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Nieuwjaarswensen 

 
 

 
 

Als we 2017 evalueren kunnen we niet van een goed jaar spreken.   
Op internationaal niveau was er meer onrust, meer geopolitieke spanningen zoals 
met Noord-Korea, bloedige aanslagen,  economische onzekerheid en meer angst.  
In België was het al niet veel beter. 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, vermindert de 
staatsschuld, zullen jongeren een baan vinden,  gaan onze politici nog meer 
besparen, hoeveel wordt het leven duurder, wordt de bende van Nijvel opgerold, …? 
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 doelstellingen 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 2018 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 een nieuwe uitdaging.  
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.   
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!  
 
Ondertussen zijn de feestdagen achter de rug en is het nieuwe jaar 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 2018. 
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      Het geld is op  

In zijn boek:  'Het geld is op. De financiële putten van België' vertelt Trends-redacteur Alain 
Mouton het verhaal van de vooral hulpeloze pogingen die politici de voorbije decennia 
ondernamen om de overheidsfinanciën op orde te  brengen. En het is tegelijkertijd een mooi 
overzicht van de economische tendens van het voorbije jaar. 

Mouton zet alle elementen op een rijtje:  

1. De focus moet op het herstel van het concurrentievermogen en de versterking van de 
koopkracht veeleer dan op de sanering van de publieke financiën. 

De concurrentiekracht van de Belgische bedrijven was een blinde vlek in het beleid van de 
regering-Di Rupo (2011-2014). De hoge loonkosten (brutoloon plus werkgeversbijdragen) 
prijsden de Belgische bedrijven uit de markt. In 1996 werd de zogenaamde wet op het 
concurrentievermogen ingevoerd. Die bepaalde dat de loonkosten in België niet sneller 
mochten stijgen dan in de drie buurlanden en belangrijkste handelspartners (Nederland, 
Duitsland en Frankrijk). 

2. Politiek kapitaal ging verloren in de discussie over een nieuwe vennootschapsbelasting 

De overheidsinkomsten daalden  door de taxshift omdat er een aantal belastingverlagingen 
werden doorgevoerd. De belastingontvangsten via de sociale bijdragen en de 
personenbelasting daalden van 45 procent van het bbp in 2014 tot 44 procent in 2016. Maar 
andere belastinginkomsten bleven stijgen, zoals de inkomsten uit de vennootschapsbelasting 
of de belasting op bedrijfswinsten. Die inkomsten stegen van 3 procent van het bbp in 2012 
naar 3,6 procent in 2016. Dat was deels een gevolg van de aantrekkende groei, want als het 
beter gaat met de economie, boeken bedrijven meer winst. De inkomsten stegen echter ook 



door een strengere controle en zelfs sanctionering door de Europese Commissie van fiscale 
gunstregimes voor bedrijven.  

Eind juli 2017 bereikte de regering-Michel uiteindelijk wel een akkoord over de verlaging van 
de vennootschapsbelasting. Het nominale tarief daalt in 2018 van 33,99 naar 29 procent, om 
dan verder te dalen naar 25 procent in 2020. Voor de kmo's wordt het tarief verder verlaagd 
naar 20 procent. Of die operatie financieel en budgettair geen gat in de begroting slaat en 
dus haalbaar is, blijft echter een vraagteken.  

3. De keuze voor gemakkelijkheidsoplossingen in de begrotingsopmaak 

De leden van de regering-Michel herhalen vaak dat ze het puin van de vorige beleidsploegen 
moeten ruimen. Terecht. In de overheidsuitgaven liggen nog oude facturen verscholen van 
de paarse periode. Elk jaar moet de regering bijvoorbeeld 389 miljoen euro uitgeven voor de 
pensioenen van de oud-medewerkers van het telecombedrijf Proximus, nog altijd voor net 
de helft in de handen van de staat. De 389 miljoen euro is een gevolg van het beleid van de 
paarse regering-Verhofstadt II en de budgettaire spitsvondigheid van haar minister van 
Begroting, Johan Vande Lanotte (sp.a). Om de begroting te doen kloppen, werd onder 
andere het pensioenfonds van Proximus (toen nog Belgacom) overgenomen. Dat bracht 5 
miljard euro op en werd ingeschreven in de begrotingen van 2003 en 2004. Daarmee waren 
de cijfers van de staatsfinanciën opgesmukt. Maar natuurlijk moest de overheid als 
tegenprestatie de pensioenverplichtingen van 30.000 werknemers van Proximus overnemen 
en dat gedurende 40 jaar. De inkomsten van de overname verdwenen in de put van de 
lopende begroting en de kosten van de maandelijkse pensioenen moeten nu elk jaar worden 
betaald. Schaamteloos regeringsbeleid waarbij de lusten opgebruikt werden en de lasten 
naar de toekomst verschoven. Die pensioenkosten zullen de komende jaren trouwens nog 
stijgen richting 500 miljoen euro. Er wordt nog amper over gesproken. Wie de algemene 
toelichting van de begroting bekijkt, zal die Proximus-pensioenen niet als een aparte post 
geboekt zien. Ze liggen verscholen in de totale overheidspensioenen van 15 miljard euro.  

De regering-Michel moet dus inderdaad lasten dragen die een gevolg zijn van een verkeerd 
beleid uit het verleden. Maar eigenlijk mag ze ook niet te veel noten op haar zang hebben, 
want ook deze centrumrechtse regering heeft de voorbije jaren gegoocheld om de begroting 
op te smukken. Een aantal operaties hebben de sanering van de huidige begroting geholpen, 
maar slaan een gat in de toekomstige inkomsten. De precedenten van paars krijgen tot op 
de dag van vandaag navolging. Een voorbeeld: de regering-Michel besloot de belasting op 
het individuele pensioensparen vervroegd te innen, al gebeurde dat via een ingewikkelde 
constructie. Eind 2014, kort na haar aantreden, besliste de regering-Michel de taks op 
pensioensparen te verlagen van 10 naar 8 procent. In ruil voor die lagere taks wordt een deel 
van de taks vroeger ingehouden. Sinds 2015 wordt gedurende vijf opeenvolgende jaren 
telkens 1 procent afgehouden, berekend op basis van het werkelijke kapitaal dat de 
pensioenspaarder bijeengespaard heeft op 31 december 2014. Op 60-jarige leeftijd betaalt 
de pensioenspaarder dan 8 procent taks verminderd met de vijf voorafbetalingen. Die 
aanpak levert op jaarbasis 300 miljoen euro op, maar dat zijn inkomsten die de toekomstige 
regeringen zullen mislopen. (...)  

