaar spreken.
Op internationaal niveau was er meer onrust, meer geopolitieke spanningen, bloedige
aanslagen, meer economische onzekerheid en meer angst.
Of het met president Trump beter zal gaan is nog een groot vraagteken.
In België was het al niet veel beter.
Het land bevindt zich nog steeds in een economische crisis en in een klimaat van sociale
onzekerheid. Alhoewel er signalen van economisch herstel (zouden) zijn moeten wij u toch
waarschuwen tegen overdreven optimisme.
Wat zal het nieuwe jaar brengen? Zal de werkloosheid verminderen, zullen jongeren een
baan vinden, gaan onze politici nog meer besparen, hoeveel wordt het leven duurder,…? De
economische vooruitzichten blijven somber. Blijf daarom de tering naar de nering zetten
zodat u zich niet in financiële problemen brengt.
Bij het begin van het nieuwe jaar maakt iedereen voor zichzelf wel eens de balans op.
Welke doelen had je u gesteld, welke heb je gehaald en welke niet. Wat ging er vorig jaar
fout en waar wil je het dit jaar beter doen? Wat ga je in 2017 anders aanpakken?
Sommige mensen hadden tegenslag of verloren hun werk en zitten in een periode van
onzekerheid. Je kunt ook een aantal mooie momenten hebben meegemaakt. Een nieuwe
vriendschap of juist een nieuwe leuke baan of nieuwe uitdaging.
Onze taak is duidelijk.
Neutr-On moet, als neutrale en onafhankelijke vakbond, voor iedereen goede werkomstandigheden blijven eisen en al uw sociale rechten blijven verdedigen.
Onze basisdoelstellingen zijn concreter geworden: de rijkdom moet beter verdeeld
worden! De kloof tussen de rijken en de armen moet verkleinen en daarvoor moeten we
naar een dertig-urenweek, een eerlijke belasting voor bedrijven en een rijkentaks!
Tijdens de feestdagen wensen we elkaar het allerbeste en staan we even stil bij de armen,
de eenzamen, de zwakkeren en de zieken die het niet zo goed hebben.
Ondertussen zijn de feestdagen achter de rug en het nieuwe jaar is weer ingezet.

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

Hierbij wensen wij al onze leden en sympathisanten,

een gelukkig en gezond 2017.
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Hoe wordt 2017?
2017, het is weer tijd om de kalender te vervangen.
De balansen van het voorbije jaar, 2016, en de prognoses voor 2017 worden opgesteld.
2016 was een turbulent jaar en enkele gebeurtenissen zullen nog lang tot het collectieve
geheugen behoren. Het referendum over de Brexit, de verkiezing van Donald Trump als
Amerikaans president en de politieke instabiliteit in Syrië en Turkije zijn fenomenen die de
internationale economie overhoop kunnen halen.
Vooraanstaande economen proberen in te schatten wat 2017 zal meebrengen.
Daarvoor zijn alle ogen gericht op Trump die op 20 januari 2017 zijn eed als president van de
USA zal afleggen. Maar dan begint ook de onzekerheid over de koers die Trump zal uitgaan.
Er dienen zich een hele reeks heikele punten aan die alle een grote impact kunnen hebben op
de wereldeconomie.
De Amerikaanse buitenlandse politiek zal in sterke mate beïnvloed worden door geopolitieke
spanningen met Noord-Korea, Israël, Rusland en Syrië.
En het jaar 2017 is al begonnen met een dodelijke aanslag in Turkije. De strijd tegen het
terrorisme zal verder moeten gezet worden.
Sinds de zege van Donald Trump steeg de dollar in waarde tegenover veel andere munten.
Investeerders gaan ervan uit dat Trump als president de staatsuitgaven massaal zal verhogen en
voor een hogere inflatie zal zorgen. Er wordt voorgehouden dat Trump 1000 miljard dollar in de
binnenlandse economie zal investeren voor grote infrastructuurwerken. Dit heeft mogelijk
snellere renteverhogingen tot gevolg, waardoor de dollar nog verder zal stijgen.
Op die manier wil de nieuwe president de Amerikaanse groei proberen te verdubbelen. Dat zal
de prijzen de hoogte in jagen, en de inflatie zal toenemen. Om die onder controle te houden, zal
de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, de rente moeten verhogen. Die hogere
rentes zullen de dollar nog in waarde doen stijgen tegenover de euro. Nu zijn we al op weg
naar pariteit tussen euro en dollar.
Maar volgens sommigen komt daardoor het einde van de euro dichterbij.
Een zwakkere euro heeft verstrekkende gevolgen. In de VS worden Europese producten
goedkoper, maar alles wat wij in de VS kopen wordt duurder. Een lagere euro is goed voor onze
export, maar we moeten meer betalen voor Amerikaanse import. Een duurdere dollar betekent
voor ons ook een hogere energiefactuur, aangezien de olieprijzen nog altijd in dollar worden
uitgedrukt.
In Europa is ondertussen een ander verhaal te horen. Hier is nauwelijks sprake van grote
overheidsinvesteringen, zeker vergeleken met de plannen van Trump. De Europese economie zit
in het slop, de prijsstijgingen zijn gering, de inflatie is dus erg laag. In tegenstelling tot de
Amerikaanse Centrale Bank zal de Europese Centrale Bank de rente nog een tijdje laag houden.
Daardoor blijven leningen goedkoop, maar blijven de rendementen op beleggingen ook laag.
Dat alles drukt de koers van de euro.

In veel Europese landen doen partijen het goed die de EU en de eurozone willen ontmantelen.
De brexit is een exponent van die beweging.
De volgende maanden komen er verkiezingen aan in Nederland, Frankrijk en Duitsland. De
verwachting is dat anti-Europese partijen sterker uit de bus zullen komen. Ook dat verzwakt de
waarde van de euro.
De Nederlandse, inmiddels 83-jarige, voormalige eurocommissaris Frits Bolkestein is ervan
overtuigd dat de eurozone over tien jaar niet meer zal bestaan, zo herhaalde hij onlangs nog in
een interview. Het einde van de euro betekent volgens Bolkestein niet noodzakelijk het einde
van de EU. De interne markt zal volgens hem immers niet verdwijnen. Hij denkt dat landen
vrijer moeten zijn om te beslissen aan welk deel van de EU ze willen meewerken en aan welk
deel niet.
Aan de andere kant staan de globalisten die van de pariteit tussen de dollar en de euro een
buitenkans zien om beide munten voor eens en voor altijd aan elkaar te koppelen:
1 Euro voor 1 Dollar.
Daardoor zal een wereldmunt dichterbij komen en zal speculatie op de financiële markten
zinloos worden.
Op korte termijn ziet het er voor Europa niet goed uit met de daling van de Euro.
Europa is de voorbije jaren wel degelijk armer geworden. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek
van de Europese Centrale Bank (ECB).
De ECB deed onderzoek naar het consumptiebudget van 84.000 gezinnen in 18 landen van de
eurozone. Geconcludeerd mag worden dat de grote financiële crisis de Europeanen armer heeft
gemaakt en dat de Europese regeringen er niet in slaagden de rijkdom beter over de bevolking
te verdelen. De netto rijkdom is gedaald met ongeveer 10%. Procentueel zijn de dalingen groter
bij de lagere bevolkingslagen. Zo ging de armste 25% van de bevolking er met 14,7% op
achteruit, de rijkste 25% met slechts 10,2%.
Daarbij komt dat de banken nog altijd niet gezond zijn. Sommige banken kunnen wel een mooie
balans voorleggen maar er wordt niet bij gezegd dat de ECB nog altijd 60 miljard euro per
maand in de economie pompt. En dat zal nog doorgaan tot eind 2017.
Andere banken zijn zo goed als bankroet en moeten gesteund worden door de nationale
overheid.
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/12/21/20-miljard-om-banken-te-redden-maarproblemen-italie-zijn-groter-dan-dat#
En ook de Brexit zal nog voor veel zweet en tranen zorgen.
Volgens schattingen verblijven 3 miljoen burgers uit andere EU-landen in het Verenigd
Koninkrijk. Op dit moment kunnen zij er zonder problemen verblijven, omdat er in de Europese
Unie vrij verkeer van personen heerst. Wanneer de Britten uit de Unie stappen, moeten ze
allemaal een permanente verblijfsvergunning aanvragen. Experts zien dan ook een logistieke
nachtmerrie opdoemen die 10 jaar kan duren.
Hoe de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie er binnen enkele jaren
zullen uitzien, kan nog niemand voorspellen.
De Europese Unie kan deze uitdagingen enkel het hoofd bieden als ze op het internationale
toneel zich weer als één blok kan laten horen. Daarom is de opdracht duidelijk: bewerkstellig
een gezamenlijke politieke en economische visie.
De Europese Unie zou een sterk blok met een gedeelde strategie op wereldvlak moeten zijn,
maar is dit vandaag allerminst.

2017 belooft voor Europa dan ook een bijzonder grimmig jaar te worden. De verdere
ontwikkelingen binnen het Brexit-debacle maar ook de verkiezingen in Nederland, Duitsland en
Frankrijk komen eraan. Anti-Europese partijen kunnen de EU verzwakken.
Wat België betreft doet de regering er alles aan om haar beleid zo optimaal mogelijk voor te
stellen: De werkloosheid vermindert, het aantal faillissementen daalt, de belastingen dalen, er
zijn meer starters,…
Maar waar de regering het niet over heeft is: de stijgende staatsschuld, het begrotingstekort,
de belastingfraude, …
Kredietbeoordelaar Fitch heeft de Belgische kredietwaardigheid verlaagd van AA naar AA-vanwege "budgettaire ontsporingen".
De pogingen om een begroting in evenwicht te krijgen, zijn bemoeilijkt door de "terugval" van
de belastinginkomsten. Fitch wijst er bovendien op dat België veel overheidsgeld heeft moeten
investeren in de opvang van vluchtelingen en door de extra veiligheidsmaatregelen na de
aanslagen van 22 maart 2016.
Het begrotingstekort zal daardoor vanaf volgend jaar 3 procent van het bruto binnenlands
product bedragen, wat meer is dan de eerdere prognose van 2,7 procent. En de Belgische
schuld zal rond 107 procent van het bbp bedragen, wat het hoogste niveau is van de landen met
de rating "AA".
Om in 2018 een structureel begrotingsevenwicht te halen, moet de regering nog eens 8 miljard
euro vinden. Dat is bijna onbegonnen werk gezien de slechte relaties tussen de coalitiepartners
in de federale regering. Een regeringswissel hoort daarom steeds tot de mogelijkheden.
Nieuwe besparingen in de gezondheidszorg en het overheidsapparaat zitten in de planning.
Eerder liet het Internationaal Monetair Fonds al weten dat het "bezorgd" was over de Belgische
begroting. Het IMF riep op tot meer hervormingen om het groeipotentieel te versterken en om
de efficiëntie van de openbare diensten te verbeteren.



Het basisinkomen
Er pleiten weer meer en meer economen voor een basisinkomen.
Een basisinkomen is een inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan de burger.
Of het basisinkomen gelijk moet zijn aan een minimum inkomen is onderwerp van discussie.
Het minimum inkomen wordt door de EU gesteld op 60% van het mediane inkomen.
In Finland start een grootschalig proefproject op rond het basisinkomen. 2.000 werklozen zullen
elke maand telkens 560 euro krijgen. Voor het proefproject trekt de Finse regering 20 miljoen
euro uit. Op termijn zou de volledige invoering van het basisinkomen in Finland tot de
mogelijkheden moeten behoren. Finland trekt hiermee revolutionair de kaart van de toekomst
en durft zonder dogma's een gigantisch proefproject aan.
Tweeduizend willekeurig gekozen Finnen met een werkloosheidsuitkering zullen over een
periode van twee jaar - in 2017 en 2018 - 560 euro belastingvrij basisinkomen uitgekeerd
krijgen. De testgroep zal worden vergeleken met een controlegroep.
"Belangrijkste bedoeling is het promoten van tewerkstelling", aldus het ministerie, dat ook het
complexe systeem van sociale uitkeringen wil vereenvoudigen.

