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ECONOMIE
▪

Trump brengt onzekerheid
De voortdurende grillen van Trump zorgen voor onzekerheid op de wereldeconomie.
De voorbije NAVO-top heeft het beeld van Trump alleen maar waziger gemaakt.
Door belangrijke beslissingen uit te stellen of er geen duidelijk antwoord op te geven is het
voor de landen buiten de VS moeilijker om investeringen voor de toekomt aan te gaan. Zowel
op gebied van defensie (stapt de VS uit de NAVO?), en de uitstap van de VS uit de Parijsakkoorden (opwarming van de aarde) zullen er voor zorgen dat de andere landen extra
inspanningen moeten doen.
Vooral Europa zal extra geld nodig hebben om de achterstand in te halen om aan de NAVObijdragen te voldoen. België komt slechts aan een bijdrage van 0,8% van het bnp, terwijl er
een bijdrage van 2% verwacht wordt. Daardoor investeert ons land bijna 5 miljard te weinig.
Als Trump bij zijn eisen blijft staat de regering voor een gigantisch probleem om de begroting
de komende jaren in orde te krijgen.
http://pvda.be/artikels/niet-meegaan-de-oorlogslogica-van-trump-en-de-navo-maar-welinvesteren-vrede

Griekenland heeft een akkoord bereikt met zijn geldschieters. Dat maakt gesprekken mogelijk
over de vermindering van de schulden van dat land. De onderhandelingen tussen de Griekse
regering en de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het noodfonds ESM en het
IMF borduurden verder op het politiek akkoord dat vorige maand bereikt werd. Daarin
engageerden de Grieken zich tot het goedkeuren van nieuwe belasting- en
pensioenhervormingen die in 2019 en 2020 uitgevoerd moeten worden.
In 2019 zullen de Grieken verder moeten snoeien in de pensioenen en de bestaande
belastingvoordelen verlagen.
Met het akkoord wordt de weg vrijgemaakt voor een nieuwe schijf noodhulp die de Grieken in
staat moet stellen hun financiële verplichtingen na te komen. In juli moet Griekenland meer

dan 6 miljard euro schulden aflossen, een factuur die het zonder nieuwe financiële injectie niet
de baas kan.
Volgens het IMF moet een deel van de Griekse schuldenlast weer worden kwijtgescholden,
een maatregel die het fonds ook als voorwaarde stelt voor een bijdrage aan het Griekse
noodprogramma.
In het Verenigd Koninkrijk starten de slopende brexit-onderhandelingen.
Vervroegde verkiezingen moeten de positie van premier May versterken.
Een ruime overwinning geeft May meer gewicht bij de brexit-onderhandelingen.
Althans, zo luidt de politieke berekening. Het wordt interessant om zien of de Britten nog
evenveel gewonnen zijn voor een EU-uitstap als vorig jaar. De vervroegde verkiezingen komen
er op 8 juni, bijna twaalf maanden na het historische brexit-referendum.
De brexit zal May en haar regering veel kosten -- er zijn ramingen die gaan tot 100 miljard
euro -- die ze nu niet kunnen gebruiken voor binnenlands beleid.
Het UK is nog altijd een militaire en diplomatieke grootmacht. De Britse economie is de vijfde
van de wereld. Een kleine helft van de Britse export gaat uitgerekend naar de EU.
In België gingen voorbije maand 1.035 bedrijven failliet: een stijging met bijna 17 procent in
vergelijking met een jaar eerder.
De voorbije maand werden in Brussel 331 faillissementen uitgesproken: bijna 55 procent meer
dan een jaar eerder.
De stijging van het aantal faillissementen in Brussel zien we vooral bij het transport, de bouw
en de dienstverlening aan bedrijven.
De inflatievooruitzichten van mei 2017 zijn gestegen.
Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der
consumptieprijzen, NICP) in 2017 op 2,1% en in 2018 op 1,5% uitkomen, tegenover 1,97% in
2016 en 0,56% in 2015. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt
wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou
in 2017 gemiddeld 1,8% en in 2018 1,4% bedragen, tegenover 2,09% in 2016 en 1,05% in 2015.
In mei 2016 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst
overschreden. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de
volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 103,04) door de afgevlakte
gezondheidsindex plaatsvinden in mei 2017.

Als gevolg daarvan zullen de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

▪

De Franse presidentsverkiezingen
Emmanuel Macron van de beweging “En Marche!” is verkozen tot de nieuwe president van de
Franse Republiek. Hij won van Marine Le Pen van Front National.
Macron won met ruim 61,7 procent, Le Pen strandde op iets meer dan 38 procent.
Le Pen verliest wel, maar het Front National heeft nog nooit zo'n hoge score gehaald. Marine
Le Pen heeft haar tegenkandidaat gefeliciteerd en kondigde een diepgaande transformatie van
het Front National aan.

In een eerste reactie zegt president Macron dat "Frankrijk aan een nieuw hoofdstuk in zijn
lange geschiedenis" is begonnen. Hij richtte zich "tot alle Fransen" en zei dat hij de "angsten en
twijfels van de Fransen" gehoord heeft.
“De Fransen hebben hun wens naar vernieuwing uitgesproken. Voortaan zal onze logica die
zijn van het verenigen.”, zei de ex-minister van Economie, die in augustus 2016 uit de regering
stapte om zijn eigen beweging op te richten.
De rechtse kandidaat François Fillon en de extreemlinkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon
stranden allebei op 19,5 procent. Fillon riep nadien meteen op om in de tweede ronde voor
Macron te stemmen. De zwaarste klap is, zoals verwacht, voor de PS, de partij van de
aftredende president Hollande. De socialistische presidentskandidaat Benoît Hamon erkent
dat de PS “een historische afstraffing” heeft gekregen van de Franse kiezer. Hamon zou,
volgens exitpolls, nauwelijks 6,5% van de stemmen hebben gekregen.
Emmanuel Macron (39) is de jongste president ooit. Hij was twee jaar lang minister van
Economie in de regering van premier Valls. Een tijdje was hij ook bij de socialisten, maar
Macron is intussen al een zevental jaar onafhankelijk politicus. Hij kwam op met een eigen
beweging als onafhankelijk presidentskandidaat.
Macron is uitgesproken pro-Europees. Hij pleit voor een open beleid en staat voor
globalisering. De jonge politicus wil ook de Franse economie grondig hervormen en de
arbeidsmarkt flexibiliseren. Hij focust zich op de kiezers in het centrum, en dat wordt ook
weerspiegeld in wat hij denkt over bijvoorbeeld de aanpak van terreur of de
vluchtelingenproblematiek: daarin neemt hij gematigde standpunten in.
Hij omschrijft zichzelf als noch links, noch rechts.
Een opvallende figuur tijdens de Franse presidentsverkiezingen was kandidaat Jean-Luc
Mélenchon (La France insoumise). Mélenchon pleit voor een werkweek van 32 uur, een
onmiddellijke Franse exit uit de NAVO en de invoering van een rijkentaks (impôt de solidarité
sur la fortune) waarbij al wie meer dan 360.000 euro per jaar verdient (of 20 keer het
gemiddelde Franse inkomen) 100% van het gedeelte boven dat bedrag aan de staat moet
afgeven. Daarnaast wil hij 273 miljard uitgeven aan publieke werken en groene projecten en
de Franse pensioenleeftijd verlagen van 62 naar 60 jaar.
Die rijkentaks kost het land nochtans meer dan ze opbrengt, berekende Eric Pichet, docent
economie aan de Kedge Business School, omdat de rijken gewoon het land verlaten. Sinds
2000 hebben niet minder dan 60.000 Franse miljonairs Frankrijk verlaten.
Frankrijk heeft een probleem met geld en rijkdom, maar zou die afkeer best afleggen, staat te
lezen in het boek ‘La Sagesse de l’Argent’ van de Franse auteur Pascal Bruckner.
De auteur wijst erop dat in de Verenigde Staten geld vooral als een teken van succes wordt
beschouwd, terwijl in Frankrijk een grote vijandigheid aan de dag wordt gelegd tegenover
geld, tegen de rijke klasse en de financiële beroepen. Frankrijk heeft volgens Bruckner dan ook
een morele revolutie nodig waardoor die afkeer kan worden afgeworpen.
“Er moet in Frankrijk een andere visie tegenover rijkdom worden gepromoot,” zegt Bruckner
nog. “Het is perfect mogelijk om rijkdom te tolereren, maar daarbij moeten een aantal
basisbeginselen worden gerespecteerd. Rijkdom moet met integriteit worden benaderd.
Bovendien moet ook de proportionaliteit worden geëerbiedigd.
Tenslotte dienen garanties gegeven te worden dat de rijkdom wordt gedeeld.”

▪

Brexit: rijken wordern rijker
De brexit zorgt er voor dat de Britse rijken nog rijker worden.
Dat zegt Robert Watts, economie-specialist bij de Britse krant The Times en samensteller van
de ranglijst met de rijkste inwoners van Groot-Brittannië.
Watts benadrukt daarbij dat het land inmiddels een recordaantal van 134 miljardairs telt.
Bovendien bleek het totale vermogen van de duizend rijkste inwoners het voorbije jaar met 14
procent te zijn toegenomen tot 658 miljard pond of 777 miljard euro.
“Terwijl de rest van de bevolking zich bezorgd toonde over de beslissing van het UK om de
Europese Unie te verlaten, hebben de superrijken zich rustig gehouden en vooral gezorgd dat
hun vermogens verder werden versterkt,” benadrukt Robert Watts. “Verwacht werd dat het
referendum over de brexit een schokgolf zou veroorzaken, maar dat is niet gebeurd.”
Watts wijst erop dat de Britse economie de voorbije periode goede prestaties heeft laten
optekenen, wat het vertrouwen van de investeerder heeft doen toenemen. De aandelenmarkt
is gestegen, waardoor de vermogens van de rijke bevolking verder zijn aangegroeid.
Londen blijft met 86 miljardairs het centrum van de Britse rijkdom. Tegenover het voorbije jaar
is de bevolking van de Britse hoofdstad met negen miljardairs aangegroeid. In totaal bleken
negen partijen op één jaar tijd hun vermogen met minstens 1 miljard pond te hebben
opgedreven.
Om in de lijst met duizend rijkste Britten opgenomen te worden, is een vermogen van
minstens 110 miljoen pond noodzakelijk. Twintig jaar geleden lag die grens op 15 miljoen
pond. Bron: nl.express.live
Moraal van het verhaal: de rijken passen de wetten zo aan dat zij altijd de winnaar zijn. Toen
de Euro er kwam wonnen ze, als een land uit de eurozone of uit de EU stapt winnen ze ook.