4. Het gebruiken van de dalende rente op de overheidsschuld als budgettair lapmiddel 

In 2012, bij het aantreden van de regering-Di Rupo, bedroegen de rentelasten 3,6 procent 
van het bbp. Daarna namen ze verder af tot 2,7 procent van het bbp in 2017. Die dalende 
rente-inkomsten zouden zich moeten vertalen in een gezondere begroting. Immers, door de 
lage rente moet een regering minder geld uitgeven aan rentelasten. Het vrijgekomen geld 



kan gebruikt worden om de begroting te saneren en dus het tekort weg te werken. Het kan 
niet genoeg herhaald worden: zowel de regeringen-Verhofstadt als de regering-Di Rupo 
hebben te weinig gebruik gemaakt van de dalende rente-uitgaven om de begroting echt op 
te schonen. Onder Verhofstadt werd deze bonus door de gootsteen gejaagd. Di Rupo deed 
dat ook, maar in mindere mate. Idem voor de regering-Michel. 

5. CD&V die in de regering op de rem staat om de overheidsuitgaven onder controle te 
krijgen 

Zo is de daling van de overheidsuitgaven, een van de doelstellingen van de regering bij haar 
aantreden, in 2016 tot stilstand gekomen. De primaire overheidsuitgaven (de uitgaven 
zonder de rentelasten) in 2013 bedroegen 52,4 procent van het bbp. In 2015 waren die 
gedaald tot 50,8 procent van het bbp. Maar in 2016 zijn die uitgaven opnieuw licht gestegen 
tot 51 procent van het bbp. Positief is wel dat de uitgaven al sinds 2014 minder snel 
toenemen dan de reële economische groei. Als dat wel gebeurt (zoals in de nasleep van de 
financiële crisis van 2008 en onder de regering-Di Rupo), betekent dat dat jaar na jaar een 
groter deel van het bbp naar overheidsuitgaven gaat.  Maar met overheidsuitgaven a rato 
van 50 procent van het bbp zit België nog altijd in het Europese koppeloton.    
 
België heeft zich zeker niet kapot bespaard, zoals ter 
linkerzijde te horen is. Eigenlijk moeten de uitgaven 
omlaag richting 45 procent van het bbp, zoals dat in 
Nederland en Duitsland het geval is. Dat zou een daling 
betekenen van de overheidsuitgaven met 20 miljard 
euro, een gigantisch bedrag. Niemand in de federale 
regering heeft dit bepleit, tenminste niet openlijk.  

In 2000 bedroegen de primaire uitgaven 42,4 procent 
van het bbp. Om terug te keren naar dat niveau, zou 
zo'n 30 miljard euro minder moeten worden 
uitgegeven. Het lijkt een onmogelijke opdracht 
daarnaar terug te keren. 

 

Zeker omdat de kosten van de vergrijzing zich nu volop laten voelen. De overheid gaf in 2016 
ruim 16 miljard euro uit aan overheidspensioenen. Die uitgaven stijgen jaarlijks met 
minstens 500 miljoen euro. (...)  

De uitgebreide analyse leest u in het boek. 
 

     Bedrijven betalen te weinig belasting  

De 50 Belgische bedrijven die vorig jaar de grootste belastingvermindering hebben genoten, 
betaalden in 2016 slechts 1 procent vennootschapsbelasting. Dat komt neer op een 
belastingvermindering van meer dan 9 miljard euro, zo klaagt de PVDA aan in een nieuwe 
studie. "De grote ondernemingen blijven cadeaus krijgen van de federale regering. En 
ondanks de hervorming van de vennootschapsbelasting zal dat in de toekomst ook zo 
blijven", zegt Kamerlid Marco Van Hees. 



De linkse partij lijst elk najaar de 50 bedrijven op die het meeste gebruik maken van de 
belastingverminderingen die in ons land van toepassing zijn. Vorig jaar lag het gemiddelde 
tarief van die 50 vennootschappen nog op 2,7 procent, dit jaar is dat maar 1 procent. 
 
De PVDA kijkt in de studie enkel naar de vennootschapsbelasting, die in theorie in ons land 
op 33,99 procent ligt. In de praktijk kunnen veel bedrijven echter gebruik maken van speciale 
aftrekposten en belastingverminderingen. De partij definieert 'belastingvermindering' als het 
verschil in euro tussen de werkelijk betaalde belasting van een vennootschap en de belasting 
die ze zou hebben betaald bij een - normale - aanslagvoet. 

De 50 bedrijven die volgens de PVDA het meeste baat hebben bij ons belastingstelsel 
betaalden vorig jaar 285 miljoen euro belasting op 27,5 miljard winst, een belastingtarief van 
"amper 1,0 procent". "Ze hebben dus een belastingvermindering van 9,1 miljard euro 
gekregen vergeleken met wat ze bij een normale aanslagvoet zouden hebben moeten 
betalen", aldus Van Hees. 
 
De vijf grootste bedrijven die volgens PVDA het meeste profiteerden van de 
belastingvermindering waren AB-Inbev (0 procent vennootschapsbelasting), Inbev Belgium 
(0 procent), Janssen Pharmaceutica (3,6 procent), KBC Groep (0,3 procent) en Telenet (0 
procent). De belangrijkste aftrekposten zijn de notionele intrestaftrek, de vrijstelling op de 
meerwaarde van aandelen en de definitief belaste inkomsten. 

De partij lijstte ook de 1.000 meest winstgevende bedrijven op in België. Die betaalden vorig 
jaar gemiddeld 7,9 procent vennootschapsbelasting: 4,4 miljard euro op 56,4 miljard euro 
winst, ofwel een belastingvoordeel van 14,7 miljard euro.  
 
Bij een hervorming van de vennootschapsbelasting - de federale regering is van plan het 
basistarief op termijn te verlagen naar 25 procent in ruil voor het sluiten van enkele 
achterpoortjes - zou het gemiddelde tarief van de top-50 volgens de PVDA meer dan 
verdubbelen naar 2,4 procent. "Nog altijd peanuts", aldus Van Hees. "Deze regering, met 
haar tax shift, haar hervorming van de vennootschapsbelasting en haar tegenkanting tegen 
een echte taks op grote fortuinen blijft de rijken verwennen en laat gepensioneerden, zieken 
en werknemers in de privé en in de openbare diensten de rekening betalen."   

Bron: De Morgen 

 

 

 

      ECB halveert aankoopprogramma 

De ECB heeft beslist het opkoopprogramma vanaf januari te halveren van 60 miljard euro tot 
30 miljard euro per maand. De ECB heeft zoals verwacht beslist vanaf januari 2018 minder 
obligaties op te kopen. Het opkoopprogramma (QE) wordt wel verlengd tot september 2018, 
'of nog langer mocht dat nodig zijn'. De ECB koopt al sinds maart 2015 voor tientallen 
miljarden euro's per maand aan voornamelijk staats- en bedrijfsobligaties op.  Dat bedrag is 
in die periode opgelopen tot ruim 2000 miljard euro.  

Draghi, de voorzitter van de ECB,  maakte begin september na afloop van de 
rentevergadering al bekend dat hij en zijn collega's voor het eerst over exitscenario's 
gesproken hadden. Hij beloofde toen bij de volgende vergadering, in oktober, meer 



duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van zijn stimulusprogramma. Ondertussen is 
het plan definitief bevestigd. 