Naast het proefproject in Finland heeft in Nederland het Netwerk voor Politieke Innovatie ook
een voorstel gelanceerd om een brede maatschappelijke kosten/baten analyse uit te voeren
naar het basisinkomen. De hoofdprobleemstelling van het onderzoekprogramma luidt: wat zijn
de voordelen, de kosten, en nadelige effecten van invoering van een basisinkomen?
In Frankrijk krijgen 20.000 à 30.000 mensen drie jaar lang 500 euro, met speciale aandacht
voor de leeftijdscategorie van 18 tot 25 en 50 tot 65 jaar, die als ‘de meest kwetsbare’ gelden.
De Franse senaat wil op die manier kijken of ze zo de automatisering van jobs, de armoede en
de werkloosheidsval kunnen tegengaan.
De bedoeling is om een aantal sociale minima samen te voegen. Op die manier wil men een
vangnet creëren, zonder de sociale inclusie of de werksituatie in vraag te stellen.
Uit hun berekeningen blijkt dat 7,4 miljoen Fransen uitkeringen krijgen, maar dat nog altijd 8,8
miljoen Fransen – 14% van de bevolking – in armoede leven.
Het idee van een basisinkomen heeft over het hele politieke spectrum supporters gevonden.
Mogelijk zal in de toekomst overal een basisinkomen moeten worden geïntroduceerd, maar dat
mag zeker niet te vlug gebeuren. Voorlopig blijft de arbeid immers het belangrijkste instrument
voor de verdeling van de rijkdom, volgens economen.
Ook in België werd een voorstel geformuleerd waarin de regering werd gevraagd de financiële
en structurele impact van de invoering van het universeel, onvoorwaardelijk en individueel
basisinkomen in ons land te laten onderzoeken door het Federaal Planbureau.
Zelfs het Open Vld-congres van 2015 uitte de ambitie om het principe van het basisinkomen
verder te onderzoeken. Volksvertegenwoordiger Lijnen hoopt dat het thema snel geagendeerd
wordt in de Kamer, eventueel in een specifieke commissie of werkgroep. “Ons land mag niet
achterblijven. Experimenten zijn allemaal beperkt in duur, omvang of doelgroep. En ze kosten
veel geld. De resultaten van Finland zullen ook voor ons land veel zinvolle informatie opleveren.
Als wij ons parallel kunnen buigen over verregaand onderzoek de komende jaren dan worden de
eerste echte stappen naar een universeel onvoorwaardelijk basisinkomen in ons land gezet”,
besluit het Open Vld-kamerlid.
En ook Roland Duchâtelet propageert het basisinkomen. “Schaf alle speciale statuten van de
sociale zekerheid af. Geef iedereen een basisinkomen in de grootte orde van 800 euro per
persoon per maand. Maak van de uitzondering de regel. Op die manier zijn er geen werklozen
meer en is iedereen gelijk. Dat zal ook een einde maken aan de verzuring van onze jaloerse
samenleving waar mensen bijna al roddelend over elkaar spreken.” zei hij onlangs op TV.
Dat klinkt raar uit de mond van een ondernemer.
En hij zei verder: “Met een basisinkomen schaf je de werkloosheid af. Iedereen kan dan naast
zijn basisinkomen werk zoeken zonder zijn basisinkomen te verliezen.”
Duchâtelet, die al 70 jaar is, geeft het voorbeeld van de jonge, werkloze alleenstaande moeder
die 1.250 euro werkloosheidsuitkering per maand krijgt. Als die gaat werken krijgt ze misschien
een netto loon van 1.350 euro. “Dat is één euro per uur meer dan de werkloosheid, aldus
Duchâtelet, wie is er nu gek? Ik of de overheid die zo’n systeem uitvindt?”
Duchâtelet is er van overtuigd dat zijn systeem van een basisinkomen goedkoper zal zijn dan het
huidig versnipperd systeem van speciale statuten. Je moet dan wel het hele overheidsapparaat
rond die uitzonderingen weg laten smelten.
“En door een basisinkomen heb je minder administratie, zodat er minder ambtenaren nodig zijn,
wat ook tot besparingen leidt.”

Het principe van een basisinkomen heeft zowel voorstanders bij links - die in het basisinkomen
een garantie op een menswaardige inkomen voor iedereen zien - als bij liberalen. Die laatsten
zien in het inkomen een aanmoediging om werk te zoeken door komaf te maken met een
sociale zekerheid die sommigen ontmoedigt om de arbeidsmarkt op te gaan.
Bekijk ook deze reportage:
https://www.canvas.be/video/panorama/2015/iedereen-een-basisinkomen



Zijn er minder werklozen?
Vlaanderen telde eind december 2016 nog 215.562 werklozen: 5,9 procent minder dan een jaar
eerder. "Het afgelopen jaar was de werkloosheid elke maand lager dan in 2015. En ook 2016
was een goed jaar voor de Vlaamse arbeidsmarkt", zei minister Muyters. De werkloosheidsgraad
in Vlaanderen is in de maand december gedaald naar 7,15 procent.
Sinds augustus 2015 daalt de werkloosheid in Vlaanderen maandelijks. De werkloosheid daalde
in december bovendien in alle leeftijdscategorieën. De jeugdwerkloosheid (-25 jaar) daalt met
5,9 procent, in de middenleeftijdsgroep (25-50 jaar) met 6,1 procent en bij 50-plussers is er een
daling met 5,4 procent. De 50- tot 55-jarigen en de 55- tot 60-jarigen dalen zelfs met
respectievelijk 7,9 en 8,2 procent. Alleen bij de 60-plussers is er nog sprake van een stijging (+
10 procent) van de werkloosheid, te wijten aan de regels rond de langere beschikbaarheid.
De daling is niet zo spectaculair bij de allochtone werklozen. Amper 0,1 procent, of van 59.674
eind 2015 naar 59.587 eind 2016. De hoge werkloosheid bij allochtonen is al jaren
problematisch. Aan de basis ligt een combinatie van factoren: "Taal, cultuur, maar ook
discriminatie". De Vlaamse regering gaat daarom meer de nadruk leggen op maatwerk. "We
moeten allochtonen benaderen als iedere andere werkzoekende en screenen op talenten en
competenties", luidt het bij de minister. "Daarbij vragen we de responsabilisering en
engagementen van bedrijven. De werkgever moet afstappen van het focussen op cv's en
diploma's en kijken wat iemand kan en wat iemand wil leren", aldus de woordvoerder.
Maar bij deWereldMorgen heeft men bedenkingen bij de cijfers van Muyters.
Hoe het echt gesteld is met de werkgelegenheid staat te lezen in het rapport van de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid (RSZ), zeggen ze, waarvan u de link onderaan vindt.
En om welke jobs gaat het dan? In de privésector kwamen er het derde kwartaal van 2016
slechts 25.000 voltijdse jobs bij. Daarnaast waren ook nog eens 28.000 extra deeltijdse jobs. Het
arbeidsvolume (de zogenaamde voltijdse equivalenten) steeg daardoor slechts met 54.000
eenheden. Een groot deel van die nieuwe jobs is ook precair. Het aantal uitzendkrachten en
mensen met een tijdelijk contract steeg met 24.000. Uiteindelijk kwamen er dus slechts 13.000
voltijdse jobs met een vast contract bij.
In de bouw en de industrie gingen er banen verloren. Bij de overheid was er een kaalslag met
13.000 verdwenen banen. De zorgsector kende met net geen 20.000 extra voltijdse
equivalenten de grootste groei. Dat laatste betekent dat bijna de helft van de banengroei op het

conto geschreven kan worden van een sector waar de noden automatisch groeien door de
vergrijzing.
Lees verder via:
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/12/27/de-enige-echte-cijfers-over-jobs-jobsjobs-van-de-regering-en-het-ziet-er-niet-goed-uit
http://www.onssrszlss.fgov.be/sites/default/files/binaries/assets/statistics/estimate/estimate_f
ull_NL_20163.pdf



ARCO-spaarders gejost
Arco-coöperanten mogen een vergoeding van hun geld vergeten.
Het Europees Hof heeft namelijk geoordeeld dat België hen niet mag vergoeden volgens de
spaardersregeling. Het Europees Hof heeft namelijk geoordeeld dat de Belgische regering de
gedupeerden niet mag betalen volgens de staatswaarborg, zoals dat doorgaans bij het
faillissement van banken het geval is. De 800.000 Arco-coöperanten die bij het faillissement van
Dexia hun geld verloren, worden gezien als aandeelhouders en niet als gewone spaarders.
De CD&V probeert nu op zoek te gaan naar een andere manier om de Arco-coöperanten te
vergoeden voor hun verlies na het faillissement van Dexia.
Arco was de financiële poot van de christelijke werknemersbeweging ACW, die samen met
Dexia ten onder ging. De coöperanten beschouwden zichzelf als spaarders en rekenden op de
staatswaarborg. Het Europees Hof heeft nu geoordeeld dat de coöperanten geen spaarders
maar aandeelhouders waren. Daardoor kunnen zij dus geen aanspraak maken op een
spaardersvergoeding.
Vicepremier Kris Peeters maakt zich sterk dat dat mogelijk moet zijn toch een gedeeltelijke
oplossing te vinden zonder dat de belastingbetaler hiervoor moet opdraaien. Door de nieuwe
regeling zouden coöperanten in 2018 hooguit 40 procent van hun inleg terug kunnen zien.
CD&V is vooral vragende partij, omdat Arco in de christelijke zuil zat.
Door de uitspraak van het Europees Hof moet de regering-Michel dus op zoek naar een nieuwe
oplossing. In de regeerverklaring hadden de regeringspartijen afgesproken dat ze sowieso aan
een oplossing zouden werken.
Om de gedupeerde Arco-leden te vergoeden, denkt de regering aan een plan waarbij ze 40
procent van de inleg vergoed zouden krijgen. Dat zou zo'n 600 miljoen euro kosten.
"Er zijn creatieve oplossingen mogelijk", zei Peeters in een eerste reactie op het arrest. Maar
hoe die er dan kunnen uitzien, kon Peeters nog niet zeggen.
"Het zou zeer onverstandig zijn om daar al publiek over te communiceren, terwijl er nog over
moet worden onderhandeld.", zei hij.
Het voorstel dat de regering de komende tijd zal uitwerken, zal in het voorjaar van 2017 worden
uitgewerkt. Daarna zal het worden voorgelegd aan de Arco-coöperanten. Peeters gaat ervan uit
dat zij dan in 2018 een vergoeding zullen krijgen, acht jaar na de reorganisatie van Dexia.

En zo worden de Arco-leden maar aan het lijntje gehouden, tot in den treure of tot heel de zaak
verjaard is en de Arco-leden geen cent meer terugzien.
Het arrest van het Europees Hof komt er omdat het Grondwettelijk Hof van België advies had
gevraagd via een zogenoemde prejudiciële vraag. Ook een goeie manier om weer maanden tijd
te winnen natuurlijk.
Het Grondwettelijk Hof had op haar beurt zo'n vraag gekregen van de Raad van State. Al die
hoge rechtbanken zijn nu gebonden aan de uitspraak van het Europees Hof, waar geen beroep
tegen mogelijk is.
Door heel deze affaire zit de CD&V nu in de tang van de andere regeringspartijen N-Va en MR.
Want de CD&V zal zo lang mogelijk moeten blijven liegen dat het allemaal wel goed komt voor
de Arco-leden, voornamelijk mensen van het vroegere ACW, nu Beweging.net. De N-Va en MR
daarentegen zijn niet geneigd de CD&V een cadeautje te doen. Tot aan de volgende
verkiezingen zal ARCO als een blok aan het been van minister Peeters blijven hangen.
Sommige politieke commentatoren zien in de ARCO-affaire zelfs het einde van de CD&V.