▪

Geplande regeringsmaatregelen
De regering plant een reeks van 28 maatregelen.
Op het vlak van justitie wordt een veiligheidsperiode ingevoerd voor de zwaarste misdaden.
Het gaat om een periode die de veroordeelde moet uitzitten voordat hij in aanmerking kan
komen voor een vervroegde invrijheidstelling.
Inzake asiel en migratie voorziet een masterplan in de verhoging van de capaciteit van de
gesloten centra van 600 naar 1.066 plaatsen in 2020.
Zoals reeds eerder aangekondigd, komen er fiscale stimuli voor de rechtsbijstandsverzekering
en zullen identiteitskaarten in de toekomst ook vingerafdrukken bevatten om identiteitsfraude te bestrijden.
Op het vlak van verkeersveiligheid wordt het alcoholslot verplichting voor bestuurders met
een promille van meer dan 1,8 g/l. Voor recidivisten geldt de verplicht reeds voor meer dan
1,2 g/l. Er zijn ook zwaardere straffen voorzien bij vluchtmisdrijf, recidive, verval, zonder
verzekering rijden.
In de strijd tegen de financiering van terrorisme wordt de financiële transparantie van vzw’s
verhoogd en worden doelgerichte controles versterkt.

Het pakket maatregelen zorgt dit jaar voor 28,1 miljoen euro extra uitgaven. In 2018 gaat het
om 137,7 miljoen en in 219 bijna 180 miljoen. Daarvoor is een jaarlijkse bijkomende
inspanning van 105 miljoen euro nodig.
Dit zijn alle maatregelen:
1. Ontwikkeling van de rechtsbijstandverzekering via een fiscale stimulans
2. Mogelijkheid om een beroep te doen op burgerinfiltranten. Hierbij gaat het om een nieuwe
bijzondere opsporingsmethode
3. Invoeren van de samenwerking met ‘spijtoptanten’ in het kader van misdaadonderzoeken
4. Veiligheidsperiodes voor de zwaarste misdaden
5. Optimalisering van de informatiestroom over de gerechtelijke gegevens, met inbegrip van
de gegevens betreffende de strafuitvoering
6. Ontwikkeling van een databank van de e-pv’s van de politie, die in verbinding staat met het
Openbaar Ministerie
7. Invoering van een centraal strafregister 2.0 en van een digitaal strafuitvoeringsregister
8. Masterplan gesloten centra: uitbreiding van de centra in Antwerpen en Jumet en van de
capaciteit
9. Ontwikkeling van de biometrie voor identiteitskaarten volgens het paspoortmodel om te
strijden tegen identiteitsfraude
10. Hergroepering van het Crisiscentrum en het CCB onder hetzelfde dak
11. Hervorming van de dringende medische hulp voor een efficiëntere hulpverlening
12. Oprichting van de Directie ‘Bescherming en Toezicht’ die kan worden ingezet voor de
bewaking van verschillende gevoelige plaatsen en vervoer van gedetineerden
13. Betere verkeersveiligheid. Zo komt er een sensibiliseringscampagne tegen alcoholgebruik
achter het stuur, een alcolock en komen er zwaardere straffen voor vluchtmisdrijf, recidive,
verval en rijden zonder verzekering
14. Fiscale stimulans voor de aankoop van beveiligende en beschermende uitrusting voor
motorrijders
15. Strafbaarstelling van de schending van de handelsruimte in handelszones die niet
toegankelijk zijn voor het publiek
16. Versnelde minnelijke schikking tussen de pleger van een winkeldiefstal en de getroffen
handelaar
17. Ontwikkeling van de fiscale stimulans voor de elektronische betalingen
18. Oprichting van een cel voor maritieme veiligheid om te zorgen voor een betere beveiliging
van de scheepvaart en de havens
19. Nieuwe raamwet die de informatie-uitwisseling met en tussen de overheidsdiensten
moderniseert om de bescherming van de privacy te versterken
20. Uitbreiding van de instrumenten voor de strijd tegen de financiering van het terrorisme:
vorderingsrecht van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de virtuele betalingen,
financiële transparantie van vzw’s en versterking van doelgerichte controles, updaten van het
bankregister
21. Integratie van ‘Homegrown terrorist fighters’ in de dynamische databank
22. Versterking van de informatiepositie van de inlichtingendiensten in het buitenland
23. Versterking van de cyberveiligheid: 24/24 callcenter, nationale sensibiliseringscampagne
en uitbreiding van de dienst CERT.be

24. Controle van de identiteitsdocumenten bij vertrek vanuit een Belgische luchthaven om de
strijd tegen het terrorisme te versterken
25. Installatie van veiligheidspoortjes en bewakingscamera’s in internationale stations
26. Opleiding in verband met de strijd tegen radicalisering van de maatschappelijk assistenten
van de OCMW’s
27. Screening van gevoelige functies in gevoelige sectoren
28. Verlenging van sterk engagement in internationale coalitie tegen IS

▪

Economisch actieplan Limburg
De monitoring van het Strategisch actieplan Limburg (SALK) is een plan van de Vlaamse
regering dat de economische ontwikkeling van Limburg moet stimuleren. In het
indicatorenrapport worden de resultaten voor Limburg vergeleken met die van het Vlaamse
Gewest gebeurt op programmaniveau als volgt:
- op het niveau van de visie en de doelstellingen (KPI)
- omgevingsaspecten (randvoorwaarden)
SALK formuleert enkele concrete streefcijfers. Meestal wordt enkel de gewenste
ontwikkelingsrichting van de doelstellingen beschreven.
In het voorliggende indicatorenrapport worden de resultaten voor Limburg telkens vergeleken
met die van het Vlaamse Gewest. Indien er streefnormen op Vlaams niveau bestaan in het
kader van het Pact 2020, Europa 2020 of andere beleidsplannen, vermelden we die als
streefwaarde.
We nemen de situatie in 2005 als vertrekpunt in de tijd (start Limburgplan). Zo dit niet
mogelijk is, nemen we 2009 als vergelijkingspunt in de tijd. De gewenste ontwikkeling moet
tegen 2019 worden gerealiseerd.
SALK-doelstellingen
1. Welvaart behouden
2. Duurzame jobs creëren
3. Beter opleiden
4. Doelgericht innoveren
5. Ruimer exporteren
6. Sterker ondernemen
7. Gericht ontsluiten
Alle verdere informatie via:
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/strategisch-actieplan-voor-limburg-salkopvolging-van-effecten-en-omgevingsaspecten-actualisatie-november-2016-1
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/projectvoorstellen-versterkt-streekbeleidderde-indieningsronde-advies
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▪

Wijzigingen wetgeving
•

De ambten en hun prestatieregeling in de centra voor volwassenenonderwijs
Met ingang van 1 februari 2017 is de indeling van de studiegebieden in het secundair
volwassenenonderwijs gewijzigd van 32 naar 50 studiegebieden. Vanaf 1 september 2017
geldt deze nieuwe indeling ook voor de vaststelling van de prestatienoemer voor de
opdracht van een leraar secundair volwassenenonderwijs.

•

Het ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof
voor verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling
wegens ziekte voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding

•

Loopbaanonderbreking voor medische bijstand

•

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50 of 55 jaar

•

Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

•

Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen

•

Afwezigheid voor verminderde prestaties

•

Verlof voor verminderde prestaties

•

Verlof voor verminderde prestaties vanaf de leeftijd van 55 jaar

•

Zorgkrediet voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding

De VDAB beschikt met zijn competentiecentra over een interessant infrastructuuraanbod waar
ook scholen gebruik van kunnen maken, zie:
•

http://pro.g-o.be/nieuws/2909

▪

Afkopen studiejaren
Vanaf 1 juni kan iedereen zijn geslaagde studiejaren afkopen om later een hoger
brutopensioen te krijgen. Voordat u 1500 euro per studiejaar betaalt, leest u er het beste nog
even de goede raad van de specialisten op na.
De Kamercommissie Sociale Zaken heeft het licht op groen gezet voor het wetsontwerp dat
het afkopen van de studiejaren regelt om een hoger pensioen te krijgen. Hoe werkt het?
Als u een regularisatiebijdrage betaalt, kunt u vanaf 1 juni 2017 studiejaren laten meetellen als
jaren dat u hebt gewerkt voor de berekening van uw pensioen. Het maakt dan niet meer uit
hoelang u al werkt. Tot nu konden werknemers hun studiejaren enkel regulariseren in de
eerste tien jaar nadat ze waren afgestudeerd. Zelfstandigen konden dat al doen tot de dag
voor hun pensioen.
Voor ambtenaren heeft de nieuwe wet de ingrijpendste gevolgen. Zij hoefden tot nu niets af te
kopen, want ze kregen hun studiejaren gratis, tenminste als ze hun diploma nodig hadden om
hun beroep uit te oefenen. In het verleden hebben werknemers en zelfstandigen niet veel
gebruikgemaakt van de mogelijkheid om studiejaren te regulariseren. Van de mannelijke
werknemers die in 2014 met pensioen gingen, had slechts 0,4 procent studieperiodes
afgekocht, volgens cijfers van de Federale Pensioendienst die worden geciteerd in een rapport
van het Kenniscentrum Pensioenen. Bij de vrouwelijke werknemers was dat nauwelijks 0,1
procent. De gepensioneerde zelfstandigen zouden iets vaker studiejaren hebben afgekocht:
4,3 procent van de mannen en 1,4 procent van de vrouwen die 66 werden in 2015.
De nieuwe regels om studiejaren af te kopen zijn een verdere stap om de drie pensioenstelsels
in ons land te harmoniseren. "Het is een harmonisering naar beneden", vindt Michel Wuyts, de
directeur van Fediplus, een vzw die de belangen van gepensioneerden en toekomstige
gepensioneerden verdedigt. "De openbare sector moet inleveren om zijn
pensioenvoorwaarden in de lijn te brengen van die van de werknemers en de zelfstandigen."
Marjan Maes, docent-onderzoeker van de KU Leuven en pensioenadviseur van minister van
Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), wijst erop dat de pensioenen van veel ambtenaren
uiteindelijk hoger zijn, doordat ze langer moeten werken. In de memorie van toelichting van
het wetsontwerp worden zeven situaties geschetst die duidelijk moeten maken dat
ambtenaren bruto meer pensioen krijgen dan voor de hervormingen van de regering-Michel.
We helpen eerst drie misverstanden uit de wereld. Daarna zetten we de belangrijkste
wijzigingen voor het afkopen van studiejaren uiteen.
Drie misverstanden
1. De duur van uw loopbaan verandert
Als u studiejaren regulariseert, wijzigt enkel de berekening van het pensioenbedrag. "Het is
een hardnekkig misverstand dat je door het afkopen van studiejaren ook minder lang moet
werken", waarschuwt Maes. Wie door zijn studie later begint te werken, zal ook later op
pensioen kunnen. Daar valt niet aan te tornen.
"Het is een van onze grote verzuchtingen", zegt Peter Verniers, consultant bij Fediplus. "Met
de Federale Adviesraad voor Ouderen (Favo), waarin wij vertegenwoordigd zijn, hebben we in
2015 aan de mininster gevraagd dat die afgekochte studiejaren zouden meetellen voor de
duur van de loopbaan. Het is heel verwarrend voor mensen dat ze studiejaren afkopen, maar
dat ze daarmee niets veranderen aan hun loopbaanvoorwaarden."