Het belangrijkste rentetarief - de rente die banken betalen wanneer ze geld lenen bij de ECB 
- blijft ongewijzigd op het historisch laag niveau van 0 procent.  

Sinds maart 2016 staan de rentevoeten op de huidige historisch lage standen. De 
depositorente blijft bijvoorbeeld op -0,4 procent, wat betekent dat een bank moet betalen 
wanneer ze zelf geld parkeert bij de ECB. Het ECB-bestuur verwacht ook dat de rentestanden 
nog een langere periode ongewijzigd blijven op het huidige niveau.  De centrale bank voegt 
eraan toe dat ze ongewijzigd zullen blijven tot ruim na het einde van het opkoopprogramma. 
Dat zal waarschijnlijk tot eind 2019 zijn.    
De Europese Centrale Bank spreekt van een “afbouw van de stimulus”. Al 2000 miljard euro 
pompte ze in het systeem en recent besliste ze daar nogmaals 270 miljard euro aan toe te 
voegen. Terwijl de eerste interventies in de financiële crisis verdedigd konden worden om 
het instorten van het bankwezen te vermijden, ligt dat ondertussen al 10 jaar achter ons. De 
interventies nadien dienden vooral ter ondersteuning van Zuid-Europese staten en banken 
die wellicht beter ordentelijk ontbonden werden in plaats van kunstmatig in leven 
gehouden. 

In het boek Roekeloos beschrijft Ivan van de Cloot  hoe de ECB maar niet wil toegeven hoe 
gevaarlijk haar asymmetrisch beleid is. Het beleid is te soepel tijdens de periode dat de 
excessen in het economisch systeem worden opgebouwd en nadien wordt de schade voor 
de deelnemers aan de excessen kunstmatig beperkt. Op die manier creëer je ongewild een 
neiging om steeds tot nieuwe ontsporingen te komen. We spreken van het zogenaamde 
moreel risico of moral hazard: als je wel de winsten kunt inpikken die samenhangen met de 
zeepbel terwijl de schade achteraf in zekere zin verzekerd wordt door de maatschappij, dan 
zal er maar al te graag een beroep gedaan worden op die verzekering.  

Voor het economisch beleid impliceert dat logischerwijze dat de centrale bank wel een soort 
risicomanagement moet toepassen om het opblazen van zeepbellen te verhinderen. Het 
beleid is systematisch te soepel bij het opbouwen van excessen in het economisch systeem. 
Door steeds de geldkraan open te draaien als een zeepbel barst maar niets te doen om ze 
preventief te doorprikken, zaait men systematisch de kiemen voor de volgende crisis. 

Fundamenteel is een zeepbel een psychologisch gegeven, en het tijdstip bepalen waarop ze 
zal barsten, is een hachelijke onderneming. Op een bepaald moment transformeert de 
marktplaats van aandelen in een piramidespel. Hoewel een aandeel fundamenteel 
overgewaardeerd is, kan het immers blijven stijgen zolang er achter elke koper een andere 
staat die het aandeel nog tegen een hogere prijs wil kopen. We zien hier de kuddegeest in 
werking en gedurende een zekere tijd is die onoverwinnelijk. Hoe groter de zeepbel wordt, 
hoe minder sceptici er nog overblijven om tegen de stroom in te gaan. 

We hebben er goed aan gedaan de brandweer te laten uitrukken, ook al was de brand 
veroorzaakt door partijen die onverantwoorde risico’s hebben genomen Maar we moeten bij 
de heropbouw ook brandmuren en brandmelders voorzien. Ondertussen zien we almaar 
meer tekenen dat heel het economisch systeem verslaafd is geworden aan 
noodmaatregelen die alleen maar tijdelijk getolereerd mogen worden. 

Een vertrouwenscrisis zorgt ervoor dat de kudde collectief haar illiquide investeringen 
liquide wil maken. Het wordt pas hachelijk als de centrale bank ook steun geeft aan 



instellingen die niet louter een tijdelijk liquiditeitsprobleem hebben, maar fundamenteel 
insolvabel zijn geworden. 

Fundamenteel moeten de monetaire autoriteiten 
echter goed inzien dat ze vanaf nu hun handen en 
voeten zullen moeten vuil maken. De doctrine dat we 
de zeepbel niet kunnen doorprikken, maar achteraf het 
puin wel zullen opruimen, is onhoudbaar gebleken. 
Talloze goeroes zeggen dat beleggers riskeren 
beurswinsten aan zich voorbij te laten gaan als ze nu 
niet op de trein springen.  

Fundamenteel baseren ze hun koopadvies voornamelijk 

op de huidige lage rente. Deze is echter het gevolg van 

de beleidsreactie na het manifest aflopen van het 

vorige feestje. 

 
We staan dan ook vandaag al voor de test of de centrale bank in staat is krachtige 

beleidssignalen te geven om het feestje te stoppen, voor het uit de hand loopt. In het 

recente verleden of het nu ging over ontspoorde bankbalansen of overgewaardeerd 

vastgoed bleek onze centrale bank helaas niet in staat tegen de wind te leunen. 

Je kunt geen fundamentele welvaart creëren door enkel bijdrukken van wat geld. Vroeger 
was onze geldhoeveelheid gelinkt aan de goudvoorraad van een nationale bank, wat de 
mogelijkheden beperkte om moeilijke keuzes te omzeilen door de geldpers op te starten. 
Het risico van fiat geld is echter dat de fundamenten van goed beheer vergeten worden en 
de geldpers te vlot gehanteerd wordt. Uiteraard kan in een periode waar zich grote schokken 
voordoen monetair beleid een belangrijke rol spelen, op voorwaarde dat het verantwoord 
gehanteerd wordt. Maar daar knelt het schoentje net. Leg maar eens uit dat je geen 
fundamentele welvaart kunt creëren door het bijdrukken van wat geld, als men via de 
televisie en media vijf jaar lang de boodschap verspreidt dat alles kan worden opgelost als 
we als consument het geld maar wat meer laten rollen.  (Ivan van de Cloot) 
 

     Brexit verarmt UK 

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben "voldoende voortgang" 
geboekt over de scheidingsvoorwaarden van de brexit. De onderhandelingen gaan nu 
een volgende fase in en de onderhandelaars blijven pleiten voor een ruime 
overgangsfase in de handelsbetrekkingen. 

Het uitonderhandelen van een handelsverdrag is een ingewikkelde klus waarbij grote 
economische belangen op het spel staan, zo benadrukken de organisaties. Zonder 
goede handelsafspraken zijn de gevolgen gigantisch voor ondernemers, de 
economische groei en de werkgelegenheid. Eind maart 2019 zouden er goede 



nieuwe handelsafspraken tussen de partijen moeten zijn, om de economische schade 
zo veel mogelijk te beperken.  