Minimumbelasting bedrijven
Om de zoveel tijd steekt de roep naar een minimumbelasting voor bedrijven weer de kop op.
België kent ook zo’n soort minimumbelasting, door de regering de fairness tax gedoopt. Dat is
een soort minimumbelasting voor grote bedrijven die (bijna) geen vennootschapsbelasting
betalen, maar wel dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders.
Alle grote vennootschappen worden geviseerd: zowel de multinationals als grote Belgische
ondernemingen. Kmo's blijven evenwel buiten schot. Om te bepalen of een onderneming een
kmo is wordt, zoals steeds, gekeken naar artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.
De fairness tax wordt geheven wanneer de vennootschap in hetzelfde belastbaar tijdperk
dividenden heeft uitgekeerd, en het fiscaal resultaat heeft verminderd met de aftrek voor
risicokapitaal en/of vorige verliezen. Ook de ondernemingen die ondanks deze verrichtingen
nog steeds vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, vallen dus onder het toepassingsgebied
van de fairness tax. Het oorspronkelijke idee was dat deze tax enkel zou worden opgelegd aan
grote bedrijven (vooral multinationals werden geviseerd) die verder geen vennootschapsbelasting betalen, maar wel dividenden uitkeren is dus deels verlaten.
Het gaat om allerlei soorten dividenden, teveel om hier op te noemen.
Het tarief van de tax bedraagt 5% verhoogd met de crisisbijdrage van 3%, waardoor dit eindelijk
neerkomt op 5,15%.
Deze bijdrage kan niet meer worden beperkt of verminderd met bepaalde aftrekken of
belastingverminderingen. De verschuldigde belasting is evenmin een aftrekbare beroepskost.
Maar ondertussen is gebleken dat de Belgische fairness tax, in strijd is met de Europese
richtlijnen.
De fairness tax was een ontwerp van Elio Di Rupo, maar ook Open VLD-voorzitster Gwendolyn
Rutten schuift een minimumbelasting voor multinationals naar voren om een verlaging van de
vennootschapsbelasting te helpen financieren.
Rutten denkt aan een minimumtarief van tien procent voor multinationals. De opbrengst moet
een verlaging van de vennootschapsbelasting voor kmo’s helpen financieren, zei ze onlangs.

De Open VLD-voorzitster rekent op Europa om het voorstel uit te voeren. Anders zullen
multinationals Europese landen tegen elkaar blijven uitspelen om uiteindelijk bijna geen
belastingen te betalen. Dat klopt natuurlijk.
Ondertussen blijft ze zeggen dat ze een minimumbelasting wil maar blijft ze hopen en alle
moeite doen dat die er niet komt. Echt dom is mevrouw Rutten niet.
Europa werkt inderdaad al aan een project om de fiscale concurrentie tussen de lidstaten
gedeeltelijk weg te werken. Ook daarin is sprake van een minimumtarief van tien procent, maar
het voorstel is bijzonder omstreden en lijkt weinig kans te maken.
Het probleem is dat buitenlandse vennootschappen met een vestiging in België altijd aan de
belasting onderworpen zijn als ze dividenden uitkeren en zo mogelijk belasting moeten betalen
op winst die in het buitenland wordt gemaakt. Op die manier kan niet worden vermeden dat er
een dubbele of meervoudige heffing ontstaat.
Volgens de PS is dat probleem overroepen en slechts beperkt tot één specifieke situatie. Met
name wanneer een Belgische vennootschap dividenden ontvangt van een buitenlandse
vennootschap en die vervolgens doorsluist naar een moedervennootschap in het buitenland.
De invoering van de fairness tax leidde in de praktijk tot heel wat toepassingsproblemen. Een
eerste circulaire loste een aantal dringende problemen op, maar veroorzaakt weer nieuwe.
Heel wat vragen blijven onbeantwoord. Zo blijft er onduidelijkheid bestaan over de toepassing
van de fairness tax op Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen, op winsten
van buitenlandse inrichtingen van Belgische vennootschappen, over de verenigbaarheid met
dubbelbelastingverdragen, met de moeder-dochter-richtlijn en het grondwettelijk
gelijkheidsbeginsel.
Als besluit kun je hierbij stellen dat de betrokken bedrijven alles in het werk stellen om toch
maar geen algemene, eenvoudige Europese richtlijn te bekomen zodat ze zolang mogelijk
kunnen doorgaan met weinig tot geen belastingen te moeten betalen.

ONDERWIJS



Wijzigingen wetgeving
Hierbij enkele omzendbrieven die onlangs aangepast zijn:
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14883
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14616
In het Vlaams parlement zijn er ook enkele belangrijke onderwerpen besproken:

Vraag om uitleg over zij-instromers in het onderwijs
van Ann Brusseel aan minister Hilde Crevits
Bekijk het verslag
Vraag om uitleg over de werkweek van leerkrachten
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits
en
Vraag om uitleg over de piste om de noemer voor master in het secundair onderwijs op te
trekken van 20 naar 22
van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits
Bekijk het verslag



Opleidingscheques
Volg je een opleiding via opleidingscheques, dan betaal je maar de helft van
je inschrijvingsgeld en cursusmateriaal. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft. Je
hebt recht op opleidingscheques als je aan zes voorwaarden voldoet:


Je bent een werknemer of interimkracht.



Je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of je bent een Europese



werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt.
Je bent laaggeschoold of middengeschoold.
o

Laaggeschoold betekent dat je geen diploma secundair onderwijs hebt of een
getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair
onderwijs.

Middengeschoold betekent dat je hoogstens een diploma secundair
onderwijs hebt of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de
derde graad van het secundair onderwijs.
Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf
o





betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof.
Je volgt een opleiding die erkend is in het kader van educatief verlof.
Je volgt de opleiding bij een erkende opleidingsverstrekker.

Belangrijk om te weten:


Er is één situatie waarin je als hooggeschoolde toch gebruik kan maken van
opleidingscheques.
o Namelijk als je loopbaanbegeleiding volgt en je opleiding:


deel uitmaakt van het persoonlijk ontwikkelingsplan dat je samen
met je loopbaanbegeleider opgesteld hebt, en


o

georganiseerd wordt door een erkende opleidingsverstrekker.

Is dit het geval? Vul dan met je loopbaanbegeleider een attest in en
bezorg het aan de opleidingsverstrekker.

Voor alle verdere info:
https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml#recht



Nederlands Onderwijs Brussel
In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgen elke schooldag ongeveer honderdduizend
kinderen, jongeren en volwassenen les. Elke leerling die kiest voor het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel heeft niet alleen recht op een stoel(tje) in de klas, maar mag ook excellent
onderwijs verwachten. En daar werkt de VGC volop aan mee.
Van de Brusselse kinderen kiest ruim een vijfde voor Nederlandstalig onderwijs. En dat zijn er
heel wat: ruim een vijfde van de Brusselaars is jonger dan 18. En er zijn ook veel leerlingen van
buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die kiezen voor het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel.
http://www.vgc.be/over-de-vgc/actief-beleid-brussel/onderwijs



Nieuwe Autoriteit: een pedagogiek voor de 21e eeuw
Nieuwe Autoriteit is een pedagogiek die een werkelijk alternatief biedt voor de falende klassieke
autoriteit. Het is geen softe aanpak, geen ontkenning van autoriteit, maar een 'nieuwe
autoriteit', die kordaat en warm tegelijk is.
Leerlingen die het moeilijk hebben om gezag te aanvaarden, gedragen zich soms alsof ze op
zoek zijn naar een school of klas zonder regels.
Maar net zij kunnen tot rust komen als ze beseffen dat de volwassenen in hun omgeving
vastbesloten zijn om het niet op te geven met hen.
David Herpoelaert, psycholoog en docent aan de Karel de Grote-Hogeschool, legt uit hoe je de
principes van Nieuwe Autoriteit kunt toepassen in de context van onderwijs. Een must voor
leidinggevenden en leraren die op zoek zijn naar een pedagogiek die hen ondersteunt in een
houding van 'waakzame zorg'.
Deze nascholing bevat 4 onderdelen die je apart kunnen volgen of combineren: 1 introductie en
3 verschillende praktijkworkshops waarin je de gesprekstechnieken intensief inoefent. De

praktijkworkshops zijn gericht op deelnemers die de introductie hebben gevolgd of ervaring
hebben met Nieuwe Autoriteit.
De introductie wordt dit schooljaar 3 x gegeven. De eerste keer is dat op donderdag 19 januari.
Je moet voor de verschillende sessies apart inschrijven. Dit is de rechtstreekse link.
http://pro.g-o.be/kalender/detail/2706/4539
http://be.newauthority.net/
https://www.kuleuven.be/thomas/images/IDGP/prvftp/607RG2013_Geweldloos_verzet_Leen_Hermkens_en_Jan_Hoet(1).pdf
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/psychologie/9789079729517/haimomer/nieuwe-autoriteit

SECTOREN



Machinisten mogen niet staken
Het Europees Parlement heeft nieuwe wetgeving goedgekeurd die voor een verdere vrijmaking
van het Europees spoorwegverkeer moet zorgen. De NMBS kan haar monopoliepositie
behouden, op voorwaarde dat ze voldoet aan meetbare en transparante performantievereisten,
zegt Europarlementslid Helga Stevens (N-VA). "Dit pakket schept kansen voor de NMBS om zich
om te vormen tot een slagvaardig en klantgericht bedrijf. Deze regels moeten voor een betere
dienstverlening en een efficiënter gebruik van overheidsmiddelen zorgen. De kwaliteit van het
aanbod moet omhoog. De Vlaamse treinreiziger heeft daar recht op."
Europa wil op het vlak van binnenlands passagiersvervoer langs het spoor de markt verder
opengooien. Tevens wil de EU alle Europese operatoren meer mogelijkheden geven om toegang
te krijgen tot alle lokale Europese markten. Stevens: "Spoorwegondernemingen kunnen dan vrij
de concurrentie aangaan met anderen of meedingen in openbaredienstcontracten. Men
voorziet echter uitzonderingen zodat het mogelijk blijft om contracten rechtstreeks toe te
kennen aan de bestaande spooroperator, zoals de NMBS. Maar dan moet ze wel voldoen aan
duidelijke doelen die opgesteld werden in het belang van de consument, bijvoorbeeld op het
vlak van stiptheid en veiligheid. Wanneer de NMBS die doelen niet bereikt, kan dit tot
contractbreuk leiden. Ze moet dus meer op maat van de treinreiziger werken, wat we enkel
kunnen toejuichen."
Om de performantievereisten beter te kunnen opvolgen, pleit N-VA voor een verstrenging van
de manier waarop stiptheid gemeten wordt. "In Nederland en Denemarken speekt men van een
vertraging als de trein drie minuten te laat komt. Voor de NMBS is dat pas na zes minuten. Het
zou voor de Vlaamse treinpendelaar een goede zaak zijn dat de NMBS zich spiegelt aan
succesvolle andere Europese dienstverleners. Een gezonde ambitie op het vlak van
dienstverlening is echt wel noodzakelijk", vindt N-VA-Kamerlid Inez De Coninck.