2. Het rendement staat op voorhand vast
"Voor mensen die vrij dicht tegen hun pensioen zitten, kunnen we vrij nauwkeurig berekenen
hoeveel extra pensioen ze krijgen als ze studiejaren afkopen. Ik zag bij simulaties dat mensen
gemiddeld zo'n zes jaar na hun pensionering hun investering hadden terugverdiend, als de
afkoop extra pensioen oplevert", zegt Michel Wuyts, de directeur van Fediplus.
"Mensen die nog maar pas beginnen te werken, kunnen veel moeilijker inschatten of de
afkoop van studiejaren de moeite waard is, omdat het niet te voorspellen is hoe hun loopbaan
zich zal ontwikkelen", vindt Wuyts. Niemand weet hoelang hij leeft na zijn pensioen.
Voor alleenstaanden die voor hun pensioen overlijden, is de afkoop van studiejaren
weggegooid geld.
Bovendien is het niet zeker dat u door de verhoging van uw brutopensioen ook netto meer
overhoudt. "In uitzonderlijke gevallen kan het afkopen van de studiejaren zelfs leiden tot een
lager pensioen", waarschuwt Verniers. Dat heeft te maken met de pensioenval tussen 15.568
euro en 16.500 euro voor een alleenstaande; voor gezinnen liggen die bedragen iets hoger.
Volgens schattingen van het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR)
worden 128.000 gepensioneerden getroffen door de pensioenval (zie kader 'Bruto is niet
netto').
Eigenlijk zou u het rendement van de afkoop van studiejaren moeten vergelijken met het
rendement van beleggingen. Het geld dat u gebruikt om studiejaren te regulariseren, zou u
ook kunnen investeren in obligaties, aandelen of een gemengd beleggingsfonds. Of u kunt het
beleggen in producten met een fiscaal voordeel zoals het pensioen- of het langetermijnsparen.
Het voordeel van die beleggingen is dat ze al voor uw pensioen kunnen renderen en dat er
geld voor uw erfgenamen overblijft als u daarvoor zou overlijden. Trends maakte die
vergelijking met andere beleggingen op 22 januari 2015 voor werknemers en zelfstandigen.
Abonnees kunnen dat artikel, met als titel "Regulariseren als pensioenbelegging", terugvinden
via het archief op de website van Trends.
3. U moet zich niet haasten
De kostprijs voor het regulariseren van studiejaren is na een overgangsperiode van drie jaar van 1 juni 2017 tot 31 mei 2020 - voor iedereen vastgelegd op 1500 euro in de eerste tien jaar
na het afstuderen. Die prijs is te vergelijken met wat een werknemer nu betaalt. Zelfstandigen
betalen vaak meer.
"Na de overgangsperiode van drie jaar betaalt iedereen een percentage van de werkelijke
actuariële waarde van de extra pensioenrechten die hij koopt. Eigenlijk zou dat percentage
zelfs 100 procent moeten zijn, ten behoeve van de intergenerationele solidariteit", vindt Maes.
De waarde die gekleefd wordt op die toekomstig hogere pensioenrechten, zal worden
vastgesteld aan de hand van sterftetafels, rentevoeten, uw loon van de voorbije jaren en
hoelang u hebt gewacht om te regulariseren. Vooral voor ambtenaren wordt het vanaf 1 juni
2020 vrijwel onbetaalbaar om nog studiejaren te regulariseren voor een diploma dat ze meer
dan tien jaar geleden hebben behaald.
De belangrijkste wijzigingen
Ambtenaren
"De Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 had de regering geadviseerd de
diplomabonificatie voor ambtenaren en de mogelijkheid voor werknemers en zelfstandigen
om studieperioden te regulariseren tegelijk af te schaffen. De regering had dat in mijn ogen
beter gedaan, maar ze heeft de diplomabonificatie voor ambtenaren vervangen door een
afkoop van studiejaren", legt Maes uit.

"Door de werknemers en de zelfstandigen bij die hervorming te betrekken, worden
ambtenaren met hun neus op de feiten gedrukt. Ze kregen iets gratis waarvoor anderen
moesten betalen", zegt Maes. Als voor een functie in de openbare sector een bepaald diploma
vereist was, werden de studiejaren om dat diploma te halen, meegeteld als werkjaren.
"De regering heeft de moeilijkste beslissingen meteen in het begin van de legislatuur
genomen", vindt Maes. "Ze heeft de wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken naar 66 jaar
vanaf 2025 en naar 67 jaar vanaf 2030. Ze heeft ook beslist dat de studiejaren niet meer
meetellen voor de loopbaanvoorwaarde voor ambtenaren om met vervroegd pensioen te
gaan. Daardoor moeten ambtenaren langer werken vooraleer ze op pensioen mogen en
bouwen ze hogere pensioenrechten op."
Vanaf 1 juni tellen de studiejaren van de ambtenaren niet automatisch meer mee voor de
berekening van het pensioenbedrag waarop ze recht hebben. "Er is wel een lange en
genereuze overgangsperiode", voegt Maes eraan toe. "Er wordt een foto genomen op het
moment dat de nieuwe wet in werking treedt, om de verworven diplomabonificatie vast te
klikken." Het kabinet-Bacquelaine geeft het voorbeeld van een ambtenaar die vier jaar heeft
gestudeerd en die drie vierde van een loopbaan achter de rug heeft. Hij krijgt nog altijd drie
van zijn vier studiejaren gratis.
Maes: "Tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2020 vraagt de overheid een vaste prijs van 1275 euro
per studiejaar dat een ambtenaar wil regulariseren. Er is een korting van 15 procent op de
forfaitaire prijs per studiejaar voor ambtenaren die benoemd zijn. Een ambtenaar kan na zijn
pensioen veel meer terugkrijgen dan wat hij er vandaag zou moeten instoppen. Voor jonge
ambtenaren is het de moeite waard dat te bekijken."
Volgens Maes zal er ook naargelang het stelsel een verschil zijn. Ambtenaren die na een
loopbaan van 45 jaar op pensioen gaan, krijgen 45/60ste of 75 procent van hun gemiddelde
loon van de voorbije tien jaar (de referentiewedde). Door één studiejaar te regulariseren
kopen ze een zestigste van die referentiewedde af. Werknemers en zelfstandigen kunnen
ongeacht hun loon slechts enkele honderden euro's per jaar extra pensioen afkopen.
Werknemers en zelfstandigen
Van 1 juni 2017 tot 31 mei 2020 betalen alle werknemers en zelfstandigen een vaste prijs van
1500 euro per studiejaar dat ze willen regulariseren. Na die datum geldt die vaste prijs enkel
nog in de eerste tien jaar na het afstuderen. Het forfaitaire bedrag is gekoppeld aan de
consumptieprijsindex.
Wacht u langer dan tien jaar om te regulariseren, dan betaalt u vanaf 1 juni 2020 een
percentage van de waarde van de toekomstige verhoging van de pensioenrechten. Als u na uw
afstuderen bijvoorbeeld tien à twintig jaar wacht voordat u een aanvraag indient, betaalt u de
helft van de actuele waarde. Het percentage loopt op tot 95 procent van de actuele waarde als
een termijn van veertig jaar verstreken is sinds u uw diploma hebt behaald.
In de toekomst kunt u alle geslaagde studiejaren afkopen die nodig waren om een diploma te
behalen. Tot 31 mei 2020 komen - net zoals vandaag het geval is - enkel de studiejaren vanaf
het jaar dat u twintig werd in aanmerking voor een regularisatie. Als u vier jaar hebt
gestudeerd en u zat altijd in de klas met leeftijdsgenoten, dan kunt u als werknemer of
zelfstandige slechts twee studiejaren afkopen. Ambtenaren kunnen ook tijdens de
overgangsperiode al hun studiejaren regulariseren.
Het rendement van de afkoop van studiejaren moet u vergelijken met het rendement van
andere beleggingen.
Wat krijgen werknemers en zelfstandigen terug voor hun regularisatiebijdrage? De formule
voor de opbrengst is voor werknemers ongewijzigd. Ze krijgen in ruil een extraatje van 266,66
euro bruto per jaar als alleenstaande gepensioneerde, en 333,33 euro bruto als
gepensioneerde met een gezin. Bij zelfstandigen is er in het wetsontwerp sprake van "een

extra jaarlijks rustpensioen van 266,66 euro per geregulariseerd studiejaar". De bedragen die
we hier vermelden, moeten nog worden vermenigvuldigd met een herwaarderingscoëfficiënt.
Die moet ervoor zorgen dat het extra pensioen zijn koopkracht behoudt. En niet onbelangrijk:
als uw pensioen boven een bepaalde drempel uitkomt, betaalt u ook belasting op dat extra
pensioen.
Of u de investering terugverdient of niet, hangt uiteindelijk af van hoe oud u wordt, van hoe
hoog uw pensioen zonder de afkoop zou zijn en van uw gezinssituatie. Het enige wat u wel
zeker weet: er is een direct fiscaal voordeel aan verbonden. De regularisatiebijdragen zijn
maximaal voor de helft aftrekbaar van de personenbelasting, afhankelijk van de
belastingschaal waarin u zich bevindt. Bron: Moneytalk/Knack

▪

Loopbaancoaching
Je staat met veel passie in het onderwijs. Maar toch loop je jezelf soms voorbij in de drang om
die verantwoordelijke job zo perfect mogelijk uit te voeren.
Ze slaan je om de oren met overmatige werkstress, lange dagen, burn- en bore-outs...
Dankzij het loopbaancheque-systeem van de VDAB, kun je acht uur loopbaancoaching (t.w.v.
1100 euro) volgen voor slechts tien euro per uur privé-begeleiding. Dit is geldig voor iedereen
die in het onderwijs werkt.
Wat zijn de voordelen van loopbaan coaching?
•
•

•
•
•
•
•
•

Met een netwerk van meer dan 30 gespecialiseerde coaches begeleiden wij mensen die
met specifieke problemen of vragen in hun werkomgeving te kampen hebben.
Daarom beschikken wij over coaches met verschillende soorten expertises en
persoonlijkheden die naar jouw vragen luisteren en samen met jou op pad gaan om, voor
jou, een actieplan uit te werken.
Je betaalt slechts 80 euro voor een traject ter waarde van 1.100 euro. (8 uur coaching)
Wat gebeurt er wanneer je geen traject opstart om iets aan jouw probleem te doen?
Je kan ook proberen zelf iets te ondernemen:
Maar hoe? waar? wanneer? tegen welke prijs? Ga je het wel volhouden zonder
professionele hulp?
Je kiest voor een traject bij Het Coachingatelier:
Je wordt door onze gecertifieerde coaches begeleid en komt er snel achter wie je bent,
wat je wil, welke jouw mogelijkheden zijn en hoe je deze kan benutten.