Schotland heeft terughoudend gereageerd op het akkoord dat Londen heeft gesloten 
met Brussel. Premier Nicola Sturgeon benadrukte dat eventuele "speciale 
regelingen'' voor Noord-Ierland ook moeten worden aangeboden aan andere landen 
in het Verenigd Koninkrijk. 

"Als de brexit doorgaat (en ik wilde dat het niet zo was) is in de interne markt en de 
douane-unie blijven de enige verstandige keuze'', twitterde Sturgeon. De Schotten 
stemden bij het referendum over de brexit in meerderheid voor "blijven''.     

Er komt na het Britse vertrek uit de EU geen zogeheten harde grens tussen EU-
lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland. Dat zei de Ierse minister Simon Coveney 
(Buitenlandse Zaken) op Twitter nadat  een deal was gesloten tussen Brussel en 
Londen.  

De brexit zal de Britten veel geld kosten. 

De Britse factuur wordt geraamd op een bedrag tussen 60 en 100 miljard euro. De 
conservatieve premier Theresa May verzekerde onlangs op een toespraak in Firenze 
dat haar land zijn financiële verplichtingen zal nakomen, maar in Brussel lieten de 
Britse onderhandelaars opnieuw na om meer duidelijkheid te verschaffen over wat 
ze precies zouden willen ophoesten. 'Er zijn geen onderhandelingen geweest over dit 
dossier', vatte Barnier samen.  

'Op deze basis kan ik de Europese staatshoofden en regeringsleiders in de huidige 
omstandigheden niet voorstellen om de onderhandelingen over de toekomstige 
relaties te starten', vervolgde Barnier. Om daarover gesprekken te lanceren is er 
volgens de Fransman meer vertrouwen nodig. 'Dat vertrouwen vloeit voort uit 
duidelijkheid en het respect voor alle engagementen die we met 28 lidstaten zijn 
aangegaan.'   

De inflatie in Groot-Brittannië is de voorbije maanden, zoals verwacht,  toegenomen 
tot 3 procent. Dat is het hoogste niveau in meer dan vijf jaar. Oorzaak zijn vooral 
gestegen kosten voor voedsel en transport, zo meldt het Britse statistiekbureau.  De 
inflatie in Groot-Brittannië bevindt zich nu een volledig procentpunt boven de 
doelstelling van 2 procent, waardoor de gouverneur van de centrale bank Mark 
Carney uitleg zal moeten geven indien de prijzen deze maand nog verder zouden 
stijgen. 

De stijging verhoogt de druk op de Britse huishoudens en zou de Britse centrale bank 
ertoe kunnen aanzetten om één van volgende maanden voor het eerst in ruim tien 
jaar tijd de rente op te trekken.  
 



      Waar liggen de lonen het hoogst? 

Het spreekt voor zich dat uw loon vooral afhangt van uw diploma, uw functie en uw 
anciënniteit. Maar wist u dat ook de plaats waar u werkt bepaalt hoeveel u op uw 
rekening gestort krijgt?  De volgende recente cijfers van de FOD Economie  onthullen 
naar welke provincie u moet pendelen om het meeste te verdienen. 

Brussel boven 

Het gemiddelde brutoloon in België is vandaag de dag 3.445 euro per maand. 
Werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdienen daarentegen 
gemiddeld 3.972 euro. Daarmee spant de regio de kroon. Dat is grotendeels te 
verklaren door de aanwezigheid van grote, internationale bedrijven in de hoofdstad. 
Dat maakt van Vlaams-Brabant meteen de best betaalde provincie, met een 
gemiddelde van 3.674 euro. 

Antwerpen en Gent overtreffen het gemiddelde 

Ook in de provincie Antwerpen blijft u wat salarissen aangaat niet op uw honger 
zitten. Daar mag u rekenen op een gemiddeld bruto maandloon van 3.539 euro. U 
moet er dan wel de vervelende files bijnemen. In het arrondissement Gent zijn er 
wat minder files en krijgt u 3.480 euro. Gent is meteen wel de enige Oost-Vlaamse 
stad waar u een bovengemiddeld loon ontvangt in vergelijking met de rest van het 
land, want verder is het in Oost-Vlaanderen vooral middelmaat troef, met lonen die 
rond de 3.309 euro schommelen. Limburgse bedrijven betalen hun personeel 
gemiddeld 3.217 euro, terwijl West-Vlaamse werkgevers achterop hinken met 3.115 
euro per maand. (BRUTOLOON) 

West-Vlaanderen  

Bouwvakkers, verkopers, verpleegkundigen en verzorgenden. 

Laagst Veurne (2.770 euro), hoogst Brugge (3.236 euro) 

Oost-Vlaanderen 

Verkopers, verpleegkundigen en verzorgenden, onderwijzend personeel, bouwvakke
rs. 

Laagst Eeklo (2.948 euro), hoogst arrondissement Gent (3.480 euro) 

Limburg 

Bouwvakkers, verkopers, 
gespecialiseerd administratief medewerkers, horecapersoneel. 

https://www.vacature.com/salariskompas/?utm_source=demorgen&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=in-deze-provincie-verdient-u-het-meest&utm_campaign=content
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https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/bouw/West-Vlaanderen/1-3/?utm_source=demorgen&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=in-deze-provincie-verdient-u-het-meest&utm_campaign=content
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/sales/West-Vlaanderen/1-3/?utm_source=demorgen&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=in-deze-provincie-verdient-u-het-meest&utm_campaign=content
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https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/zorg/West-Vlaanderen/1-3/?utm_source=demorgen&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=in-deze-provincie-verdient-u-het-meest&utm_campaign=content
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/sales/Oost-Vlaanderen/1-3/?utm_source=demorgen&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=in-deze-provincie-verdient-u-het-meest&utm_campaign=content
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/verpleegkundige/Oost-Vlaanderen/1-3/?utm_source=demorgen&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=in-deze-provincie-verdient-u-het-meest&utm_campaign=content
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/zorg/Oost-Vlaanderen/1-3/?utm_source=demorgen&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=in-deze-provincie-verdient-u-het-meest&utm_campaign=content
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/bouw/Oost-Vlaanderen/1-3/?utm_source=demorgen&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=in-deze-provincie-verdient-u-het-meest&utm_campaign=content
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/administratie/Oost-Vlaanderen/1-3/?utm_source=demorgen&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=in-deze-provincie-verdient-u-het-meest&utm_campaign=content
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/administratie/Oost-Vlaanderen/1-3/?utm_source=demorgen&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=in-deze-provincie-verdient-u-het-meest&utm_campaign=content
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https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/horeca/Limburg/1-3/?utm_source=demorgen&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=in-deze-provincie-verdient-u-het-meest&utm_campaign=content


Laagst arrondissement Tongeren (3.005 euro), hoogst arrondissement Hasselt (3.361 
euro). 

Antwerpen 

Onderwijzend personeel, verkopers, bouwvakkers, 
gespecialiseerd administratief medewerkers, ICT-medewerkers. 