"In een echte vrijgemaakte Europese spoormarkt moet de dienstverlening van de
spooroperatoren vlot met elkaar te vergelijken zijn", zegt Stevens. "Sommige lidstaten meten de
stiptheid tijdens het hele traject. Anderen doen dat enkel in het eindstation. Zo weet je niet
welke treinmaatschappijen goed of slecht presteren. De consument verdient nochtans die
transparantie." Bron: persbericht N-Va
http://www.n-va.be/persbericht/europa-dwingt-nmbs-tot-betere-dienstverlening
Daarnaast raakte ook bekend dat de gerechtelijke procedures die NMBS en Infrabel hebben
aangespannen, na de niet-erkende stakingen tussen 25 mei en 3 juni 2016, al ruim 150.000 euro
hebben gekost.
Na de wilde stakingen in mei en juni diende de NMBS samen met spoornetbeheerder Infrabel
44 eenzijdige verzoekschriften in bij rechtbanken in 16 gerechtelijke arrondissementen.
Bijna alle rechters hebben een verbod uitgevaardigd om treinen te blokkeren door sabotage,
gekoppeld aan dwangsommen. De NMBS heeft dan ook tijdens die dagen op de stations en
rangeerplaatsen gerechtsdeurwaarders ingezet. Dat leverde al een kostenplaatje van meer dan
150.000 euro op.
Het gaat om een voorlopig bedrag op datum van 1 juli 2016, namelijk 82.230 euro voor de
bijstand door advocaten en 70.392 euro voor de bijstand door gerechtsdeurwaarders.
De twee kleine machinistenbonden OVS en ASTB zullen niet meer kunnen staken. Hun stakingen
zijn illegaal. Dat heeft de regering beslist. Als de kleine spoorbonden toch nog staken, volgen er
sancties. Het kan gaan van geldboetes tot ontslagen.
Alleen de vakbonden die op nationaal niveau optreden en een minimaal aantal leden tellen,
mogen nog staken. Daardoor kunnen alleen de drie grote bonden nog beroep doen op het
stakingsrecht.
Wilde stakingen zijn al grotendeels gereglementeerd binnen de Belgische spoorwegen.
De maatregel maakt deel uit van een grotere hervorming van het sociaal overleg bij het spoor.
Naast het feit dat de macht van de kleinere bonden ingeperkt wordt, zal de NMBS in 2018 ook
het eerste overheidsbedrijf zijn dat sociale verkiezingen organiseert.
De kleine machinistenbonden zullen alle middelen inzetten om het stakingsverbod ongedaan te
maken. Hoe ze dat gaan aanpakken is nog niet bekend.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2812075



Bijzondere bijdrage voor economische werkloosheid
Reeds In 2012 werd een bijzondere bijdrage ingevoerd voor werkgevers die overmatig gebruik
maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Alle werkgevers die een aantal
dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek aan werk wegens economische redenen hebben
aangegeven dat per werknemer een bepaalde grens overschrijdt, zijn deze bijdrage
verschuldigd.
In het kader van de begrotingscontrole 2016 werd het stelsel grondig hervormd. Dit zal voor het
eerst effect hebben in het eerste kwartaal van 2017, maar de dagen tijdelijke werkloosheid om

economische redenen vanaf het tweede kwartaal 2016 zullen mee als basis dienen voor het
berekenen van die bijdrage.
Een gedragswijziging in 2016 kan dus een groot effect hebben op de vanaf 2017 te betalen
bijdrage.
De concentratie van dagen tijdelijke werkloosheid op een beperkt aantal werknemers kan voor
die werknemers leiden tot overschrijding van de grens van 110 dagen in 4 kwartalen, waardoor
er voor hen een bijdrage verschuldigd is. Een betere spreiding over een grotere groep
werknemers kan dit voorkomen.
In het nieuwe stelsel beïnvloedt de spreiding van het aantal dagen economische werkloosheid
over de kwartalen de hoogte van de bijdrage. Dit was (binnen een kalenderjaar) niet het geval in
de oude regeling.
Het effect kan afgeleid worden uit het hiernavolgend voorbeeld, waarbij we het voorbeeld van
punt 2 licht aanpassen: voor het jaar 2018 blijft het totaal aantal dagen economische
werkloosheid identiek, maar er zijn twee dagen minder economische werkloosheid in het
tweede kwartaal en twee dagen meer in het derde kwartaal. Het resultaat is dat de totale
bijdrage voor 2018 daalt van 4.900 € naar 4.180 €.
De nieuwe regeling wordt voor het eerst toegepast op het eerste kwartaal van 2017 (op basis
van de economische werkloosheid in het 2de, 3de en 4de kwartaal van 2016 en het 1ste
kwartaal van 2017).
Alle wijzigingen voor 2017 kunt u nalezen via:
http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=45361



Oudere werknemers
Elke onderneming met meer dan 20 werknemers dient een werkgelegenheidsplan op te stellen
om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. Het aantal
werknemers wordt berekend op basis van het aantal werknemers in voltijdse equivalenten op
de eerste werkdag van het kalenderjaar van de opstelling van het werkgelegenheidsplan. Dat
aantal werknemers wordt voor vier jaar vastgesteld; wie bij de telling minder dan 20
werknemers heeft, hoeft 4 jaar lang geen werkgelegenheidsplan op te maken.
De beoogde werkgever stelt ieder jaar een werkgelegenheidsplan op of stelt een plan op met
meerjarenmaatregelen. De werkgever heeft dus de mogelijkheid te voorzien in maatregelen die
over verscheidene jaren lopen.
Het plan geeft een overzicht van de ondernemingsspecifieke maatregelen om de
werkgelegenheid van de werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen.
Maatregelen die in de onderneming al worden uitgevoerd, mogen ook in het
werkgelegenheidsplan worden opgenomen.

De werkgever kan een keuze maken uit een in de cao opgenomen (niet-limitatieve) lijst van
actiegebieden:


de selectie en indienstneming van nieuwe werknemers;



de ontwikkeling van de competenties en kwalificaties van de werknemers, met inbegrip
van de toegang tot opleidingen;



de loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de onderneming;



de mogelijkheden om via interne mutatie een functie te verwerven die aangepast is aan
de evolutie van de mogelijkheden en de competenties van de werknemer;



de mogelijkheden voor een aanpassing van de arbeidstijd en de
arbeidsomstandigheden;



de gezondheid van de werknemer, de preventie en het wegwerken van fysieke en
psychosociale belemmeringen om aan het werk te blijven;



de systemen van erkenning van verworven competenties.

De werkgever heeft de mogelijkheid gebruik te maken van een model van
werkgelegenheidsplan (PDF, 176 KB) dat als bijlage bij CAO nr. 104 werd gevoegd.
Alle verdere info via:
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=37939



Tijdskrediet en ouderschapverlof
Op 20 december 2016 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 103ter gesloten. Deze collectieve arbeidsovereenkomst brengt een
aantal belangrijke wijzigingen aan in het bestaande systeem van tijdskrediet, zoals onder meer
de afschaffing van het niet-gemotiveerd tijdskrediet en de uitbreiding van het zorggemotiveerd
tijdskrediet naar 51 maanden. De cao nr. 103ter zal in de loop van het voorjaar in werking
treden en uiterlijk op 1 april 2017. In afwachting van deze inwerkingtreding blijft het huidige
systeem van tijdskrediet ongewijzigd verder van toepassing. Van zodra er een definitieve datum
van inwerkingtreding vastligt, zal hiervan melding worden gemaakt op deze website. Op dat
moment zal ook een toelichting worden geven bij het gewijzigde systeem van tijdskrediet.
Op dezelfde datum heeft de Nationale Arbeidsraad eveneens een positief advies uitgebracht
over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen
wat het ouderschapsverlof betreft en de daarin voorgestelde regeling om naast de bestaande
opnamevormen van ouderschapsverlof (volledige onderbreking, vermindering van prestaties
naar een halftijds of een vier vijfde arbeidsregime) ook in de bijkomende mogelijkheid te
voorzien om ouderschapsverlof op te nemen naar rato van 1/10de van de voltijdse arbeidsduur.
Of het betrokken wetsvoorstel zal uitmonden in een effectieve wijziging moet nog worden
afgewacht. We komen hier dan ook op terug in een volgende Nieuwsbrief.
Meer info via:
http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=45591

VARIA



Wat verandert er in Januari 2017 ?
Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken.
En 2017 begint met een hele waslijst wijzigingen. Hierbij een overzicht.
1. Meer loon voor honderdduizenden werknemers
In januari hebben honderdduizenden werknemers uitzicht op extra centen, als gevolg van de
jaarlijkse indexering van hun lonen.
De indexering van de lonen verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat
bijna maandelijks, voor anderen per kwartaal, halfjaar of jaar.
De grootste groep die er in januari op vooruit gaat, zijn de bedienden uit het aanvullend paritair
comité voor bedienden. Lonen met jaarlijkse indexering stijgen in januari met 1,13 procent.
Andere grote groepen die in januari hun loon zullen zien stijgen: de arbeiders en bedienden uit
de voedingssector (1,12 procent jaarlijkse indexering), de werknemers uit de horeca (1,123
procent jaarlijkse indexering) en de arbeiders uit de transportsector (1,14 procent jaarlijkse
indexering).
Nog een grote groep die er in januari op vooruitgaat is de schoonmaaksector: 0,38 procent.
Maar die groep heeft een tweejaarlijkse indexering. Ze kregen dus in juli al wat extra loon.
2. Boetes uitgesproken door een rechter worden pak duurder
Boetes uitgesproken door een rechter, of penale boetes, worden een pak duurder. De boete die
een rechter uitspreekt, werd standaard met 6 vermenigvuldigd. Die vermenigvuldigingsfactor
stijgt vanaf 1 januari naar 8. Daardoor komt er voor gsm’en achter het stuur minstens 40 euro
bij. Voor dronken rijden gaat het om 400 euro.
3. Milieuvriendelijkere benzine 95 E10 vervangt benzine 95
De milieuvriendelijkere benzine 95 E10 vervangt op 1 januari benzine 95 aan de Belgische
tankstations. Met deze brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen in de vervoersector
worden teruggedrongen, meldt de FOD Economie.
4. Brandweersirenes moeten ‘s nachts stiller
Brandweerkorpsen zijn vanaf 1 januari verplicht een tweede, stillere sirene te gebruiken voor
interventies tussen 22 en 6 uur. De verplichting bestond al langer voor brandweerwagens die na
1 januari 2014 besteld werden, maar geldt voortaan ook voor alle andere interventievoertuigen.
5. Oude “doktersbriefjes” worden afgeschaft
De oude getuigschriften voor verstrekte hulp - de zogenaamde “doktersbriefjes” - worden vanaf
1 januari 2017 definitief afgeschaft en vervangen door de nieuwe modellen, voorzien van een
ontvangstbewijs met vermelding van het KBO-nummer. Dat meldt LTD3, de grootste
tariferingsdienst voor de medische sector. Wie na Nieuwjaar nog een oud model indient, loopt