Alle info via:
http://www.loopbaan-coaching.be/onderwijs/?utm_source=Klasse++Nieuwsbrieven&utm_campaign=166645a118LERARENDIRECT_2017_05_11&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-166645a118417312689#knopjeB

▪

Ongelijke onderwijskansen
Telkens opnieuw toont wetenschappelijk onderzoek aan dat kinderen geen gelijke kansen
krijgen in het onderwijs. Onderzoekers stellen vast dat er een sterk verband bestaat tussen de
sociaaleconomische en culturele achtergrond van een kind en zijn prestaties op school. De
redenen hiervoor zijn erg complex en vergen een lokale aanpak.
Kansarme leerlingen vaker niet op school
Bijna een half procent van het aantal lagere schoolleerlingen spijbelde veelvuldig tijdens het
schooljaar 2011-2012. In het secundair onderwijs was dat anderhalf procent. In het deeltijds
secundair onderwijs zijn bijna vier op de tien leerlingen hardnekkige spijbelaars.
Kansarme leerlingen lopen beduidend meer risico om een spijbelaar te worden. Leerlingen die
niet de Belgische nationaliteit hebben, blijven meer afwezig dan Belgen. Leerlingen die thuis
geen Nederlands spreken, waarvan de moeder laagopgeleid is of die rondtrekken, spijbelen
het meest. Dat blijkt uit het rapport 'Wie is er niet als de schoolbel rinkelt. Evaluatie 20112012'. Het rapport is een uitgave van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.
“Gelijke onderwijskansen en topresultaten gaan hand in hand”
Vaak wordt beweerd dat een keuze dient gemaakt tussen het nastreven van excellentie en het
waarborgen van gelijke onderwijskansen. Dirk Jacobs verklaart in een videobijdrage dat
internationale onderzoeken aantonen dat het ene het andere niet uitsluit.
Lees verder via:
http://www.vvsg.be/onderwijs/watisFLOB/Pages/Gelijke%20onderwijskansen.aspx

SECTOREN

▪

Rerum Novarum
De katholieke gemeenschap vierde op 25 mei Rerum Novarum.
Rerum Novarum (Over nieuwe dingen) is een in 1891 door Paus Leo XIII geschreven encycliek.
De encycliek houdt zich bezig met de situatie van de arbeidersklasse en formuleert in de vorm
van een aantal uitgangspunten de sociale leer van de Katholieke Kerk.
Uitgangspunten van de pauselijke encycliek waren een rechtvaardig loon, het recht op
eigendom en solidariteit met de zwakkeren. Als instrumenten om deze doelstellingen na te
streven, werden zowel overheidsingrijpen als de vorming van vakbonden genoemd.
In zijn uiteenzetting over overheid, industrie en arbeid leidt Leo XIII de Kerk het industriële
tijdperk binnen. Zijn pleidooi voor vakorganisaties was niet alleen een vernieuwing binnen
kerkelijke kring, maar ook daarbuiten. Leo's encycliek bevat een kritiek tegenover
ongebreideld kapitalisme maar veroordeelt wel het marxistisch socialisme, het historisch
determinisme en het dialectisch materialisme. Zijn voorgestelde samenwerking tussen arbeid

en kapitaal inspireerde tot de vorming van vakbonden en onder meer verschillende vormen
van corporatisme.
Duiding en boek via:
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=651
https://www.bol.com/nl/p/paus-leo-xiii-en-abraham-kuyper/9200000059203244/?country=BE
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/05/24/rerum-novarum-de-speech-van-marcleemans

▪

Minimumdienst bij spoor
De federale regering wil nu toch een minimumdienst bij het spoor.
Het spoorpersoneel dat wil staken moet zich vier werkdagen voor een staking verplicht laten
registreren. Dat staat in een voorontwerp van wet van minister van Mobiliteit François Bellot
(MR). Door die meldingsplicht kan de spoordirectie op tijd alternatieve dienstregelingen en
uurroosters uitwerken. Er komen ook strenge sancties voor wie verzaakt aan de verplichte
registratie. Wie zich niet registreert of zegt te zullen werken en toch staakt, krijgt een blaam in
zijn personeelsdossier.
Het voorstel van Bellot is slechts een ‘lightversie’ van een echte minimumdienst.
Er is geen verplichting om een gegarandeerd aantal treinen te laten rijden en daarvoor het
personeel op te vorderen.
Minister Bellot vraagt de spoordirecties ook om op te lijsten hoeveel operationeel personeel
ze precies nodig hebben om de treinen op stakingsdagen te laten rijden. Op basis van die
cijfers moeten ze scenario’s met concrete dienstregelingen uitwerken. Daarbij zullen minimaal
treinen rijden op de grote assen in de ochtend- en de avondspits. Maximaal is er ook een
beperkt aanbod treinen in de daluren.
Regeringspartijen Open VLD en N-VA reageren positief op het voorstel van minister Bellot.
“Wie wil staken, zal dat kunnen”, stelt Open VLD-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu tevreden
vast. “Maar het recht op werken is even fundamenteel. Zowel spoorwegpersoneel als
pendelaars die willen werken, moeten dat kunnen doen. Vandaar dat we een gegarandeerde
dienstverlening op het spoor nodig hebben.”
Ook N-VA-Kamerlid Inez De Coninck stipt aan dat het wetsontwerp van Bellot “het
stakingsrecht respecteert en aan de NMBS de nodige middelen geeft om een minimumdienst
te organiseren”. De meldingsplicht vindt ze logisch. “Het spoorbedrijf moet nu eenmaal weten
wie staakt en wie niet. Op deze manier respecteer je de wil van stakers, die van werkwilligen
en de reizigers.”
Oppositiepartij Groen vindt de voorgestelde minimumdienst een weinig realistische optie en
stelt voor om de betaalstaking verder te onderzoeken. “Zo kan het personeel een sterk signaal
geven aan werkgever en regering zonder de treinreizigers, hun eerste bondgenoten, te
treffen”, zegt Kamerlid Stefaan Van Hecke.

Reizigersorganisatie TreinTramBus ondersteunt de plannen van minister Bellot. “Niet alle
reizigers zijn geholpen, maar met die maatregel weten we op voorhand waar we aan toe zijn,
en wie geen alternatief heeft zal in veel gevallen toch op zijn bestemming geraken”, zegt Jan
Vanseveren, woordvoerder van TreinTramBus.
“We steunen dan ook de plannen van de minister. Die vormen geen aantasting van het
stakingsrecht, maar willen het evenwicht bewaren tussen de rechten van stakende
medewerkers en die van de getroffen reizigers. Wel vinden we het belangrijk dat eerst de
uitwassen van stakingen worden aangepakt. Onaangekondigde stakingen zijn niet meer van
deze tijd, omdat de getroffen klanten niet de kans krijgen om zich aan te passen. Hetzelfde
geldt voor sabotageacties, waarbij een kleine groep stakers sporen of seinhuizen blokkeren en
zo een groot deel van het spoorverkeer plat legt.”
De christelijke spoorvakbond plaatst enkele serieuze vraagtekens bij het voorstel voor een
minimale dienstverlening op het spoor. "We vinden het vreemd dat het overleg blijkbaar vier
dagen op voorhand wordt afgebroken", zo zegt Luc Piens, de sectorverantwoordelijke van
ACV-Transcom. Volgens hem zal het daardoor niet meer mogelijk zijn om pakweg twee dagen
voor een aangekondigde staking alsnog tot een compromis te komen. "Het is ook eigenaardig
dat mensen in die laatste vier dagen niet meer van gedacht mogen veranderen. Als je een
staking wil vermijden, is het vooral belangrijk om tot goed sociaal overleg te komen. Dit
voorstel zal daar niet toe bijdragen."
De vakbondsman hekelt ook dat de minister met het voorstel eerder voor de kant van de
directie van de NMBS lijkt te kiezen. "Een conflictsituatie bestaat natuurlijk tussen twee
partijen. Met dit voorstel wordt enkel het personeel geviseerd. Het bedrijf, dat toch ook een
verantwoordelijkheid draagt bij het sociaal overleg, blijft buiten schot."
Ook de socialistische vakbond ACOD is niet tevreden met het voorstel. “Deze regering steekt
blijkbaar meer tijd in minimale dienstverlening dan in maximale dienstverlening”, zo reageert
Ludo Sempels, de voorzitter van de Nederlandstalige vleugel van ACOD Spoor.
Volgens de vakbondsman zou de regering in de eerste plaats moeten investeren in het sociaal
overleg. “Goed sociaal overleg zal ervoor zorgen dat acties worden vermeden. Daar zullen
uiteindelijk zowel het personeel als de reizigers meer voordeel bij hebben.”
ACOD zegt verder "bijzonder ontstemd" te zijn over de manier waarop de minister over dit
dossier communiceert. "Minister Bellot kwam nochtans hoogstpersoonlijk op de Nationale
Paritaire Commissie zijn waardering uiten over onze constructieve medewerking en repte met
geen woord over de minimale dienstverlening", zegt Ludo Sempels.
Hij hekelde ook het feit dat de bonden via de pers moesten vernemen dat er een wetsvoorstel
op tafel ligt.
“Hoffelijkheid en respect voor het sociaal overleg is duidelijk geen beleefdheidsbeginsel voor
deze regering”, besloot hij.
Desondanks wil ACOD nog geen uitspraken doen over mogelijk acties. Ze zullen dit laten
onderzoeken en gaan daarna nog overleg plegen met de achterban.
Volgens de vakbonden zou de regering in de eerste plaats moeten investeren in het sociaal
overleg. Goed sociaal overleg zal ervoor zorgen dat acties worden vermeden. Daar zullen
uiteindelijk zowel het personeel als de reizigers meer voordeel bij hebben.