Laagst arrond. Turnhout (3.427 euro), hoogst arrond. Antwerpen (3.599 euro). 

Vlaams-Brabant 

Verkopers, onderwijzend personeel, 
gespecialiseerd administratief medewerkers, ICT-
medewerkers, verpleegkundigen en verzorgenden. 

Laagst arrondissement Leuven (3.665 euro), hoogst Halle-Vilvoorde (3.682 euro). 

Lees ook:   Brussel blijft beste plek om te werken voor wie hoog loon wil 

Bronnen: FOD Economie en VDAB 
 

 

 

 

 

 

 

ONDERWIJS 
 

      Wijzigingen wetgeving 

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2010 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en 
de salarisschalen in het volwassenenonderwijs   

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

Omzendbrief betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring 

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

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, 
vanaf het schooljaar 2017-2018 een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel 
bereikt hebben, wordt uitgesteld naar het schooljaar 2018-2019 (dit onder voorbehoud van 
goedkeuring door het Vlaams Parlement van Onderwijsdecreet XXVIII). 

Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs   
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      Commissie onderwijs  

Vraag om uitleg over de pensioeneffecten van het zorgkrediet en verlof voor verminderde 
prestaties  van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits   

Vraag om uitleg over de invloed van onvrijwillige deeltijdse werkloosheid op het pensioen 
van onderwijspersoneel  van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits    

Vraag om uitleg over de gevolgen van de beslissingen van de Federale Regering voor de 
pensioenen van het onderwijspersoneel   van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits 

Vraag om uitleg over mogelijke oplossingen voor het snelle verloop bij schooldirecties 
van Jos De Meyer aan minister Hilde Crevits 

Vraag om uitleg over het voorstel om een mandatensysteem in te voeren voor directeurs 
van Koen Daniëls aan minister Hilde Crevits   

Vraag om uitleg over het personeelsverloop bij schooldirecties  van Ingeborg De 
Meulemeester aan minister Hilde Crevits 

Vraag om uitleg over het betalen van schoolmateriaal uit eigen zak door leerkrachten van 
Steve Vandenberghe aan minister Hilde Crevits 

Vraag om uitleg over de drugproblematiek in het onderwijs   van Paul Cordy aan minister 
Hilde Crevits 

 

      Algemeen rookverbod in scholen  

Vanaf volgend schooljaar komt er een algemeen rookverbod op de scholen in 
Vlaanderen. Het voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is 
goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De maatregel biedt scholen de kans om hun 
voorbeeldfunctie te versterken en is in het belang van de gezondheid van elke 
jongere. 

In scholen geldt er vandaag nog geen volledig rookverbod. Er is een algemeen 
rookverbod in lokalen en tijdens de weekdagen van 6u30 tot 18u30 op open ruimtes 
zoals de speelplaats. Dat betekent dat leerlingen op school nog kunnen worden 
geconfronteerd met rokers wat het idee versterkt dat roken nog de norm is. 

Vanaf volgend schooljaar verandert dat. Het rookverbod wordt algemeen en 
uitgebreid naar 24u op 24u en 7 dagen op 7. Het verbod geldt voor iedereen die een 
school betreedt: voor het personeel, leerlingen en bezoekers. Het is belangrijk dat 
scholen goede afspraken maken. 

Rookvrije school 

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1188653
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1188653
https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/jos-de-meyer
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1190068
https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1190068
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https://www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers/paul-cordy


Een rookvrije school creëert een omgeving waarbij niet-roken de norm is en dat 
maakt het voor leerlingen gemakkelijker om te kiezen om niet te roken of om te 
stoppen met roken. De voorbeeldfunctie van de school en het voorbeeldgedrag van 
de leraar vormen hierin de rode draad. Dit houdt tegelijk in dat een school een 
samenhangend rookbeleid voert. Een rookvrije school realiseer je niet alleen met 
een rookverbod. Er hoort een breed beleid rond tabaks-preventie bij. Samen met het 
Vlaams Instituut voor Gezond Leven wordt er daarom gezorgd voor materiaal dat 
scholen moet toelaten te helpen bij het werken rond een rookverbod. 

Uit de laatste leerlingenbevraging van het Vlaamse expertisecentrum voor alcohol, 
illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken (VAD) blijkt dat 28,6% van de 
jongeren ooit heeft gerookt. 19 % van de leerlingen uit het secundair onderwijs heeft 
het afgelopen jaar tabak gebruikt. Er is een dalende trend, maar de cijfers blijven 
hoog. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren hun eerste sigaret roken ligt op 14,6 
jaar. Er is een grote groep die op 16 jaar of ouder begint te roken. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Vanaf volgend schooljaar maken we 
onze scholen volledig rookvrij. Dat maakt het voor scholen gemakkelijker: er zijn 
geen uitzonderingen meer mogelijk. Bijna alle rokers hebben hun eerste sigaret 
gerookt toen ze minderjarig waren en we weten hoe moeilijk het is om van het roken 
af te raken. Het algemeen rookverbod en een breed schoolbeleid rond gezondheid 
en tabakspreventie in het bijzonder moet voor jongeren een signaal betekenen dat 
roken schadelijk is voor de gezondheid. Een totaal rookverbod versterkt de 
voorbeeldfunctie die scholen hebben.” 

Bron: persbericht Hilde Crevits  

 

      Fietsvergoeding voor leerkrachten  

Personeelsleden van scholen die met een snelle elektrische fiets, een pedelec, naar 
school gaan krijgen vanaf 1 januari 2018 een fietsvergoeding. Op voorstel van Vlaams 
minister van onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering dit beslist. Een 
pedelec is een snelle elektrische fiets die tot 45 kilometer per uur haalt. Bijna 48.000 
leraren maakten in 2016 gebruik van de fiets voor hun woon-werkverkeer, samen 
goed voor meer dan 46 miljoen kilometer.  

Fietsen naar het werk heeft heel wat voordelen, ook als leraar. Het is gezond, milieu-
vriendelijk, je bent vaak sneller ter plaatse dan met de auto en je krijgt er een 
fietsvergoeding van 0,15 euro per kilometer voor. In 2016 hebben alle fietsende 
leraren, zo’n 48.000, samen meer dan 46 miljoen kilometer afgelegd en kregen daar 
gemiddeld 145 euro voor. In totaal is dat bijna 7 miljoen euro aan fietsvergoedingen. 

De federale regering heeft beslist dat de fietsvergoeding ook fiscaal vrijgesteld kan 
worden voor speed-pedelecs. Pedelecs zijn snelle elektrische fietsen met een 



trapondersteuning tot 45 kilometer per uur met een maximaal vermogen van 4Kw en 
waarbij de motor enkel werkt als je zelf trapt.  

Vanaf 1 januari kunnen ook leraren die met een pedelec naar het werk gaan een 
fietsvergoeding krijgen.”                 