het risico geen terugbetaling meer te kunnen krijgen. Artsen die de oude briefjes blijven
gebruiken, riskeren bovendien een boete.
6. Waterfactuur gemiddeld 20 euro omhoog
De waterfactuur van een gemiddeld gezin in Vlaanderen zal in 2017 ongeveer 20 euro hoger
liggen dan in 2016. Dat blijkt uit een projectie van de WaterRegulator.
7. Flexibeler werken wordt een feit in 2017
De wet rond werk- en wendbaar werk, die tot meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt moet leiden,
treedt op 1 januari in werking, al zal de uitvoering van sommige onderdelen op zich laten
wachten tot werkgevers en vakbonden op sectorniveau over die delen een akkoord bereiken.
Een van de aspecten die wel al begin volgend jaar ingaan, betreft de werkregeling voor piek- en
dalmomenten. Daarnaast komt er door die hervorming meer tijdskrediet voor zorg, een
wettelijk kader om af en toe te kunnen thuiswerken en meer vorming.
Werkgevers zullen hun werknemers tijdens piekmomenten maximaal 45 uur per week en
hoogstens 9 uur per dag aan het werk kunnen stellen. Op kalmere momenten kan dan een
dalrooster gelden, en door piek- en dalroosters af te wisselen werkt de werknemer op jaarbasis
evenveel uren en vermijdt hij dus overuren.
Er komt ook een wettelijk kader voor “occasioneel telewerk”, zodat werknemers voor een
aantal
8. Hogere minimumleeftijd voor vervroegd pensioen
Net als in de voorbije jaren wordt op 1 januari de minimumleeftijd om vervroegd op pensioen te
kunnen gaan, lichtjes opgetrokken. Het wordt 62,5 jaar bij een loopbaan van 41 jaar. Voor
langere loopbanen zijn er uitzonderingen: vervroegd pensioen op 61 jaar bij een loopbaan van
42 jaar en 60 jaar bij een loopbaan van 43 jaar.
9. Minimumpensioenen met 0,7 procent omhoog
Wie er een volledige loopbaan van 45 jaar (of gelijkgestelde periodes) heeft opzitten en enkel
een minimumpensioen ontvangt, zal vanaf 1 januari 2017 iets meer krijgen. De regering besliste
in het kader van de taxshift 25 miljoen euro uit te trekken om de minimumpensioenen van
betrokkenen met 0,7 procent te verhogen.
10. Achternamen in alfabetische volgorde als ouders het niet eens raken
Als ouders het niet eens raken over de familienaam van hun kind, zal vanaf 1 januari de naam
van beide ouders gelden, naast elkaar en in alfabetische volgorde. De vorige regering maakte
het mogelijk dat ouders vrij de familienaam van hun kind konden kiezen. Ouders van kinderen
die sinds 1 juni 2014 zijn geboren en die geen keuze hebben gemaakt of die het niet eens
waren, krijgen nog tot 30 juni 2017 de tijd om het kind alsnog een dubbele naam in alfabetische
volgorde te geven.
11. Inkomensgerelateerde kinderopvang wordt 1,08 procent duurder
De tarieven in de kinderopvanginitiatieven waar ouders volgens hun inkomen betalen, worden
in 2017 automatisch geïndexeerd met 1,08 procent. De indexering komt fors hoger uit dan begin
2016, toen die 0,41 procent bedroeg. Alle ouders voor wie de tariefverhoging geldt, zijn in de
loop van december op de hoogte gebracht.

12. Stoppen met roken via tabakoloog wordt fors goedkoper
Wie wil stoppen met roken en daarvoor bij een tabakoloog aanklopt, betaalt vanaf 1 januari
enkel nog het remgeld en niet langer de volle pot. Voor Vlamingen die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming en voor jongeren tot en met 20 jaar wordt het zelfs bijna gratis. Dat
heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) beslist.
13. Aanvraag premie elektrische wagen wordt eenvoudiger
De procedure voor het aanvragen van een premie voor een elektrische wagen wordt vanaf 1
januari een stuk eenvoudiger. Voortaan is het voldoende om zich binnen de drie maanden na de
eerste inschrijving van het voertuig aan te melden via een webapplicatie van het Vlaams
Energieagentschap (VEA).
14. Zieke kinderen kunnen sneller een beroep doen op internetonderwijs
Vanaf Nieuwjaar kunnen langdurig zieke kinderen sneller een beroep doen op internetonderwijs
op afstand. Nu kan dat vanaf zes weken ziekte, vanaf 2017 wordt dat teruggebracht naar vier
weken. De Vlaamse regering heeft daarvoor een subsidie van 1.365.000 euro voor de vzw
Bednet goedgekeurd.
15. Maximumsnelheid van 70 km/u wordt nieuwe norm buiten bebouwde kom
Vanaf 1 januari geldt buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 70 km/u. Momenteel
is dat nog 90 km/u, maar die regel is in de praktijk eerder de uitzondering, waardoor er een
wildgroei aan verkeersborden is ontstaan die de limiet van 70 opleggen.
16. Beneluxlanden gaan samen nationale luchtruimen bewaken
België, Nederland en Luxemburg gaan vanaf 1 januari 2017 samenwerken om de nationale
luchtruimen te bewaken tegen civiele vliegtuigen waarvan een terroristische dreiging uitgaat.
Momenteel staan in zowel België als Nederland permanent twee jachtvliegtuigen paraat die
snel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld voor het onderscheppen van vreemde militaire vliegtuigen
boven de Noordzee.
17. Ziekenfondsen Securex, Partenamut en Partena fuseren
De onafhankelijke ziekenfondsen Securex, Partenamut en Partena Ziekenfonds bundelen vanaf
1 januari 2017 de krachten. De drie onafhankelijke ziekenfondsen willen zo inspelen op de
veranderde context, met toegenomen regionalisering van het gezondheidsbeleid.
18. Brussel schrapt woonbonus
Op 1 januari 2017 verdwijnt de woonbonus in het Brussels Gewest. In ruil worden de
registratierechten wel drastisch verminderd voor Brusselaars die hun eerste of enige woning
kopen. De korting (abattement) voor de registratierechten stijgt van 60.000 euro naar 175.000
euro voor transacties tot 500.000 euro.
19. Malta wordt voor het eerst voorzitter van de Europese Unie
Het aantreden van Donald Trump als Amerikaans president, de start van de Brexitonderhandelingen, verkiezingen in Nederland en Frankrijk... Het wordt alle hens aan dek om de

Europese Unie de komende zes maanden doorheen woelige wateren te laveren. Het roer komt
in handen van het piepkleine Malta, dat vanaf 1 januari voor het eerst het voorzitterschap
waarneemt.
20. Elektronisch geneesmiddelenvoorschrift gaat geleidelijk in vanaf 2017
Vanaf 1 januari 2017 is het voor artsen en tandartsen verplicht om een elektronisch
geneesmiddelenvoorschrift te gebruiken, wanneer er tenminste een elektronische versie
beschikbaar is. Patiënten krijgen voortaan niet langer een papieren voorschrift, maar enkel een
“bewijs” van de elektronische versie. Daarop is een barcode aangebracht die de apotheker kan
scannen om het elektronische voorschrift op te halen.
21. Niet langer belastingkrediet voor asielzoekers
Asielzoekers zonder beroepsinkomsten zullen vanaf 1 januari niet meer kunnen genieten van
een belastingkrediet voor kinderen ten laste. Ze worden voortaan aan de belasting van nietinwoners onderworpen in plaats van aan de personenbelasting.
22. Speculatietaks verdwijnt, roerende voorheffing stijgt en beurstaks wordt uitgebreid
Wie na 1 januari 2017 zijn aandelen verkoopt, zal geen speculatietaks meer moeten betalen. Die
taks lag al langer onder vuur, onder meer omdat de inkomsten tegenvallen.
Tegelijk wordt de roerende voorheffing wel opnieuw verhoogd, van 27 naar 30 procent. Op tien
jaar tijd is deze belasting al verdubbeld. De roerende voorheffing op een gereglementeerd
spaarboekje blijft wel onveranderd op 15 procent, die bovendien enkel betaald moet worden
door wie meer dan 1.880 euro aan rente-inkomsten heeft.
23. Gemiddelde elektriciteitsfactuur met 5 procent omhoog
Gezinnen en kmo’s in Vlaanderen zullen in 2017 opnieuw meer betalen voor hun elektriciteit,
terwijl grotere bedrijven op middenspanning significant minder zullen betalen.
De jaarlijkse stroomfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik stijgt in 2017 met 5
procent, of 50 euro, naar 1.022,29 euro. Ook voor de kmo’s (op laagspanning) gaat de
stroomfactuur omhoog met ruim 6 procent voor een gemiddelde kmo (50.000 kWh
jaarverbruik).
24. SIS-kaart wordt definitief afgeschaft
Vanaf 1 januari 2017 is de SIS-kaart, die al sinds 2014 geleidelijk wordt afgeschaft, definitief niet
meer geldig. Mensen kunnen vanaf dan enkel nog terecht bij de apotheker, de dokter of het
ziekenhuis met hun elektronische identiteitskaart (eID).
25. Moederschapsrust voor zelfstandigen van 8 naar 12 weken
Vrouwelijke zelfstandigen hebben vanaf 2017 recht op 12 weken moederschapsrust in plaats
van de huidige 8 weken. Ze kunnen dat moederschapsverlof dan ook opnemen met een grotere
flexibiliteit dan vandaag het geval is.
De termijn waarbinnen zelfstandige moeders het facultatieve verlof moeten opnemen, wordt
daarnaast ook verlengd van 21 naar 36 weken na de verplichte nabevallingsrust.
26. Vlaamse sportwereld evolueert naar één sportfederatie per tak

Het Vlaamse federatiedecreet treedt op 1 januari 2017 in werking. Daarmee komt een einde aan
de wildgroei aan sportfederaties: bedoeling is om te evolueren naar één federatie per sporttak.
Verder zal de subsidiëring van sportbonden niet enkel meer afhangen van het ledenaantal, maar
wil minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) ook rekening houden met de kwaliteit.
27. Werkgevers die langdurig werklozen in dienst nemen krijgen premie
Werkgevers die een langdurig werkloze in dienst nemen, hebben vanaf 1 januari 2017 recht op
een aanwervingspremie van de Vlaamse regering. Het gaat om een bedrag van 1.250 euro na
drie maanden en nog eens 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling. De financiële stimulans
moet werkgevers het laatste duwtje in de rug geven om langdurige werklozen een contract aan
te bieden.
28. Meerderjarige personen met een handicap maken overstap naar persoonsvolgend budget
Meer dan 30.000 meerderjarige personen met een handicap schakelen vanaf 1 januari 2017
over naar de persoonsvolgende financiering (PVF). De nieuwe regeling maakt komaf met de
rechtstreekse subsidiëring van zorgverstrekkers door de Vlaamse overheid. In plaats daarvan
krijgen zorgbehoevenden zelf een budget in handen dat aangepast is aan de zwaarte van hun
handicap, tussen 10.000 en 85.000 euro per jaar. Hiermee kunnen ze naar de zorginstelling van
hun keuze stappen.
29. Jobstudenten mogen 475 uur in plaats van 50 dagen werken
Jobstudenten mogen vanaf 1 januari 475 uur werken, in plaats van de 50 dagen-regel die tot
eind 2016 geldt. Idee achter deze nieuwe regeling is dat studenten op die manier enkele uren
kunnen werken zonder meteen een volledige dag kwijt te spelen. Op die manier wordt ook
rekening gehouden met de realiteit bij seizoensjobs. De app Student@work waarmee studenten
hun resterende dagen kunnen checken zal vanaf 1 januari ook in uren tellen.
30. Voordeliger statuut voor student-ondernemers
Studenten die naast hun studies ook een bedrijfje willen opstarten, kunnen daarvoor vanaf 1
januari rekenen op een voordeliger statuut. Jongeren die hun opleiding combineren met werken
of ondernemen, zullen hierdoor in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven.
“Ondernemen wordt hiermee voor studenten even aantrekkelijk als jobstudent zijn”, benadrukt
minister van Economie Kris Peeters.
31. Energie-eisen voor niet-residentiële gebouwen worden strenger
Nieuwe niet-residentiële gebouwen zoals sporthallen, rusthuizen en handelszaken zullen vanaf
1 januari moeten beantwoorden aan strenge energienormen, waaronder een e-peileis en een
minimumaandeel hernieuwbare energie. De niet-residentiële gebouwen komen daarmee steeds
meer op gelijke voet met woningen, kantoren en scholen, waar nu al strenge energie-eisen
gelden.
32. Brusselaars kunnen parkeren in gebied van 1,5 km² rond hun huis
Vanaf 1 januari wordt er in het Brussels Gewest een nieuw parkeerbeleidsplan uitgerold.
Tarieven en parkeerzones worden geharmoniseerd. In principe zouden bewoners in een zone
van 1,5 km² rondom hun woning moeten kunnen parkeren, onafhankelijk van de
gemeentegrenzen.