▪

Misbruik van dagcontracten
Er wordt nog altijd misbruik gemaakt van dagcontracten.
Dat was te zien in een "Pano"-reportage. Daaruit bleek dat 250 uitzendkrachten weken-, zelfs
maandenlang met dagcontracten werken. Dat mag eigenlijk alleen in specifieke situaties.
Het koerierbedrijf DHL Aviation dat in opspraak kwam in de reportage, op de luchthaven van
Zaventem, start een intern onderzoek naar mogelijk misbruik met dagcontracten.
De arbeidsinspectie is verrast en zegt dat zij geen controles doet in de sector omdat er
duidelijke afspraken zijn tussen vakbonden en werkgevers.
In de reportage ging het niet over vreemde werknemers die illegaal werken. Het gaat over een
eigen heel belangrijke sector, die een stuk als waardemeter voor de economie en van de
economische groei wordt gekenmerkt, samen met de bouw."
"Daar zijn dus een heel aantal regelingen uitgewerkt door de sector zelf, maar die zijn dus
blijkbaar toch niet sluitend. We vinden het een beetje frustrerend dat dit vandaag nog altijd
mogelijk is", aldus de arbeidsinspectie.
De arbeiders durven geen klacht in te dienen omdat ze hun baan niet willen kwijtraken, zegt
ook Philippe Vandenbroeck van de Arbeidsinspectie.
"Het probleem in de sector is dat we geen klachten krijgen. De mensen zoeken een job,
hechten zich vast aan een strohalm om toch maar iets te hebben. Ze durven niet reclameren,
zijn overgeleverd aan de vraag, krijgen een contract of geen contract."
"Vrijdagavond weten ze niet of ze maandag kunnen beginnen. In die omstandigheden is gevaar
voor manipulatie en willekeur van die werknemers niet veraf."
Indien het misbruik van dagcontracten wordt bevestigd, dan zal snel reactie volgen. Dat
kondigt minister van Werk Kris Peeters (CD&V) aan, na de reportage in VRT-programma Pano
waaruit moet blijken dat uitzendkrachten bij koerierbedrijf DHL Aviation maandenlang met
zo'n contracten werken. Hij heeft de administratie al een opsporingsonderzoek gevraagd.
Wat in de reportage aan bod kwam, is "Zeer schokkend. Dit kan niet", zegt minister Peeters
donderdag in De Ochtend op Radio 1.
Een onderzoek van de administratie bij het bedrijf, maar ook elders, moet aantonen of dit het
topje van de ijsberg is. "Een dagcontract kan, maar dan in specifieke gevallen. Het kan niet dat
ze systematisch worden gebruikt. Zeven maanden kan niet."
Volgens de minister wordt de relatie tussen werknemer en werkgever in een dergelijke situatie
volledig scheefgetrokken. Hij verwees naar een nieuwe cao waardoor een werknemers na een
bepaald aantal uren werk een contract voor onbepaalde duur moet aangeboden krijgen.
Volgens Olivier Van Camp van de socialistische bediendebond BBTK is de Wet-Peeters mee
verantwoordelijk voor dergelijke praktijken. "Mensen zullen in de toekomst onbeperkt voor
een uitzendkantoor kunnen werken", hekelt Van Camp. De uitzendkracht heeft dan wel recht
op een loonwaarborg tussen de verschillende interimopdrachten in, die het uitzendkantoor
moet betalen. Ook de grotere arbeidsflexibiliteit om productieschommelingen op te vangen,
baart de vakbond zorgen.
Van Camp zegt tevreden te zijn met de reportage. "We zijn nu verheugd dat, met de reportage
en de media-aandacht, de arbeidsinspectie een standpunt inneemt."

▪

Discussie over pensioen blijft
Een drastische pensioenhervorming, dat beloofde deze regering bij haar aantreden bij monde
van N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Want als we zo doorgaan, stevenen we recht af op een
muur,' was de teneur.
De afgelopen weken voegde minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) - volmondig
gesteund door de meerderheidspartijen, ook 'het sociale gelaat' CD&V - daar nog een
fundamentele oneerlijke component aan toe. De nieuwe regel komt erop neer dat wie rijk
genoeg is om studiejaren af te kopen, die jaren kan laten meetellen voor de berekening van
zijn of haar pensioen. Met andere woorden, extra pensioen voor wie extra lang studeerde,
tenminste als je daar het geld voor liggen hebt.
Wie dus niet studeerde, krijgt die kans niet. De dokter die 7 jaar geneeskunde achter de rug
heeft, des te meer. Op zijn minst is het vreemd dat deze regering eerst de pensioenbonus
afschaft en zo langer werken ontmoedigt, om daarna de pensioenafkoop te stimuleren voor
wie wél studeerde én het zich kan permitteren. Vrij vertaald: de hoogste pensioenen worden
verhoogd, terwijl de lagere pensioenen het gelag betalen. Langer werken loont minder, terwijl
langer studeren pensioen oplevert voor wie geld heeft om zijn studiejaren af te kopen. De
Inspectie Financiën - die de afkoopregeling van de studiejaren onder de loep nam - kwam in
een advies alvast tot dezelfde conclusie als wij: dit zal de sociale ongelijkheid tussen
werknemers alleen maar vergroten.
Je herstelt het vertrouwen in ons pensioenstelsel niet door minder te geven aan wie al weinig
heeft en meer aan wie al een hoger pensioen heeft. De pensioenhervorming zoals de regeringMichel ze ziet is dan ook een schoolvoorbeeld van een negatief project. Massa's mensen gaan
erop achteruit - vrouwen, die vaak de zorg van het gezin op zich nemen en hun loopbaan
tijdelijk 'on hold' zetten, nog het meest. En zij die hun leven lang hard gewerkt en bijgedragen
hebben, krijgen te horen dat ze vooral zelf moeten sparen voor hun oude dag. Wie dat niet
kan, moet maar op de blaren zitten.
Ons pensioensysteem eerlijk en positief herdenken, dat is wat we moeten doen. Dat vereist
een fundamentele omslag in ons denken. Dat houdt in dat we enkele muren slopen om het
voor iedereen weer eerlijk te maken. Daarom stellen wij voor om uw pensioenleeftijd niet
langer afhankelijk te maken van leeftijd of diploma, maar wel van het aantal jaren nadat u
bent beginnen te werken of start met naar werk te zoeken. Het aantal kilometer op de teller
moet doorslaggevend worden.
Dan moet een loopbaan van 42 jaar gewoon volstaan om recht te hebben op een volwaardig
wettelijk pensioen dat toelaat zorgeloos je oude dag te beleven. Wie op zijn 18e begint met
werken, heeft recht op pensioen op zijn 60e. Wie tot zijn 22e studeert en daarna werk begint
te zoeken, zal tot zijn 64e aan de slag moeten blijven. En wanneer je ziek bent, voor je
kinderen zorgt of een tijd op zoek bent naar een job, dan blijft je teller lopen. Wie langer
doorwerkt, heeft gewoon recht op meer pensioen. Dat is eerlijk, eenvoudig en transparant.
De hoogste ambtenarenpensioenen zijn in dit land zeer riant en daar zouden we op moeten
ingrijpen." Dat zegt Bart De Wever in een interview in De Tijd. De N-VA-voorzitter gaf dit als
voorbeeld van "sommige stelsels die heel gul zijn en die we eens grondig moeten bekijken".
De Tijd kaart in het interview met Bart De Wever het uitstel van het begrotingsevenwicht tot
2019 aan. De partijvoorziiter neemt geen blad voor de mond en verkondigt dat "de sociale
zekerheid in het vizier komt". Om een begrotingsevenwicht te halen zullen er volgens hem
"taboes moeten sneuvelen".
De politicus denkt daarbij onder meer aan de hoogste ambtenarenpensioenen, die hij naar
beneden wil halen. "We hebben dat al gedaan voor de pensioenen van parlementsleden, al

was daar weinig ambiance om slagroom van de taart te halen", zegt hij in De Tijd. De Wever
wil naar eigen zeggen vermijden dat ons land afstevent op een overheidsbeslag van 60 procent
van het bruto binnenlands product.
John Combrez was snel om via Twitter te reageren op De Wevers uitspraken: "Regering
kondigde pas aan de hoogste ambtenarenpensioenen te verhogen, BDW wil ze verlagen. Gaat
het nog over iets?" De sp.a-voorzitter verwees daarbij naar het voorstel van minister voor
Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), om de solidariteitsbijdrage op de hoogste pensioenen
met 25 procent te verlagen.

VARIA

▪

Wat verandert er in Juni?
Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht.
1. Ecocheques
Vanaf 1 juni kan je opnieuw meer producten aankopen met ecocheques. Zo kan je er voortaan
bomen en planten, tuinonderhoudsproducten, biologische gewasbeschermingsmiddelen en
(elektrisch) tuingereedschap mee kopen. Snijbloemen komen echter niét in aanmerking.
Er zijn ook meer mogelijkheden voor tweedehandsproducten. Tot nu toe waren ecocheques
enkel mogelijk voor tweedehandskleding, -boeken en -meubels, maar voortaan voor bijna alle
producten, ook bijvoorbeeld kleine elektronische apparaten of toestellen met energielabel A+
of beter.
Om de wegwerpcultuur te ontmoedigen, zijn ook herstellingen van producten toegevoegd.
Niet alleen producten die je met ecocheques kan kopen, maar bijvoorbeeld ook de herstelling
van schoenen en computers.
2. Rijexamen
In het theorie-examen wegen zware overtredingen voortaan zwaarder door, en het
praktijkexamen bevat meer mogelijke manoeuvres, zelfstandig rijden (bijvoorbeeld via gps) en
een risicoperceptietest.
Het theorie-examen blijft bestaan uit 50 vragen, waarop je minstens 41 punten moet halen.
Maar wie een zware fout maakt, verliest voortaan 5 punten. Voor een lichte fout verlies je nog
altijd 1 punt. Voorbeelden van zware overtredingen zijn het negeren van een rood
verkeerslicht, het overschrijden van een witte doorlopende streep of een
snelheidsovertreding.
Ook aan het praktijkexamen wordt gesleuteld. De kandidaat moet voortaan zes mogelijke
manoeuvres kunnen uitvoeren in plaats van twee. Behalve parkeren achter een voertuig en
keren in een smalle straat, moet hij bijvoorbeeld ook in een rechte lijn kunnen achteruitrijden
en de auto achteruit in een vak loodrecht op de weg kunnen parkeren.