 Bron: persbericht Hilde Crevits  
 

 

SECTOREN 
 

      De pensioenbetoging 

Er waren, op dinsdag 19 december 2017, naar schatting 40.000 mensen in Brussel om het 
recht op een degelijk pensioen te verdedigen.   

Ze waren niet alleen in grote getale aanwezig – mannen en vrouwen uit de metaal, de 
chemie, de non-profit, uit aannemingsbedrijven, openbare diensten, het onderwijs, het 
spoor, de politie .. – ze waren duidelijk ook vastbesloten zich in de discussie over de 
pensioenen niet meer te laten rollen door deze regering. “Waarom blijven ze maar herhalen 
dat de pensioenen niet betaalbaar zijn, terwijl ze niets doen tegen de grote fiscale fraude 
van de miljonairs in Panama?” zo klonk het bij verschillende betogers. 

Uit schrik dat hij het sociaal protest zou aanwakkeren, stelde minister Bacquelaine zijn tekst 
over het pensioen met punten weer uit. 

“Waarom pushen ze de ouderen om te blijven werken tot ze er ziek van worden, terwijl de 
jongeren ziek worden omdat ze geen werk vinden?” vonden andere betogers. We hoorden 
er veel die al een op mypension.be waren gaan kijken en zich daarna de vraag stelden 
“waarom de regering de pensioenen nog wil doen dalen, terwijl die al bij de laagste van 
Europa horen?” 

Al die woede balde zich bij heel wat groepen betogers samen in een duidelijke eis: “Stop met 
het pensioen met punten”.  “Met het pensioen met punten wil de regering een systeem 
opleggen waarmee ze de loopbanen automatisch kan verlengen naargelang de toestand van 
de begroting en de levensverwachting.”  

Onmiddellijk na deze massabetoging kwam er een antwoord van de regering: “De 
vakbonden en de oppositie doen aan desinformatie. We moeten onze hervormingen beter 
uitleggen aan de mensen”, zo stelde Charles Michel. Het klassieke argument als de regering 
in het defensief geraakt. Alsof de communicatie het probleem is. Niets is minder waar, hoe 
meer de mensen doorhebben wat de hele omvorming precies inhoudt, hoe  kwader ze 
worden. 

De regering maakt zich vooral zorgen omdat we intussen nog maar een jaar van de 
verkiezingen staan. Dat blijkt onder meer uit het feit dat minister van Pensioenen Daniel 



Bacquelaine (MR) zijn tekst over het pensioen met punten nog altijd niet vrij durft te geven. 
Normaal had hij dat voor de kerstvakantie moeten doen, maar uit schrik dat hij het sociaal 
protest zou aanwakkeren, stelde hij dat weer uit. Het wordt de lente van 2018, zegt hij nu. 
Maar ook dat nieuws zal de betogers van vandaag alleen maar aanmoedigen om in januari 
en februari 2018 nog massaler terug te komen betogen. 

Ook de PVDA was sterk vertegenwoordigd, met honderden militanten en betogers die een 
PVDA-bordje of sticker droegen met “Ons pensioen is een recht, geen tombola”. 
Woordvoerder Raoul Hedebouw: “Vandaag waren we met tienduizenden die weigeren te 
leven in een maatschappij waarin we tientallen jaren werken om aan het einde een pensioen 
te krijgen waarmee je zelfs een verblijf in een rusthuis niet kunt betalen. We zouden moeten 
werken om te leven en niet leven om te werken. Ze moeten onze ouderen respecteren voor 
het werk dat ze verricht hebben door hen minstens een verdiende rust te gunnen. Ze 
moeten onze jongeren respecteren door hen een uitzicht te geven op een fatsoenlijke job. 
Maar in plaats daarvan wil de regering onze jongeren doen concurreren met 
gepensioneerden die in precaire statuten 500 euro per maand bijverdienen om hun klein 
pensioen aan te vullen. Wij willen niet leven in een maatschappij waarin we als gekken 
werken om vervolgens als afval gedumpt te worden vanaf het moment dat we niet meer 
genoeg geld opbrengen.” 

Jongeren denken wel na over hun pensioen en zijn bezorgd om de toekomst ervan. Onze 
eerste zorg is natuurlijk het vinden en behouden van een goede job, wat vandaag geen 
evidentie is. Niettemin is de oude dag van iedereen ook iets wat jongeren aanbelangt.   
Jongeren, worden in het pensioendebat vaak tegenover (bijna) gepensioneerden geplaatst. 
Dat vertaalt zich in simplismen als 'het pensioendebat boeit jongeren niet, het zijn 
individualisten' of 'babyboomers gaan op onze kosten op brugpensioen, jongeren zullen de 
rekening betalen'.  

De huidige regering trekt de liberale kaart: een wettelijk pensioen dient om armoede te 
voorkomen en voor een hogere levensstandaard zal je zelf moeten sparen. 

Er is ook een sociale visie: een wettelijk pensioen zal het weggevallen inkomen zo veel 
mogelijk proberen te vervangen. Een oude dag vrij van zorgen heb je immers verdiend door 
jarenlang te werken en bij te dragen aan onze samenleving. De plicht om het wettelijk 
pensioen te organiseren ligt bij de overheid en wij betalen hiervoor via onze sociale 
zekerheidsbijdragen. 

In België zijn de wettelijke pensioenen laag. Een mannelijke gepensioneerde ontvangt 
gemiddeld 1.250 euro per maand. Vrouwen moeten het met een stuk minder stellen. De 
mannen en vrouwen van onze buurlanden ontvangen honderden euro's meer pensioen, 
omwille van een betere pensioenformule. Dit betekent dat ze aan een hoger percentage 
vervangen ofwel minder loopbaanjaren moeten werken om een volledig pensioen te 
ontvangen dan in België. Zowat 15,5% van de Belgische ouderen lopen het risico onder de 
armoedegrens te leven, die ligt op 1.115 euro per maand. Voor één van de meest 
welvarende landen in de wereld is dit een ronduit slecht rapport.  

Steeds opnieuw krijgen we te horen dat de kosten van de vergrijzing verschrikkelijk hoog en 
onbetaalbaar zijn. De vergrijzingscommissie rekende uit dat België momenteel 10,5% van 
het bruto binnenlands product (BBP) aan pensioenen geeft. Frankrijk en Oostenrijk 
spenderen nu 15% van hun BBP aan pensioenen. In die landen zijn de pensioenenuitkeringen 
dan ook hoger.  



Babyboomers gaan tussen 2010 en 2030 met pensioen waardoor de kosten oplopen, maar 
dit is planbaar en niet onoverkomelijk. Zelfs zonder antisociale regeringsmaatregelen zoals 
het verhogen van de pensioenleeftijd (waardoor onder andere de jeugdwerkloosheid stijgt), 
het schrappen van de pensioenbonus en periodes van niet-activiteit zoals werkloosheid of 
tijdskrediet niet meer volledig gelijk te stellen, zou volgens de voorspellingen van de 
Vergrijzingscommissie de totale uitgave aan pensioenen in 2060 nooit tot 15% van het BBP 
klimmen. Dus zelfs dan geven we niet zo veel budget uit aan onze pensioenen dan Frankrijk 
en Oostenrijk nu al doen. 