33. Behandeling voor hepatitis C wordt voor grotere groep patiënten terugbetaald
De behandeling voor hepatitis C wordt vanaf 1 januari 2017 ook terugbetaald voor patiënten in
het tweede, relatief vroege stadium van de ziekte. Tot nu toe hadden enkel patiënten in het
meest acute stadium van de ziekte daar recht op. Minister van Volksgezondheid Maggie De
Block (Open Vld) wil vanaf 2021 evolueren naar een situatie waarin iedereen die besmet is met
het virus op terugbetaling kan rekenen.
34. Afbetalingsplan moet werkgevers in moeilijkheden uit de rechtbank houden
Werkgevers die problemen hebben om hun sociale zekerheidsbijdragen te betalen, moeten
vanaf Nieuwjaar niet meer automatisch voor de rechtbank verschijnen. De werkgevers krijgen
eerst de mogelijkheid om samen met de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) een afbetalingsplan
uit te werken.
35. Wet op bijzondere opsporingsmethoden treedt in werking
De wet op de bijzondere opsporingsmethoden (BOM-wet), die op 1 januari in werking treedt,
moet die bijzondere opsporingsmethoden en enkele andere onderzoeksmethoden in het kader
van het strafonderzoek verbeteren.
36. Afbouw individuele premies voor renovatiewerkzaamheden
Verschillende individuele premies voor renovatiewerkzaamheden, bijvoorbeeld voor dakisolatie
en glas, worden geleidelijk afgebouwd. In de plaats komt er een premie voor wie verschillende
investeringen combineert in een zogeheten “totaalrenovatie”. Die bonus varieert tussen de
1.250 en 4.750 euro. Daarnaast komt er ook een burenpremie. Als tien mensen in één
gemeente samen hun woning energiezuiniger maken, krijgen ze daarvoor per woning een
premie van maximaal 400 euro. Die premie komt bovenop de al bestaande premies voor
energiebesparende maatregelen.
37. Nieuwe regels om fijn stof van bouwwerkzaamheden te beperken
Een aannemer wordt verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden de
stofemissies zo laag mogelijk te houden. Met deze nieuwe milieuvoorwaarden in de Vlaamse
milieuwetgeving moet het fijn stof dat bij bouwwerkzaamheden vrijkomt, verminderd worden.
Het moet ook de overlast voor omwonenden beperken.
38. Werkgevers betalen meer voor bedrijfswagens met tankkaart
Werkgevers die werknemers een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking stellen, zullen
daar meer voor moeten betalen. De verhoging van het werkgeversgedeelte van het voordeel
van alle aard stijgt voor deze bedrijfswagens van 17 naar 40 pct.
39. Gedaan met het belastingvrij melken van een vennootschap
De regering-Michel sluit een wettelijk achterpoortje waarmee heel wat zelfstandigen
belastingvrij winst uit hun vennootschap haalden. Nogal wat zelfstandigen organiseren hun
activiteiten via een vennootschap omdat de belasting op de winst in zo’n vennootschap een pak
lager ligt dan wat ze op hun winst betalen wanneer ze die activiteit in eigen naam uitoefenen.

40. Fonds voor de Beroepsziekten en Fonds voor Arbeidsongevallen fuseren tot Fedris
Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) fuseren op 1
januari tot Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s. Fedris neemt alle opdrachten
over van het FAO en van het FBZ.
41. Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt Vlaamse bevoegdheid
Op 1 januari 2017 wordt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) overgeheveld van
het federale naar het Vlaamse niveau. Ongeveer 106.000 zorgbehoevende Vlamingen ouder dan
65 hebben recht op een maandelijks forfaitair bedrag, dat door de mutualiteiten wordt
uitbetaald.
42. Overzicht van de wettelijke feestdagen in 2017
http://www.wettelijke-feestdagen.be/wettelijke-feestdagen-belgie-2017.aspx



Vakantiedagen overdragen
Op het jaareinde duiken er vaak praktische problemen op rond de opname of het overdragen
van resterende vakantiedagen. Sommige bedrijven laten dat toe, en andere niet.
Hoe zit het nu juist?
Iemand die voltijds werkt heeft in principe 20 dagen vakantie per jaar, de zogenaamde
wettelijke vakantiedagen. Daarnaast zijn er nog 10 officiële feestdagen en extra vakantiedagen
die op sectoraal of ondernemingsniveau zijn vastgelegd (bijvoorbeeld omwille van anciënniteit).
“Elke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen verplicht opnemen vóór 31 december van
het vakantiejaar. Met andere woorden: de wettelijke vakantiedagen van 2016 moeten allemaal
voor 31 december 2016 zijn opgenomen”.
“Hetzelfde geldt voor inhaalrustdagen. Als je bedrijf werkt met een gemiddelde arbeidsduur op
jaarbasis door de toekenning van inhaalrust- of ADV-dagen, dan moeten deze ADV-dagen voor
het einde van het jaar worden opgenomen.”
Een feestdag wordt in principe de dag zelf opgenomen. Valt hij op een zondag dan verschuift de
verlofdag normaal naar de eerstvolgende werkdag, tenzij er op ondernemingsvlak een andere
regeling werd afgesproken. Sowieso moet deze dag binnen hetzelfde kalenderjaar worden
opgenomen, feestdagen kunnen niet worden overgedragen.
Overdragen van vakantiedagen naar volgend jaar is dus verboden, in theorie.
“Een werknemer moet tijdens het jaar alle vakantiedagen opnemen waarop hij in dat bepaalde
vakantiejaar recht heeft. Het is dus niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een
volgend vakantiejaar. De werknemer mag ook geen afstand doen van zijn recht op vakantie.”
Maar wat als het 'onmogelijk' is om het verlof op te nemen?

“Ook wanneer het voor een werknemer onmogelijk is om vóór het einde van het jaar zijn
vakantie helemaal op te nemen (bijvoorbeeld door ziekte of arbeidsongeschiktheid), kunnen er
geen vakantiedagen worden overgedragen naar een volgend vakantiejaar. Hij krijgt dan wel het
(resterende) vakantiegeld, ten laatste op 31 december, uitbetaald. Dus als je een vakantiedag
niet opneemt, komt dit financieel op hetzelfde neer door het extra vakantiegeld dat je
ontvangt.”
Toch gebeurt het in de praktijk dat de resterende wettelijke vakantiedagen worden
overgedragen naar het volgend kalenderjaar. “Dit is in principe in strijd met de wet. Deze
oplossing behoort eventueel wel tot de mogelijkheden voor bijkomende vakantiedagen die op
sectoraal- of ondernemingsvlak worden toegekend. Maar dus niet voor de wettelijke
vakantiedagen. Daarom dat bedrijven soms zeggen tegen hun werknemers: je mag je
resterende vakantiedagen overdragen, maar je moet ze opnemen voor eind februari of maart.
De arbeidsinspectie tolereert dat, maar oneindig cumuleren is uit den boze.”
Als er sectoraal niets is vastgelegd, bepalen bedrijven dus best op ondernemingsvlak dat eerst
de wettelijke vakantie moet worden uitgeput, vooraleer er bijkomende vakantiedagen mogen
worden opgenomen. Op deze manier heeft men iets meer ruimte om toch (een aantal) nietwettelijke vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar.
Het verschuiven van vakantiedagen die worden toegekend op basis van een overeenkomst in de
onderneming of het arbeidsreglement, vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.
In dit geval bepaalt de werkgever de termijnen en toekenningsmodaliteiten voor die dagen.
Sommige werkgevers bieden hun werknemers een loopbaanrekening aan voor dergelijke extra
vakantiedagen, waarin werknemers op vrijwillige basis buitenwettelijke overdraagbare
verlofdagen kunnen opsparen. De werknemer kan dan uit dit vakantiespaarpotje putten tijdens
zijn loopbaan. Dit systeem kan bijvoorbeeld handig zijn bij sleutelmomenten in zijn leven of op
het einde van zijn carrière. De regels en voorwaarden worden vastgelegd in een collectieve
overeenkomst of in het arbeidsreglement. Op die manier kunnen flexibiliteit en de goede
werking van het bedrijf worden gecombineerd.
Duidelijke afspraken en een beetje soepelheid van uw werkgever kunnen dus veel wrevel
voorkomen.



Werken zonder prikklok
Is werken zonder prikklok echt zo fijn als het lijkt?
Anne en Ester hebben allebei een job bij de Vlaamse overheid en namen deel aan een
proefproject waarbij de prikklok tijdelijk afgeschaft werd. Ester: “Je krijgt meer vrijheid, maar
die vrijheid kan zich ook tegen je keren.”
Anne is teamleider bij de Vlaamse overheid. Ze vertelt: “Voor mij past werken zonder prikklok
bij een frisse overheid waar de focus niet ligt op werkuren tellen, maar op doelstellingen
realiseren. Toen ik via de personeelsdienst hoorde dat mijn team kon deelnemen aan een
proefproject waarbij de prikklok tijdelijk afgeschaft werd, was ik er meteen voor te vinden. En ik
was niet de enige: mijn hele team wou het een kans geven. Ik moet er wel bij zeggen dat
iedereen er op elk moment weer kon uitstappen als het toch niet bleek mee te vallen.”

Goede afspraken
Wat hield het proefproject concreet in? Ester, een teamlid van Anne, legt uit: “Het kwam er op
neer dat we zelf mochten kiezen wanneer we ’s morgens aankwamen en wanneer we ’s avonds
naar huis vertrokken. De regel was wel dat als je minder dan een halve dag aanwezig was, je een
halve dag vakantie moest nemen. Uiteraard mocht je ook zo lang werken als je wou, maar je
kreeg geen ‘recup’ meer voor de extra uren. Werkten we vroeger meer dan 7.36 uur per dag,
dan werd dit geregistreerd en konden we die uren gebruiken om vrijaf te nemen. Nu was dit
niet meer het geval.”
Om ervoor te zorgen dat iedereen wist wie wanneer werkte, gebruikte het team van Anne een
elektronische agenda. Anne: “Om een goede dienstverlening te garanderen, moet je duidelijk
communiceren over wie wanneer aanwezig is, en wie niet. Ik vroeg aan mijn teamleden om
minstens een dag op voorhand in de elektronische agenda aan te duiden vanaf wanneer ze ’s
morgens beschikbaar waren en tot hoelang. We deelden die agenda met alle teams waar we
mee samenwerkten. Zo was iedereen meteen op de hoogte.”
De evaluatie
En dan de vraag van een miljoen: is werken zonder prikklok echt een aanrader? Volgens Anne
wel. Ze ziet alleen maar voordelen. Ze somt op: “Doordat medewerkers zelf hun werkuren
kunnen kiezen, voelen ze zich meer betrokken en doen ze extra hun best om hun doelen te
bereiken. Kortom: ze presteren beter. Ze moeten ook intensiever communiceren om goede
afspraken te maken waardoor ze een hechter team worden. Een ander pluspunt is dat de
personeelsdienst de aanwezigheden van de werknemers niet meer moet controleren. Hierdoor
komt er tijd vrij die ze kunnen investeren in zaken die het personeel echt ten goede komen.”
Ook de teamleden van Anne zijn positief: geen enkel van hen stapte vroegtijdig uit het project.
Maar ze maken wel enkele kanttekeningen. Ester vertelt: “Toen we met het experiment
begonnen, had ik op sommige dagen heel veel werk en op andere dagen was het minder druk.
Door te werken zonder prikklok kon ik flexibeler omgaan met mijn werkuren. Die vrijheid was
heel leuk. Maar na verloop van tijd kreeg ik andere taken waardoor ik het doorlopend druk had.
Mijn teamleider beloofde me om voor versterking te zorgen, maar dat was niet op enkele
weken in kannen en kruiken. Daardoor was later beginnen of vroeger stoppen een hele poos
niet meer aan de orde. In die periode kon ik dus niet meer genieten van de voordelen van het
systeem. Tegelijkertijd bleef ik vaak langer werken om mijn werk gedaan te krijgen, maar daar
werd ik niet meer voor beloond. Op dat moment miste ik de objectieve weergave van mijn
werkuren. Toen zag ik zwart op wit hoeveel overuren ik had, en kon ik ze later opnemen.”
Bron: VDAB-magezine
https://www.vdab.be/magezine/11-2016/prikklok