3. Zonnepanelen
Wie zijn zonnepanelen niet aangeeft, riskeert voortaan boetes van 150 tot 20.000 euro. Het
aanmelden van zonnepaneleninstallaties bij netbeheerder Eandis of Infrax is verplicht, maar
naar schatting één op de zes doet dat niet. Het is belangrijk om veiligheidsproblemen bij
werken aan het net te voorkomen en op elk moment de stabiliteit van de energielevering te
kunnen garanderen.
Die vergoeding voor wie stroom terug op het net stuurt, kost afhankelijk van de netbeheerder
ongeveer 100 euro per kW (vermogen van de omvormer). Wie zijn installatie tegen 1 juni niet
heeft aangegeven en betrapt wordt, riskeert een boete van 150 tot 20.000 euro. Dat hoogste
bedrag geldt voor grote industriële spelers.
Wie zijn zonnepanelen installeerde voor 1 juni 2015 en dus nog groenestroomcertificaten
ontvangt, is in orde. Wie de installatie nergens op de factuur ziet, kijkt een en ander het best
eens na op www.eandis.be/zonnepanelenmelden of www.infrax.be/zonnepanelenmelden
4. Morning-afterpil
Aidsremmer Truvada wordt ook terugbetaald aan wie niet besmet is met hiv. Minister van
Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) trekt daarvoor dit jaar 1 miljoen euro uit. “Zo
kunnen we heel wat nieuwe besmettingen voorkomen.”
Wie heel kort na een risicovol seksueel contact een hogere dosis Truvada neemt, kan de kans
op besmetting verkleinen.
Voorlopig heeft alleen wie al besmet is recht op terugbetaling. In de toekomst zal ook iemand
die een verhoogd risico loopt het middel preventief terugbetaald krijgen.
5. TAX-on-web
NIET VERGETEN: Belastingsbrief tijdig binnensturen.

▪

Medicijnen kosten te veel
Steeds meer Belgen zijn erg bezorgd over dure geneesmiddelen. Die kosten in ons land vaak 5
à 10 keer zoveel als in Nederland.
Nochtans kan het anders, schrijft Peter Mertens, met een systeem voor openbare
aanbesteding, beter bekend als het Kiwi-model. Dat is voordelig voor de patiënt én voor de
sociale zekerheid. Mertens antwoordt punt per punt op de argumenten van minister van
Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).
Op initiatief van de groespraktijken van Geneeskunde Voor Het Volk en de PVDA trokken
onlangs 400 personen naar Nederland om daar medicamenten te gaan kopen.
Georges en Gerda: "een maand van ons pensioen voor dokters en medicijnen"
PVDA-gezondheidsexperts Dirk Van Duppen en Sofie Merckx tonen in een nieuwe studie aan
dat een openbare aanbesteding – het kiwimodel – voor de 25 geneesmiddelen die de
ziekteverzekering het meest kosten, 480 miljoen euro opbrengt. Geneeskunde voor het Volk
en de PVDA lanceren nu een nieuwe petitie.

Je kunt ook zonder de patiënt te treffen besparen op het budget voor geneesmiddelen. Als je
een openbare aanbesteding uitschrijft voor alle geneesmiddelen waarvan het patent is
verlopen — het kiwimodel — dan kan het Riziv besparen op het budget voor medicamenten
zonder de rekening door te schuiven naar de patiënt. In Nederland doen de private
zorgverzekeraars dat al voor de geneesmiddelen die ze moeten terugbetalen aan de mensen
die bij hen verzekerd zijn. Daardoor ligt de prijs van veel medicamenten in Nederland veel
lager dan in België. De maagzuurremmer Omeprazol kost in België 53 euro voor een
verpakking van 98 capsules, in Nederland 9 euro. De patiënt moet in België 14 euro uit eigen
zak betalen, in Nederland niets. In België kost die maagzuurremmer 39 euro voor de
ziekteverzekering, in Nederland 9 euro. Het verschil zit hem dus in de toepassing van het
kiwimodel.
Het kiwimodel wordt in België al toegepast op het vaccin voor baarmoederhalskanker. Dat
zorgt voor een besparing voor de ziekteverzekering en de patiënt. Je kan dus onmogelijk
zeggen dat het kiwimodel niet werkt.
Met de budgettaire ruimte die ontstaat door de toepassing van het kiwimodel kun je het
remgeld voor de patiënt verlagen of zelfs helemaal laten wegvallen.
Wat houdt de minister tegen om dat model in te voeren?
Bron: PVDA
Lees ook:
http://pvda.be/artikels/tien-redenen-waarom-maggie-de-block-fout-zit-met-haar-kritiek-ophet-kiwimodel-0
http://pvda.be/artikels/minister-de-block-maakt-veelgebruikte-geneesmiddelen-tot-4-maalduurder

▪

Waardevolle Bossen

Voorbije maand kwam de Vlaamse regering en vooral minister Schauvliege onder zware druk
door de publicatie van de boskaart van de meest kwetsbare waardevolle bossen (MKWB).
Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft de omstreden boskaart van Joke
Schauvliege (CD&V) na enorme kritiek opnieuw ingetrokken. Maar opmerkelijk genoeg zou
Schauvliege daarover niet op voorhand zijn ingelicht. Bij CD&V zijn ze allerminst opgezet met
die beslissing: “Hyperdeloyaal en grof van N-VA”, klinkt het daar.

Eens temeer lag de Vlaamse regering weer met elkaar in de clinch.
De boskaart, met daarop 12.000 hectare ‘zonevreemd bos’, zorgde de voorbije maand voor
verhitte discussies in het Vlaams Parlement. Zeker toen bleek dat vooral in de provincies
Limburg en Antwerpen duizenden eigenaars het risico liepen niet langer te kunnen bouwen op
de gronden die ze nochtans als bouwgrond, industriegrond of als grond voor gemeenschapsen nutsvoorzieningen hadden gekocht.
Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) trok daarom de boskaart opnieuw in. “Ik
heb vastgesteld dat de boskaart, ondanks goeie bedoelingen, vol verkeerde effecten zit. Het
kan niet dat mensen die bouwplannen hadden, dat nu niet meer kunnen. Dit druist in tegen
mijn rechtsgevoel. Daarom hebben we met de collega’s in de Vlaamse regering afgesproken
om de kaart weer in te trekken en het openbaar onderzoek stop te zetten.”
Een “collectieve” beslissing waarvan Schauvliege naar verluidt enkel via sms op de hoogte
werd gebracht. Nochtans was er een vergadering van de Vlaamse regering. “Daar is gesproken
over het dossier, ik heb het zelf op tafel gelegd, maar er is geen beslissing genomen. Daar kan
ik formeel over zijn”, verklaarde Vlaams milieuminister Joke Schauvliege in het VRT-journaal.
Bij CD&V, de partij van Schauvliege, zijn ze op zijn zachtst gezegd niet opgezet met de plotse
beslissing van Bourgeois. Achter de schermen klinken zelfs de woorden “deloyaal en grof”.
“Bij de oppositie spreken ze over een motie van wantrouwen van de minister-president tegen
de minister en een bewijs dat Schauvliege niets te zeggen heeft over haar eigen dossiers”, was
er nog te horen.
De Vlaamse Regering heeft dan op 22 mei 2017 beslist de ontwerpkaart weer in te trekken.
Dat is gebeurd door het aanpassen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart
2017. Bijgevolg is het openbaar onderzoek zonder voorwerp geworden. Het openbaar
onderzoek wordt dan ook stopgezet.
Door die beslissing komen we wat betreft de bescherming van bossen terug op de situatie
zoals die bestond vóór 31 maart 2017. De bescherming van bossen tegen ontbossen wordt
geregeld door artikel 90bis van het Bosdecreet en het artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening.
Zie: https://www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek
En: https://navigator.emis.vito.be/actuele-wetgeving
Schauvliege reageerde opgelucht op de beslissing van Bourgeois. “Ik was de enige die
kanttekeningen heeft geplaatst bij de consequenties van de geplande bosbescherming en ben
weggezet als een bosbarbaar”, reageerde de minister.
“Ik ben blij dat de redelijkheid blijkbaar is teruggekeerd, hoewel het geen beslissing van de
Vlaamse regering betreft”, zegt ze. “Ik stel voor dat het parlement nu de criteria voor de
boskaart aanpast, zodat we tot een evenwichtiger resultaat kunnen komen.”
De minister stelt dat zij altijd op de consequenties heeft gewezen, maar daardoor in een
bepaald daglicht werd gesteld. “Sommigen stonden in het parlement zelfs met een bijl te
zwaaien”, brengt Schauvliege in herinnering.
Oppositiepartij Groen reageert scherp op de beslissing van Bourgeois. “Dit is amateurisme van
de bovenste plank”, zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman.
“Vlaanderen moet dingend zijn meest waardevolle bossen beschermen. Daarvoor hebben we
nood aan een goede boskaart die de echt eeuwenoude waardevolle bossen beschermt.
Minister Schauvliege heeft dit dossier volledig verknoeid”, zegt Meuleman.
“Door politiek getouwtrek en koehandel is de broodnodige kaart een gedrocht geworden.
4.000 van de 12.000 ha van de oorspronkelijke kaart van de grootste en meest kwetsbare

stukken zijn er uitgehaald. Er zijn allerlei kleinere bossnippers bijgekomen. Het resultaat is een
slechte kaart en grote onzekerheid voor grondeigenaars en de natuur”, aldus Meuleman.
“Minister Schauvliege slaagt er als minister van natuur in om door haar amateurisme mensen
te treffen en op die manier elk draagvlak voor natuurbeleid te doen slinken. Deze minister is
stilaan zelf een natuurramp”, besluit Meuleman.
De tekst van het volledige debat vindt u hier:
https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1139053/verslag/1140188
http://www.ademloos.be/category/tags/bosbeleid
In verband met de heisa rond het nieuwe bosdecreet waardevolle bossen hierbij enkele
bedenkingen want er is veel onduidelijkheid in deze materie:
-

-

Is het nieuwe bosdecreet MKWB nu definitief ingetrokken?
Hoe komt het dat burgers bij het aanvragen van een stedenbouwkundig attest niet in
beroep kunnen gaan? Dat is toch discriminatie voor kleine bouwers tegenover grote
projectontwikkelaars, die meer geld hebben om ineens een bouwaanvraag te doen
Hoe wordt de schade berekend als je op bouwgrond niet meer mag bouwen?
Waarom moet je een archeologisch onderzoek laten doen voor je een
bouwvergunning kan indienen?
Dat kan toch allemaal gebeuren tijdens of nadat je een bouwvergunning hebt
gekregen, of met de formulering: “bouwaanvraag voorlopig goedgekeurd, maar
archeologisch onderzoek moet nog gebeuren”
Nu jaagt men kleine bouwers nodeloos op kosten, vooraf, en zonder garantie dat de
bouwaanvraag wordt goedgekeurd

-

Zijn er op de korte tijd dat het nieuwe bosdecreet MKWB er was, bedrijven die
gebruik gemaakt hebben om hun grond onmiddellijk te laten ontbossen?
Is het nieuwe bosdecreet een soort misleiding om kleine eigenaars van een
bouwgrond te kunnen benadelen, bij niet tijdig reageren, wegens procedurefouten?