De regering Michel probeert met deze maatregelen de pensioenkost zo dicht mogelijk bij het 
huidige aandeel van het BBP te houden. Dat maakt dat we langer zullen werken voor minder 
pensioen, want de koek blijft even groot. Er zullen meer mensen op pensioen zijn, maar de 
uitgaven stijgen amper. Dit gebeurt niet omdat het onvermijdelijk is, maar omdat 
beleidsmakers hiervoor kiezen.  

Als we naar onze buurlanden en hun pensioenbeleid kijken, dan zien we dat het anders kan. 
Je kan ook extra inkomsten halen uit efficiënte fraudebestrijding, rechtvaardige fiscaliteit en 
het schrappen van fiscale voordelen voor het individuele pensioensparen. Onze pensioenen 
zijn niet alleen betaalbaar, ze kunnen ook hoger zijn. Alleen is er politieke wil nodig om dit te 
realiseren. 

De regering moet de meest ingrijpende maatregel in het pensioenbeleid nog doorvoeren. 
Het pensioen met punten. Een systeem dat zowat alle zekerheid van onder onze voeten 
schopt, en dat geldt voor zowel jong als oud. De link tussen het persoonlijk loon en de 
opbouw van het pensioen zal niet meer bestaan. Ons pensioen wordt afhankelijk van 
parameters die ten allen tijde wijzigbaar zijn. We moeten punten sparen en dan op het einde 
van de rit hopen dat het meevalt met de overheidsfinanciën, het gemiddelde loon en de 
levensverwachting. Dit is wel heel veel gevraagd. We willen centen en geen punten. Wij 
willen de pensioenleeftijd naar beneden om jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt.    
Bron: PVDA 

 

      Het pensioen is een recht  

Eerst dwingt de regering ons langer te werken. Daarna probeert ze te snoeien in 
onze pensioenuitkering. Sommige mensen zouden meer dan 100 euro per maand 
inleveren, terwijl onze pensioenen nu al bij de laagste in Europa horen. Hoe durven 
ze?. 

Nu willen ze van onze pensioenen een echte tombola maken. Met het “pensioen met 
punten” weet je pas op het einde van je loopbaan hoeveel pensioen je zal krijgen en 
zelfs op welke leeftijd je mag stoppen (sommige mensen zullen pas 3 jaar voor het 
einde van hun loopbaan weten wanneer ze mogen stoppen).   

Mijn pensioen is een recht, geen tombola. Sla alarm, verspreid de informatie en laat 
ons samen de plannen van de regering tegenhouden. 



Het pensioen met punten is de grote hervorming van de regering om ons 
pensioensysteem kapot te maken. Met dit nieuwe systeem zal je pas op het 
allerlaatste moment weten hoeveel je uitkering zal bedragen. En misschien weet je 
zelfs maar drie jaar op voorhand wanneer je op pensioen kan gaan. Een echte 
tombola waarbij iedereen verliest. 

In het huidige systeem bouwen we jaarlijks aan ons pensioen op basis van een 
percentage van ons loon. Na een loopbaan van 45 jaar is ons pensioen ongeveer 
gelijk aan 60% van al het loon dat we gedurende ons beroepsleven hebben 
ontvangen. Dat is te weinig, maar het is tenminste duidelijk. 

In het systeem “met punten” bouwen we niet aan ons pensioen met euro’s, maar 
met punten. En het is pas op het einde van de loopbaan dat men ons zal weten te 
zeggen wanneer je die punten zult kunnen omzetten in pensioen en wat de waarde 
van een punt is. Dat zal afhangen van de staatsschuld of van de levensverwachting. 
Als de openbare schuld stijgt, gaat uw pensioen naar beneden. Als de mensen langer 
leven, daalt het pensioen.  Bron: PVDA 

http://www.blijfvanonspensioen.be/#petitie   

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/12/19/40000-betogers-in-de-weer-
voor-waardige-pensioenen-regering-maakt-er-rommeltje-van  
 

      Meer aanwervingen in 2018? 

De Belgische kmo’s zien 2018 hoopvol tegemoet. Meer dan 1 op 3 bedrijven 
verwacht het eerste kwartaal te zullen aanwerven. 1 op 3 verwacht ook dat ze eind 
dit jaar meer werknemers zullen hebben dan nu en willen daarvoor voltijdse en 
jonge medewerkers vinden. De gegevens komen uit een rapport van HR-
dienstverlener SD Worx na een enquête bij 599 Belgische kmo’s. 

Het voorbije kwartaal lagen de verwachtingen minder hoog. Nu zitten we opnieuw 
op hetzelfde niveau als een jaar geleden, toen 36,3% aangaf te zullen aanwerven. 
Het aanwerven van nieuwe medewerkers is voornamelijk bedoeld om het 
personeelsbestand uit te breiden en niet zozeer om het vertrek van medewerkers te 
compenseren. 

De grootste kmo’s – met tussen 50 en 99 medewerkers – zijn traditioneel 
optimistischer over aanwervingen dan kleinere. Liefst 87% verwacht de komende 3 
maanden nieuwe medewerkers aan te trekken. 

Volgens SD Worx geven de  kmo’s  een positief tewerkstellingssignaal voor 2018. Er is 
wel enige voorzichtigheid geboden op (half)lange termijn. De resultaten geven aan 
dat de kmo’s voor 2018 iets behoudender zijn dan ze een jaar geleden waren voor 
2017. Opvallend is dat kmo’s uitkijken naar voltijdse medewerkers. Minder 

http://www.blijfvanonspensioen.be/#petitie
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/12/19/40000-betogers-in-de-weer-voor-waardige-pensioenen-regering-maakt-er-rommeltje-van
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/12/19/40000-betogers-in-de-weer-voor-waardige-pensioenen-regering-maakt-er-rommeltje-van


verrassend is dat de leeftijdscategorie van 26- tot 35-jarigen het meest gegeerd is, al 
is dit in West-Vlaanderen niet helemaal het geval. Daar kan de interesse voor oudere 
werknemers verklaard worden door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de 
kmo’s wel verplicht zijn te zoeken naar beschikbare oudere werknemers. 
 

      Jobs zonder hoog diploma  

Een hoog diploma? Dat heb je niet altijd nodig om te solliciteren voor een leuke job. 
Met gezond boerenverstand kom je vaak al een heel eind. Je hoeft niet altijd een 
ellenlang cv tevoorschijn te toveren. Ook je enthousiasme is soms belangrijker dan 
het aantal diploma’s.    Al doende leer je veel, zeker in de volgende jobs.      