Eerste hulp bij schulden
Wanneer je problemen hebt met het afbetalen van schulden, dan is het ook belangrijk om te
weten om welk soort schulden het gaat en hoeveel schulden je hebt.
Als je schulden hebt omdat je meer uitgeeft dan je hebt, heb je misschien een
budgetteerprobleem. Budgetbegeleiding, budgetbeheer of voorlopig bewind kunnen

oplossingen zijn voor je problemen.
Je kan ook zelf je budget opmaken en kijken of je zelf eventueel niets kan veranderen aan je
uitgaven en inkomsten. Stel zelf je budget op met de budgetplanner.
Als je er niet in slaagt om je schulden af te betalen dan is schuldbemiddeling een mogelijke
oplossing.
Als je een hoge schuldenlast hebt en je ziet geen enkele manier om er uit te raken, kan een
collectieve schuldenregeling een uitweg bieden.
Als je schulden ontstaan zijn door je beroep als handelaar, dan zijn er enkele opties die je
kunnen helpen.
Het kan ook zijn dat je een schuld hebt die niet (volledig) terecht is of een schuld die zo oud is
dat hij ‘verjaard’ is. Dat wil zeggen dat de schuldeiser het verschuldigde geld niet meer kan
opeisen. Zoek in zo'n geval altijd hulp bij een schuldbemiddelaar of zoek juridische bijstand.
Je kan op deze website ook informatie vinden over specifieke schuldproblemen:
Lees verder via:
http://www.eerstehulpbijschulden.be/schulden-wat-nu/schulden-wat-nu/welke-schulden-enhoeveel
http://www.eerstehulpbijschulden.be/



Medezeggenschap in het bedrijf
Medezeggenschap gaat over het formeel betrekken van werknemers bij strategische
beslissingen van de onderneming. Medezeggenschap neemt bijna steeds de vorm aan van een
vertegenwoordiger die zetelt in de Raad van Bestuur van een bedrijf. Samen met de andere
leden van de Raad van Bestuur beslist de werknemersvertegenwoordi-ger over de strategische
lijn van het bedrijf. Medezeggenschap is dus meer dan het consulteren van werknemers. Bij
medezeggenschap heeft de werknemersvertegen-woordiger een veel directere en vroegere
invloed op de beslissingen. De stem van de vertegenwoordigers weegt er evenveel als die van
een ander lid van de raad. Medezeg-genschap is ook niet gelijk aan zelfbeheer omdat de
vertegenwoordiger van het perso-neel niet alleen beslissingen kan nemen. Ze moeten dat doen
samen met de andere leden van de Raad van Bestuur die de aandeelhouders van het bedrijf
vertegenwoordi-gen.
In België bestaat er, voorlopig, geen systeem van medezeggenschap. Werknemers worden op
allerlei manieren betrokken bij de bedrijfsvoering, maar op het strategisch niveau beschikken ze
niet over het recht om betrokken te worden. In de meeste andere Europese landen is dat wel
het geval. Al zijn er heel sterke verschillen tussen de systemen. Eén van de verschillen betreft de
plaats waar de vertegenwoordigers zetelen. Een RvB kan namelijk bestaan uit één enkele raad
die alle taken op zich neemt, of uit twee raden, één die de leiding op zich neemt en een andere
die de wer-king controleert, een toezichtsraad. Bron: www.poliargus.be
Lees verder via:
http://www.poliargus.be/medezeggenschap-daar-valt-iets-voor-te-zeggen/

BOEKEN



Graailand
De elite graait, grabbelt en grijpt als nooit
tevoren. Ongestraft verstoppen miljonairs
en multinationals miljarden euro’s in
postbusbedrijven en belastingparadijzen.
Overbetaalde politici walsen ongestoord de
draaideur door tussen politiek en
grootbedrijf.
Wat crisis?
Crisis is voor sissies, zegt de kaste, en ze
verhogen opnieuw de taksen en bevriezen
de lonen. We leven toch boven onze
stand?
Ondertussen vloeit het verse geld naar
nieuwe speculatieve zeepbellen, tot de
bubbels barsten. Hoe meer ellende de
graaiers zaaien, hoe meer opstand ze
oogsten tegen de elites.
Mertens gooit geen steen in de kikkerpoel, maar meteen een hele muur. Graailand biedt een
alternatief op de profeten van de angst, zoals Trump, Le Pen en Wilders. Graailand toont de
sprankeling van het sociaal verzet, stelt de New Kids in Town voor, en offreert een politiek van
hoop. Graailand is een boek dat brandt in de handen. Neem het vast, en geef het vuur door.
http://www.epo.be/uitgeverij/boekinfo_boek.php?isbn=9789462670884



De duidelijke directeur
Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt: directeurs die onbekwaam zijn. Sommigen kunnen
geen leiding geven, of niet communiceren. Anderen kunnen geen problemen vermijden, laat
staan ze zelf oplossen.
In de privé-sector valt het meestal nog wel mee, maar in de openbare sector, waar politieke
benoemingen schering en inslag zijn, kun je van zo’n directeurs veel “overlast” hebben.
Karina Verhoeven schreef haar raadgevingen in het boek: “De duidelijke directeur”.
Leerlingen, ouders, leerkrachten, het schoolbestuur, de participatieraad, de collega-directeurs in
de scholengemeenschap, de inspectie... Als directeur ben je het aanspreekpunt en de
informatiebron voor veel partijen, ook als er moeilijke knopen moeten doorgehakt worden.

Iedereen altijd z'n zin geven is onmogelijk, maar je kunt wel controleren hoe je beslissingen
doorpraat en erover communiceert. Een directeur die erin slaagt een boodschap open en
duidelijk te brengen, oogst niet steeds instemming, maar wel begrip en respect. Hoe je dat soort
rechtvaardig schoolhoofd wordt, vertelt Karina Verhoeven in De duidelijke directeur. Aan de
hand van casussen, stappenplannen, checklists en voorbeelden uit het secundair en
basisonderwijs, toont de auteur hoe je op een constructieve manier omgaat met uiteenlopende
situaties.
Of het nu gaat om het wegsturen van een
leerling, het evalueren van een leerkracht
of het verantwoorden van een
budgettering, altijd is er een manier om
positief uit het gesprek te komen. In dit
boek besteedt de auteur ook aandacht aan
de samenwerking binnen het
schooldirectieteam, een brandend actueel
thema. Schaalvergroting of
schoolvergroting? Hoe moeten we het
noemen? Feit is dat directies, die vroeger
meestal leerkracht en koning waren in de
eigen klas, nu meer en beter moeten gaan
communiceren in een team om samen
positieve resultaten voor de school en/of
de scholengroep te behalen.



Friedrich Engels
Friedrich Engels was een politiek theoreticus, filosoof en stichter van de marxistische theorie,
samen met Karl Marx. In 1845 publiceerde hij De Toestand van de Arbeidersklasse in Engeland,
gebaseerd op persoonlijke waarnemingen en onderzoek. In 1848 was hij mede-auteur van Het
Communistisch Manifest samen met Karl Marx, en later steunde hij Marx financieel om
onderzoek te doen en Het Kapitaal te schrijven. Na Marx' dood bewerkte hij het tweede en
derde deel.
Engels werd geboren in Duitsland. Hij werd hij door zijn vader naar Engeland gestuurd om diens
katoenfabriek in Manchester te helpen runnen. Gechoqueerd door de grootschalige armoede
begon hij een verslag te schrijven dat in 1845 gepubliceerd werd onder de naam ‘Toestand van
de arbeidersklasse in Engeland in 1844’.
Na de eerste persoonlijke ontmoeting met Marx kwamen ze erachter dat ze dezelfde ideeën
hadden over kapitalisme en ze besloten meer samen te gaan werken. De artikelen van Engels
zetten Marx ertoe aan de economische theorieën te gaan bestuderen. Nadat Marx uit Frankrijk
werd verbannen in januari 1845 besloten de twee naar België te verhuizen, dat toentertijd
toleranter tegenover de vrijheid van meningsuiting stond dan andere landen in Europa.
In 1847 begonnen Engels en Marx samen een pamflet te schrijven. Het was gebaseerd op
Engels' ‘De beginselen van communisme’. Het heette het 'communistisch manifest’ en werd
gepubliceerd in februari van het revolutiejaar 1848. In maart werden zowel Engels als Marx uit
België verbannen.

Friedrich Engels overleed in Londen in 1895.
Belangrijke werken zijn:
1845 - De toestand van de arbeidersklasse in Engeland
1847 – Ontwerp van de communistische geloofsbelijdenis
1847 – Beginselen van het communisme
1876 – De rol van de arbeid in de overgang van aap naar mens
1880 – De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26223/friedrich-engels-1820-1895.html