Kortom, we hebben hier een staaltje gezien van de onbekwaamheid van deze regering.

▪

Onvoldoende onderhoudsgeld
Vier op de 10 gezinnen krijgen na een echtscheiding niet het onderhoudsgeld waar ze recht op
hebben. Dat blijkt uit een enquête van de Ligue des Familles. De gevolgen zijn groot: 85 % van
de eenoudergezinnen en van de nieuw-samengestelde gezinnen kunnen de eindjes niet aan
elkaar knopen tegen het einde van de maand. Eén op 2 heeft financiële zorgen op het vlak van
wonen, kledij en mobiliteit en één op 4 zelfs met voeding.
Bovendien zijn er steeds minder DAVO-kantoren waar alleenstaande ouders terechtkunnen.
DAVO, de Dienst voor Alimentatievorderingen, moet veel bekender en toegankelijker worden
door een campagne naar de mensen die deze dienst nodig hebben. De intake van
alimentatieaanvragen moet lokaal gebeuren, zodat ook kwetsbare gezinnen met een verhoogd
armoederisico krijgen waar ze recht op hebben.
Dienst voor Alimentatievorderingen

Uit de enquête van La Ligue blijkt dat van de personen die geen alimentatie ontvangen 4 %
niet wist dat ze een aanvraag konden doen en 15 % het niet durfde vragen aan de ex-partner.
Nochtans bestaat de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) al meer dan 12 jaar. Deze
dienst kan achterstallige onderhoudsgelden terugvorderen bij de partner die in gebreke blijft
en voorschotten uitkeren op de achterstallige onderhoudsbijdragen voor de kinderen tot 175
euro per maand per kind.
Alleen onderhoudsgerechtigde ouders met een maandinkomen onder de 1.800 euro
(verhoogd met 67 euro per kind ten laste) kunnen voorschotten krijgen. Heel concreet
betekent dit voor heel wat eenoudergezinnen het verschil tussen armoede of net de eindjes
aan mekaar kunnen knopen. DAVO heeft op die manier al meer dan 86.000
onderhoudsgerechtigden kunnen helpen: meer dan 3000 ex-partners én 83.000 kinderen
kregen eindelijk waar ze recht op hadden. Ruim 93 % van de aanvragers zijn vrouwen.
Steeds minder DAVO-kantoren
Onderhoudsgelden zijn een recht, uitgesproken en vastgelegd door een rechter of onderling
overeengekomen én dus afdwingbaar. Maar jammer genoeg vinden nog te weinig
eenoudergezinnen in moeilijkheden hun weg naar DAVO. In het begin waren er nog 30 DAVOkantoren waar mensen terechtkonden om hun dossier in te dienen, vandaag zijn dat er nog
maar 23.
Vanaf september wil DAVO de intake nog uitsluitend laten gebeuren in 11 infocentra, dus
eentje per provincie (behalve in Vlaams-Brabant waar Brussel en Leuven overeind blijven).
Bovendien worden dit polyvalente infocentra die naast DAVO heel wat andere fiscale zaken
moeten regelen waardoor de zichtbaarheid nog vermindert.
Dit gaat de bereikbaarheid van DAVO niet bevorderen, integendeel. Zeker omdat we weten
dat mobiliteit voor deze gezinnen al problematisch is. Het dossier zal ook online ingediend
kunnen worden, maar ook dat is geen oplossing. Zes op de 10 gezinnen heeft het nu al moeilijk
om de nodige documenten voor DAVO te verzamelen.
De toenemende onlinedienstverlening zorgt er vaak voor dat mensen in armoede hun rechten
nóg moeilijker kunnen opnemen, omdat ze geen computer, geen internet of onvoldoende
digitale vaardigheden hebben. Het Platform Alimentatiefonds (een samenwerking tussen
vrouwen- en gezinsorganisaties) is heel ongerust over de werking, het bereik en de
toegankelijkheid van DAVO in de toekomst.
Het aantal eenoudergezinnen in België groeit gestaag: het ging in 2016 om bijna 480.000
eenoudergezinnen met meer dan 725.000 kinderen. Nu al heeft meer dan 35 % van de
eenoudergezinnen in België een verhoogd armoederisico. DAVO moet dus veel méér
bekendgemaakt worden, én beter en makkelijker toegankelijk worden.
Campagne om DAVO bekender en toegankelijker te maken
De intake van de dossiers moet lokaal kunnen gebeuren, in elke Belgische gemeente, zodat
alvast het probleem van de mobiliteit is opgelost. De verwerking, terugvordering, inning en
uitbetaling kan na de lokale intake in de 11 DAVO-centra gebeuren. Persoonlijke begeleiding is
zeker nodig.
Met het Platform Alimentatiefonds eisen we dat er een grote campagne wordt opgezet om
DAVO meer bekend te maken bij wie deze dienstverlening nodig heeft om aan achterstallige
onderhoudsgelden te geraken.
Platform Alimentatiefonds: Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad en Yves Coemans,
attaché Gezinsinkomen Gezinsbond

Bron: dewereldmorgen
http://www.secal.belgium.be/index.php?page=2

▪

Ik zie je wel zitten
Na een lange dag heerlijk in de zetel ploffen? Natuurlijk heb je je portie ontspanning verdiend.
Maar van stilzitten doe je geen nieuwe energie op... Integendeel: je voelt je er nóg futlozer
van. Wat doet een avondje stilzitten met je lichaam en geest?
Van zitten word je moe
Uit onderzoek blijkt dat volwassenen die te veel stilzitten meer kans hebben op het
ontwikkelen van een depressie. Volwassenen die veel tv kijken, blijken bovendien een lagere
levenskwaliteit te hebben dan volwassenen die minder tijd voor de televisie doorbrengen. Ook
kinderen en jongeren die te veel stilzitten, blijken zich minder goed in hun vel te voelen dan
leeftijdsgenoten die meer bewegen.
Je hart houdt niet van zitten
Volwassenen met veel schermtijd op de teller, hebben meer kans om hart- en vaatziekten te
ontwikkelen. Kinderen en jongeren die veel stilzitten, blijken bovendien minder fit te zijn op
cardiovasculair vlak. Te veel stilzitten kan een hoge bloeddruk en een hoge cholesterol in de
hand werken.
Op zoek naar de juiste balans
Wil je gezond blijven, vermijd dan ook compensatiegedrag. Intensief sporten na een hele dag
stilzitten is minder goed voor je dan je denkt. Hetzelfde geldt voor een lange tv-avond na
een drukke werkdag vol beweging. Probeer op zoek te gaan naar een mooie balans tussen
minder stilzitten en genoeg bewegen.
Minder zitten thuis
Wees niet te streng voor jezelf. Je hoeft niet meteen je hele leven om te gooien, kleine
aanpassingen zijn al genoeg. Thuis tellen de dagelijkse huishoudelijke klussen bijvoorbeeld ook
mee als beweging.
Alle informatie via:
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ikziejewelzitten
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ikziejewelzitten/zitten-ongezond

BOEKEN

▪

Frontlijnen
Een reis langs de achterkant van de
wereldeconomie
‘Dit boek verdient een breed en internationaal publiek.’
Het is geen toeval dat de wereldberoemde auteur van
onder andere De shockdoctrine en No time zo onder de
indruk is van dit verhaal. Zoals treinen je de achterkant
van landschappen laten zien, zo troont Nick Meynen je
mee langs de achterkant van onze mondiale economie.
Hij maakt kennis met de afvalmaffia in Napels,
aanschouwt de geschifte Griekse goudkoorts, ontdekt
in Dubai dat er niet genoeg zand is en komt in Congo tot
een verrassende vaststelling over de globale economie.
Op elke plaats die hij aandoet, op elke frontlijn, komt
naar boven: dit economisch systeem is onhoudbaar
want het maakt mens, dier en planeet ziek.
Toch is Meynen niet pessimistisch, zelfs niet in tijden van Trump. Hij toont hoe overal mensen
in de maalstroom rechtop gaan staan en zich verzetten tegen het kwartaalkapitalisme. Nonfictie van de bovenste plank waarin de Grote Verhalen van deze tijd oplichten.
http://www.epo.be/covers/epo/9789462670914.jpg

▪

De bedreigde vrijheid
De vrijheid van meningsuiting is dé basisgarantie van
het samen-leven. Sinds de Verlichting leeft dit
grondrecht in verstandhouding met die andere
grondwettelijke vrijheid, de godsdienstvrijheid. Maar in
onze land lijken we die verstandhouding nu kwijt te
raken.
Een samenleving bestaat niet als bevolkingsgroepen
naast elkaar leven. Ze bestaat alleen als deze
bevolkingsgroepen dezelfde basiswaarden delen,
ondanks soms heel verschillende geloofsovertuigingen
en levensbeschouwingen. Het is ook vandaag
overduidelijk dat velen van onze medeburgers al te zeer
overtuigd zijn van hun grote gelijk en nog slechts een
schaars besef hebben van de betekenis van concepten
als vrijheid, vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid en
scheiding van kerk en staat. Dit zijn nochtans de
fundamenten van onze samenleving.