Vrijheid en zekerheid
Samenlevingen veranderen doorheen de tijd. De welvaartstaat zorgde er vanaf de jaren 1950
voor dat burgers van toenemende vrijheid genoten terwijl de overheid voor zekerheid zorgde.
Vanaf de jaren 1980 maakte de neoliberale markt van vrijheid en zekerheid dan weer
individuele projecten. Volgens Dirk Holemans ontwikkelt zich nog eens ruim dertig jaar later
een derde tijdperk: dat van de sociaalecologische samenleving die de paradox van onze tijd
aanpakt. Want vrijheid en zekerheid hebben nog weinig te maken met het behoud van onze
huidige wereld. Hoe we ons morgen verplaatsen, voedsel produceren of energie opwekken:
alles zal anders zijn. Naïef denkt U? Maar het is wel al begonnen.
Dirk Holemans toont in dit uitdagende boek van 374 pagina’s in drie delen en een besluit aan
hoe zo’n maatschappij er duurzaam kan uit zien en hoe we daar volgens hem kunnen geraken.
De dikte van het boek wordt wel gevoelig beïnvloed door tal van citaten van economen,
filosofen en politici die Holemans aanvoert. Dat verwijst ons naar andere relevante literatuur.
Hij stelt vast: de wereld verandert snel, de klimaatcrisis zet door, het financieel-economisch
bestel wankelt, vluchtelingenstromen zwellen aan, de onzekerheid neemt toe. Tegelijk poogt
overweldigende reclame ons op alle mogelijke wijze te overtuigen dat we alles kunnen (en
moeten) kopen wat ons hartje verlangt. Ze creëert zelfs onze behoeften. We krijgen massa’s
keuzes maar weinig houvast. Zekerheid vloeit weg.
Holemans spreekt niet over de geweldconflicten die op verschillende plaatsen in de wereld aan
de gang zijn; noch over de sterke dreiging uit extreem islamitische hoek, noch ook over de
bevolkingsexplosie op onze eindige planeet en de consequenties die daaruit voortvloeien voor
onze samenleving en niet te vergeten de vergrijzing - we leven steeds langer.
Zijn visie is tegendraads en expliciet ideologisch.
Waar het in dit boek om draait, is de transitie naar een sociaalecologische samenleving, waar
vrijheid en zekerheid hand in hand gaan…
De vraag blijft hoe in de snel veranderende wereld zowel vrijheid als zekerheid elkaar hoe dan
ook kunnen versterken, het zijn immers vaak tegengestelde betrachtingen.
Dirk Holemans besluit met: We hebben een verkwistende economie in stand gehouden door
massief schulden te maken, de overheid, de bedrijven en de gezinnen, terwijl het ontkennen
van ecologische grenzen ons gebracht heeft op de grens van klimaatontwrichting.
Na dertig jaar staat en dertig jaar markt is het nu tijd om het tijdperk van de burger te
realiseren, samen met een overheid als partnerstaat en met een sociaalecologisch gereguleerde

markt. Alhoewel dit boek volgens Dirk Holemans allesbehalve praktisch doe-het-zelf wil zijn,
geeft het wel vier concrete transitiepaden aan via burgerinitiatieven.
Holemans gebruikt duidelijke, heldere taal en illustreert
zijn gedachtegang met enkele grafieken.
Ook dit is een werk dat de lezer een bepaald inzicht
verschaft in de sociale problemen van onze tijd, met
voorstellen tot verbetering. Het bevat zo voldoende
stof om een eigen visie op te bouwen over onze huidige
en toekomstige samenleving. Recensie van Willy Raats
Dirk Holemans is coördinator van de denktank Oikos.
Voorheen was hij Vlaams volksver-tegenwoordiger,
onderzoeker en docent. Ook eerder was hij redacteur
van ‘Mensen maken de stad’. In 2012 werd hij in Gent
verkozen tot gemeenteraadslid op de lijst SP-A-Groen.
Uitgeverij: Uitgeverij EPO vzw, 2016
ISBN: 978 94 6267 066 2
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Belaging
Belaging is een vorm van pesterijen waarbij de rust van de geviseerde wordt verstoord.
De wet van 30 OKTOBER 1998. - Wet die een artikel 442bis in het strafwetboek invoegt met het
oog op de strafbaarstelling van de belaging.
Art. 442bis. Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door
zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met
gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig frank tot
driehonderd frank of met een van die straffen alleen, (omgezet in euro). In principe is de
correctionele rechtbank bevoegd om kennis te nemen van het misdrijf, behoudens wanneer de
procureur of het onderzoeksgerecht, verzachtende omstandigheden aanneemt en de zaak naar
de politierechtbank verwijst.
De term belaging wordt door de wet niet gedefinieerd en dient dus begrepen in de gebruikelijke
betekenis van het woord, waarbij de rechtbank de ruimste appreciatiebevoegdheid heeft.
Een belager is iemand die de rust van een medeburger verstoort en overgaat tot handelingen
waardoor een medeburger zich subjectief verontrust voelt en vaak ook geviseerd en zich
gestoord voelt in diens normale vrije handelen en veiligheidsgevoel. Belaging is aldus een
perceptie-misdrijf. Van zodra het slachtoffer zich verontrust voelt door een bepaald gedrag van

een derde en dit duidelijk maakt, dient deze derde zich van deze daad te onthouden, hoe
onschuldig deze daad ook objectief lijkt.
Aldus is het toezenden van bloemen of het zenden van brieven al dan niet voorzien van
liefdesverklaringen op zichzelf geen misdrijf. Het blijvend aanhoudend toezenden van bloemen,
geschenken, brieven, ondanks duidelijk signaal maakt een en ander evenwel bijzonder
verontrustend en kan aldus belaging uitmaken.
Belagers hebben de bedoeling hun aanwezigheid en belang bij hun slachtoffer te duiden en
veroorzaken hierbij meestal gewild ongemak en zelfs angst bij hun slachtoffers. Zij beogen
hierbij meestal angst op te bouwen en vooral controle over hun slachtoffers. Deze controle is
ter zelfde tijd vaak hun zwak punt gezien zij geïnformeerd willen blijven over de impact van hun
daden hetgeen hun pakkans vergroot.
Als belaging kunnen worden aangemerkt: het achtervolgen of bespieden van een persoon, het
herhaaldelijk opwachten van iemand in de nabijheid van zijn woning, het herhaaldelijk
toesturen van bloemen, het voortdurend opbellen, het veelvuldig toesturen van ongewenste
liefdesbrieven. De feiten die de belaging uitmaken, moeten niet noodzakelijk op zichzelf
strafbare feiten uitmaken, maar het gedrag van de dader moet wel de rust van het slachtoffer
ernstig verstoren. Bovendien is als moreel bestanddeel vereist dat de dader wist of althans had
moeten weten dat hij door zijn gedragingen de rust van de belaagde persoon ernstig zou
verstoren.
Belaging vormt niet langer een klachtmisdrijf. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie daders
voortaan kan vervolgen zonder dat er een klacht werd ingediend door het slachtoffer (of
wanneer het om kwetsbare personen gaat door een instelling van openbaar nut of vereniging
die zich inzetten voor de bescherming van slachtoffers van sektarische praktijken of de
preventie van geweld of mishandeling t.a.v. kwetsbare personen). Meer info via:
http://www.legalworld.be/legalworld/content.aspx?id=93496&LangType=2067



De baas heeft weer niks gezien
Bijna één op de drie werknemers heeft last van collega's en/of bazen die hen pesten, fysiek pijn
doen, discrimineren of proberen aan te raken op intieme plaatsen. Ruim 20% meer dan enkele
jaren geleden. Zo blijkt uit onderzoek.
De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk noteert jaarlijks zo'n 120 officiële
klachten over 'grensoverschrijdend gedrag'. Een misleidend klein aantal. De overgrote
meerderheid van de werknemers volgt de procedures immers niet tot het einde. In realiteit
behandelen de diensten voor bescherming op het werk jaarlijks gemiddeld 4.700 dossiers, of
zo'n 13 klachten per dag. Bovendien durven veel slachtoffers simpelweg geen klacht in te
dienen.
Ruim 29% lijdt tegenwoordig al onder ongewenst gedrag op de werkvloer. Vooral het aantal
pesterijen (+35%) neemt schrikbarend toe. Die zijn vaak subtiel, zoals een slachtoffer 'vergeten'
uit te nodigen voor een vergadering, waardoor hij of zij ruzie krijgt met de baas. Maar soms zijn
ze ook heel expliciet, zoals collega's die privéfoto's van hun slachtoffer ophangen in het
bedrijfsrestaurant of voortdurend op zijn of haar oor tikken.

Niet ingrijpen
Eén op de zeven voelt zich slachtoffer van pestgedrag.
In de helft van de gevallen gaat het om één of meerdere collega's die hen lastigvallen.
Heel vaak wijzen slachtoffers ook een leidinggevende aan als dader, maar dat is niet altijd
terecht. Soms duiden ze de baas aan omdat die er weet van heeft, maar amper ingrijpt.
En dit laatste zie je veel in scholen, openbare diensten en bedrijven. Er wordt gepest, maar het
is pas na ernstige incidenten dat die pesterijen aan het daglicht komen.
De baas of directeur wist van niks.
Zoals het spreekwoord zegt: “Mijn naam is haas, ik weet van niks!”.
'Mijn naam is haas' betekent 'ik weet er niets van, ik heb er niets mee te maken', 'laat mij
erbuiten'.
De uitdrukking komt uit het Duits. De zin 'Mein Name ist Hase' is werkelijk een keer
uitgesproken, en wel door de Duitse rechtenstudent Victor von Hase, in 1855.
Een medestudent van Hase schoot in dat jaar bij een duel zijn tegenstander dood. Om aan
vervolging te ontkomen wilde hij naar Frankrijk vluchten, maar om de Frans-Duitse grens te
kunnen passeren had hij een legitimatiebewijs nodig. Hij vroeg Hase, die een
studentenlegitimatiekaart bezat, om hulp. Hase gaf hem zijn kaart, en meldde bij de universiteit
dat hij zijn kaart had verloren.
De vluchteling kwam ermee de grens over, maar verloor de kaart toen hij eenmaal in Frankrijk
was. De kaart werd daar gevonden en teruggestuurd naar de universiteit van Heidelberg, waar
Hase studeerde. Hase moest daarna in de rechtbank uitleggen hoe zijn legitimatiebewijs in
Frankrijk terecht was gekomen. Om zich eruit te redden gebruikte hij een juridische formule:
'Mijn naam is Hase, ik ontken alles, ik weet van niets'.
Dit antwoord trok de aandacht, ook doordat de eigennaam Hase (de dierennaam haas) in deze
uitspraak een wat komisch effect had. In verkorte vorm ('Mein Name ist Hase') raakte snel
bekend en kwam in het Duitse taalgebruik terecht en weer later ook in het Nederlands.
https://www.youtube.com/watch?v=kbgWk5Nl4hw
Of zoals men tegenwoordig al eens zegt: “I know nothing ... I am from Barcelona.”
https://www.youtube.com/watch?v=nX7CeTXoxyU
En wat leren we daar uit?
Te veel directeurs en bedrijfsleiders
verschuilen zich achter hun onwetendheid:
“Ik wist het niet!”.
Daarom is ons voorstel dat zowel bedrijven
als scholen verplicht worden de nodige
maatregelen te nemen om preventief
onderzoek te doen naar pestgedrag om het
in de kiem te kunnen smoren. Zo kunnen
de verantwoordelijken zich achteraf niet
meer met de kop in het zand steken.
Waar wacht Minister van Justitie Geens op
om daar wetten rond te maken?



Evolutie arbeidsomstandigheden
Op 1 december 2016 organiseerde de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een
colloquium over het 20-jarig bestaan van de Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij
de uitvoering van hun werk en over de evolutie van de arbeidsomstandigheden in België.
Ongeveer 21% van de Belgische werknemers werd tijdens de laatste drie jaar geconfronteerd
met een herstructurering of reorganisatie op het werk. Ongeveer 15% gaven aan dat ze bang
zijn om in de volgende zes maanden hun werk te verliezen.
Dat is één van de conclusies van de analyse van de Belgische gegevens over de
arbeidsomstandigheden die EUROFOUND (EWCS 2015) heeft verzameld. De impact van de crisis
komt naar voren in de antwoorden van de 2500 Belgische werknemers die ondervraagd werden
in het kader van deze Europese studie.
Sinds de lancering in 1990 geeft de Europese enquête uitgevoerd door Eurofound (Europese
Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden) een totaalbeeld van de
arbeidsomstandigheden in Europa. De Directie van het onderzoek over de verbetering van de
arbeidsomstandigheden (DIOVAR) van de FOD Werkgelegenheid heeft de opdracht gegeven
voor een onderzoeksproject met het oog op de analyse van de informatie van het Belgische deel
van deze enquête. Een onderzoeksteam met medewerkers van de KUL, de Ulg, de VUB en de
FTU-Namur heeft zich gebogen over de gevolgen van werk op de gezondheid (met name wat
betreft de psychosociale risico’s en de musculoskeletale aandoeningen), de problematiek van de
oudere werknemers en van duurzaam werk, de problematiek van de herstructureringen,
precaire arbeid en de meest kwetsbare werknemers.
Alle verdere info via:
http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=45473
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