Maar ze zijn zo evident geworden doorheen de jaren dat we het belang ervan haast niet meer
in ere houden en bijgevolg ook niet meer uitleggen en duiden, bijvoorbeeld aan jonge mensen.
Allochtone jongeren lijken zich er vaak niet bewust van te zijn, maar ook autochtone jongeren
hebben het moeilijk om zich op dat gebied goed te oriënteren. Zelfs sommige rechters lijken
het niet helemaal te snappen. Maar hoe kun je iets met elkaar delen wat je niet kent? Of niet
begrijpt?
Dit boek wil een bijdrage te leveren tot deze verheldering. Johan Op de Beeck schetst het
ontstaan en de geschiedenis van de vrije meningsuiting en stelt een aantal confronterende
maar onontkoombare actuele vragen.
Verdere info via:
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/belgie/9789492626042/johan-op-debeeck/de-bedreigde-vrijheid

▪

Charles de Montesquieu
Over de geest van de wetten
In 1748 verscheen een boek dat tot aan vandaag een grote
invloed heeft gehad op het denken over recht en politiek:
De l'Esprit des Lois (Over de geest van de wetten) van
Charles de Montesquieu.
In een traditie van grote filosofische vertaalprojecten
(Seneca, Montaigne, Kant, Sloterdijk) verschijnt bij Boom
een integrale Nederlandse versie van dit boek.
In “Over de geest van de wetten.” brengt Montesquieu de
politieke en sociale leefvormen van vele volkeren door de
eeuwen heen in kaart. Hij onderscheidt drie staatsvormen:
de republiek, de monarchie en de despotie.
Montesquieu bepleit aanpassing van wetten aan fysieke en
sociale factoren (klimaat, staatsvorm, welvaart,
bevolkingsdichtheid). In de geest van de Franse Verlichting
ontwikkelt hij een pluralistisch wereldbeeld.
Dit boek is een sleutelwerk in het functioneren van de moderne rechtsstaat. Het biedt de
grondslag voor de trias politica: de scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en
rechterlijke macht. Over de geest van de wetten is daarmee nog altijd hoogst actueel.

▪

Islamitische filosofie
De islamitische wijsbegeerte heeft zijn wortels in het
antiek-Griekse denken, maar zet deze traditie op een
geheel eigen wijze voort. Daardoor behandelt ze een
voor ons relatief vertrouwde thematiek, maar slaat ze
daarbinnen verrassende nieuwe paden in.
Dit helder geschreven overzicht presenteert de
uitgangspunten en doctrines van de grote
moslimdenkers van het Midden-Oosten, Noord-Afrika,
islamitisch Spanje en het Perzische cultuurgebied. Deze
denkers, onder wie Avicenna, Averroës, Ibn Chaldoen
en Ibn al-Arabi, hebben denkbeelden ontwikkeld die tot
op de dag van vandaag hun invloed doen gelden.
Islamitische filosofie. Een geschiedenis plaatst hun werk
in een culturele en sociale context. Zodoende behandelt
het ook de intellectuele achtergronden van allerlei
hedendaagse religieuze en culturele stromingen in de
islamitische wereld.

Dr. Michiel Leezenberg (1964) studeerde Klassieke Talen, Algemene Taalwetenschap en
Wijsbegeerte. Hij promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij nu werkt
als wetenschapsfilosoof. Eerder was hij verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de
Katholieke Universiteit Nijmegen en Oosterse Talen van de Universiteit van Utrecht.
Meer info via:
https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/filosofie/9789054601487/michielleezenberg/islamitische-filosofie
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▪

Zit u hier voor iets tussen?
Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) heeft op de Groenplaats in
Antwerpen een nieuwe campagne gelanceerd die mensen confronteert met de vooroordelen
die ze hebben ten opzichte van andere bevolkingsgroepen. Die vooroordelen liggen immers
aan de basis van ongewenste opmerkingen of handelingen en zelfs ronduit racisme en
discriminatie, luidt de redenering. De campagne wordt zo breed mogelijk gevoerd en viseert
dus lang niet alleen vooroordelen ten opzichte van mensen met een migratieachtergrond.

De bij de campagne horende folder is erg sober en heeft als slogan: “Zit u hier voor iets
tussen? “ In de bijgaande clip zien we enkele beelden van een brede waaier aan Vlamingen,
van een oudere man in een rolstoel tot een zwarte man die een blanke vrouw omarmt.
“Het is net de bedoeling dat de beelden vooral doen nadenken over de vooroordelen die elk
van ons heeft ten opzichte van een of meerdere van deze personen wanneer we ze zien”, legt
minister Homans uit. “Vervolgens krijg je een link naar een Facebookpagina en een website
waar je meer uitleg vindt.”
Volgens Homans is het belangrijk dat er een campagne werd uitgedokterd om te wijzen op het
bestaan van vooroordelen “van en naar alle richtingen”, in plaats van naar enkele specifieke
bevolkingsgroepen. “Natuurlijk krijgen mensen met een migratieachtergrond te maken met
vooroordelen en discriminatie, maar dat geldt ook voor anderen en in de omgekeerde
richting”, zegt ze. “Dat een vrouw met een zomers kleedje aan die uitgescholden wordt,
mogen we bijvoorbeeld evenmin accepteren.”
http://www.liesbethhomans.be/nieuws/minister-homans-lanceert-campagne-tegenvooroordelen
http://unia.be/nl

▪

Radicale jongeren
Het boek 'Radicale jongeren op school' schetst een
breed en genuanceerd beeld van radicalisering.
Hiermee bedoelen we: radicaal gedachtegoed dat
jongeren oppikken, waardoor ze zich laten
(mis)leiden en waardoor ze – in sommige gevallen
– bereid zijn over te gaan tot gewelddadig
extremisme. We hebben het daarbij niet alleen
over islamitisch extremisme.
Radicaliseringsprocessen zijn evenzeer van
toepassing op antisemitisme en andere vormen
van racisme, op rechts- en linksextremisme,
dierenactivisme en homohaat.
Dit boek biedt scholen een kader en reikt hen
informatie aan om over dit fenomeen te
reflecteren, en, indien nodig, jongeren ervoor te
behoeden.
Verdere informatie via:
http://www.politeia.be/nl-be/book/radicale-jongeren-op-school/13734.htm

▪

Pesterijen zijn een marteling
Al enkele weken loopt er een tuchtonderzoek tegen vier Antwerpse politie-inspecteurs die in
2015 en 2016 seksistische en racistische chatgesprekken voerden in een Whatsapp-groepje,
maar hun chatgroep bestaat nog altijd. Sterker nog: onlangs postten de agenten alweer
wansmakelijke filmpjes, zo melden enkele kranten. Volgens De Standaard getuigen
verschillende agenten dan weer dat de chatgesprekken slechts het topje van de ijsberg zijn in
een al langer bestaande, bredere problematiek van pesterijen. De politie bevestigt noch
ontkent en beperkt zich in haar communicatie.
Nadat de seksistische en racistische praat halverwege vorig jaar intern was uitgelekt en de
betrokken agenten op het matje werden geroepen, werd de WhatsApp-groep van het
Veiligheidskorps van het Antwerpse gerechtshof opgedoekt. Nu blijkt dat dezelfde agenten al
even snel gewoon een nieuwe WhatsApp-groep aanmaakten.
Op die chat passeerden nieuwe filmpjes, die duimpjes van collega's opleverden. "We hadden
vorig jaar dan ook niet de indruk dat onze commissaris zwaar tilde aan de racistische en
sekstische conversaties", getuigt een agent. "Verder dan 'mannekes, past een beetje op' ging
het niet. Het delen van obscene boodschappen en filmpjes is nooit gestopt. En agenten die
daar niet mee konden lachen, zijn gewoon uit de WhatsApp-groep gegooid."
Een lid van de dienst getuigt in De Standaard. "Je moet constant op je hoede zijn, er is
constant een vijandige sfeer. Wij moeten vaak lang wachten. Als je tijdens dat lange wachten
even durft wegdommelen, maken de pesters foto's die ze delen in de chatgroep."
De Standaard schrijft dan weer dat vijf leden van de Antwerpse politiedienst die instaat voor
de bewaking en het transport van gevangenen (GEOV) een "wanhopige brief" schreven aan
hun leidinggevenden, waarin ze het hebben over een "onleefbare werkomgeving" door
discriminatie, beledigingen en valse beschuldigingen. "Een collega heeft tweemaal geprobeerd
zelfmoord te plegen", zo stond in de brief. "De pesterijen zijn een psychologische marteling.
Wij zijn kapot van de stress."
Die brief zou de directe aanleiding zijn geweest tot het interne onderzoek naar de betrokken
dienst waarover de politie communiceerde.
Justitieminister Koen Geens (CD&V), bevoegd voor de bewakingsagenten in dit gemengde
Veiligheidskorps, reageert onthutst op het grove taalgebruik. "Justitie wacht op het
eindrapport van de politie om verdere stappen, tucht- of strafrechterlijk, te ondernemen
tegen twaalf betrokken bewakingsagenten." Het Antwerpse parket heeft het dossier
opgevraagd en onderzoekt of er sprake is van strafrechterlijke inbreuken.

Daarnaast waren er de voorbije maand weer een aantal berichten over grensoverschrijdend
gedrag in de sport.
Zwemmer Pieter Timmers en ex-judoka Ann Simons steunen een campagne tegen
grensoverschrijdend seksueel gedrag in de sport.
Uit een bevraging blijkt dat zeventien op honderd Vlaamse sporters er op jonge leeftijd mee te
maken krijgen. "De impact van grensoverschrijdend seksueel gedrag kan een enorme impact
hebben op je ontwikkeling als mens", zegt Ann Simons in "Van Gils & Gasten".

Zeventien op honderd Vlaamse sporters krijgen op jonge leeftijd te maken met
grensoverschrijdend gedrag in al zijn vormen. Zes op honderd worden het slachtoffer van
aanranding of verkrachting.
"Dat zijn heel sterke cijfers. Grensoverschrijdend gedrag kan gaan van ongewenste
opmerkingen of grapjes die seksueel getint zijn. Soms gaat het over aanstaren of nafluiten,
maar het kan ook gaan over ongewenste aanrakingen. In de meest ernstige vormen spreken
we van aanranding tot verkrachting", aldus Tine Vertommen.
De onderzoekster doet een oproep aan mensen die het slachtoffer zijn geweest om zich te
melden op tine.vertommen@uantwerpen.be . "Mensen kunnen in alle anonimiteit bij mij
terecht. Getuigenissen zijn belangrijk voor het onderzoek", klinkt het.
Zie ook:
https://www.vlaamsesportfederatie.be/thema/ethisch-verantwoord-sporten/seksueelgrensoverschrijdend-gedrag

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.