Toon me alle jobs zonder hoog diploma 

Technieker 

Als technieker voer je preventieve onderhoudswerken uit en streef je naar duurzame 
oplossingen bij herstellingen. Je luistert naar wat klanten willen en blijft kalm in 
stressvolle situaties. Je zorgt ervoor dat alles goed blijft draaien. Een hoger diploma 
heb je niet nodig, enkel een achtergrond in elektriciteit. 

Vertegenwoordiger 

Een vertegenwoordiger of verkoper moet vooral goed kunnen verkopen. Of je nu de 
baan op gaat of in een winkel werkt. Het is belangrijk dat je achter het product staat 
of dat toch zo kan laten uitschijnen. Een hoger diploma kan handig zijn, maar je 
overtuigingskracht is echt van tel. Kan je klanten overtuigen om voor je product, 
dienst of bedrijf te kiezen? Normaal gezien krijg je ook nog interne opleidingen. 

Mechanicien 

Een mechanicien heeft een natuurlijke aanleg nodig voor logisch nadenken en 
problemen oplossen. Een diploma Mechanica of ervaring in die richting is wel 
handig. Je kan zelf je mannetje staan en wil vooral eerst zelf een oplossing zoeken.   

Logistiek bediende 

Klantenorders ontvangen en ingeven is een van de taken van een logistiek bediende. 
Je volgt de leverstatus op zodat de goederen tijdig bij de klanten aankomen. Je 
organiseert transporten en denkt daar logisch over na.   

Klantendienst 

Als customer servicemedewerker wil je vooral klanten helpen. Je staat in voor de 
opvang van de binnenkomende telefoons of e-mails. Je denkt klantgericht en bent 

https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/geen+specifieke+studievereisten/5
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/technieker/1
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/vertegenwoordiger/1
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/verkoper/1
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/mechanicien/1
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/logistiek-bediende/1
https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/customer-service-medewerker/1


communicatief. Hoe reageer je als een klant een bepaalde vraag heeft? Dat is 
belangrijker dan een hoger diploma bezitten. Vaak bestaan er bepaalde procedures 
die je kan volgen en het je gemakkelijker maken. 

Chauffeur 

Chauffeurs staan in voor de levering aan klanten of voeren andere mensen rond. Dat 
kan doorheen het hele land zijn of zelfs internationaal. Je bent geduldig en als 
transportchauffeur hou je ervan om alleen te zitten. Je bent vriendelijk tijdens je 
persoonlijk contact naar anderen. Uiteraard heb je een rijbewijs nodig, maar een 
hoog diploma? Dat hoeft niet. 

Bron: Vacature 
 

      Langere opzeggingstermijn in bouw 

Vanaf 1 januari 2018 zijn de afwijkende korte opzegtermijnen in de bouwsector niet 
meer geldig. Er moeten vanaf dan verschillende opzegtermijnen worden toegepast 
naargelang de arbeider vóór of na 1 januari 2014 in dienst werd genomen. 

1. Opzeggingstermijnen bij ontslag gegeven door werkgever 

Er is een specifieke regeling voorzien in volgende situaties: 
1) Indiensttreding vanaf 1 januari 2014 
2) Indiensttreding vóór 1 januari 2014 
3) < 6 maanden anciënniteit 

1.1 Indiensttreding vanaf 1 januari 2014 
 

Anciënniteit Ontslag door de werkgever 

van 0 tot 3 maanden 2 weken 

van 3 maanden tot minder dan 
6 maanden  

4 weken 

van 6 maanden tot minder dan 
9 maanden  

6 weken 

van 9 maanden tot minder dan 
12 maanden 

7 weken 

van 12 maanden tot minder 
dan 15 maanden  

8 weken 

van 15 maanden tot minder 
dan 18 maanden 

9 weken 

van 18 maanden tot minder 
dan 21 maanden 

10 weken 

https://www.vacature.com/nl-be/jobs/zoeken/chauffeur/1


van 21 maanden tot minder 
dan 24 maanden 

11 weken 

van 2 jaar tot minder dan 3 jaar  12 weken 

van 3 jaar tot minder dan 4 jaar  13 weken 

van 4 jaar tot minder dan 5 jaar  15 weken 

Vanaf 5 jaar tot 19 jaar anciënniteit wordt de opzegtermijn verder 
opgebouwd met 3 weken per begonnen jaar anciënniteit  

Vanaf 20 jaar anciënniteit evolueert de opzegtermijn trager: verhoging met 
2 weken voor het 20e jaar en vanaf het 21e jaar wordt de opzegtermijn 
opgebouwd met nog slechts 1 week per begonnen jaar anciënniteit. 

 1.2 Indiensttreding vóór 1 januari 2014 – kliksysteem 

Als u een werknemer ontslaat die een anciënniteit heeft in de onderneming van vóór 
2014, dan zal de opzegtermijn worden berekend op dubbele basis: 
a) De anciënniteit die de werknemer heeft verworven op 31 december 2013 ( deel 1) 
en 
b) De anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 ( deel 2) 

A. Deel 1 van de opzegtermijn berekenen conform de regels die van kracht waren 
tot 31 december 2013 
 

Anciënniteit 
op 31 december 2013 

Arbeider aangeworven 
vóór 1 januari 2012 

Arbeider aangeworven 
na   31 december 2011 

van 0 tot 6 maanden Op 01/01/2014 anciënniteit 
van minstens 24 maanden 

4 werkdagen 

van 6 maanden tot 3 jaar 14 dagen 16 dagen 

van 3 jaar tot 5 jaar 28 dagen 32 dagen  

van 5 jaar tot 10 jaar  28 dagen 32 dagen 

van 10 jaar tot 15 jaar 28 dagen 32 dagen 

van 15 jaar tot 20 jaar  28 dagen 32 dagen 

20 jaar en meer 56 dagen 64 dagen 

B. Deel 2 van de opzegtermijn berekenen conform de regels die van kracht zijn vanaf 
1 januari 2014 

Anciënniteit Ontslag door de werkgever 

van 0 tot 3 maanden 2 weken 

van 3 maanden tot minder dan 
6 maanden  

4 weken 



van 6 maanden tot minder dan 
9 maanden  

6 weken 

van 9 maanden tot minder dan 
12 maanden 

7 weken 

van 12 maanden tot minder 
dan 15 maanden  

8 weken 

van 15 maanden tot minder 
dan 18 maanden 

9 weken 

van 18 maanden tot minder 
dan 21 maanden 

10 weken 

van 21 maanden tot minder 
dan 24 maanden 

11 weken 

van 2 jaar tot minder dan 3 
jaar  

12 weken 

van 3 jaar tot minder dan 4 
jaar  

13 weken 

van 4 jaar tot minder dan 5 
jaar  

15 weken 

Vanaf 5 jaar tot 19 jaar anciënniteit wordt de opzegtermijn verder opgebouwd 
met 3 weken per begonnen jaar anciënniteit  

Vanaf 20 jaar anciënniteit evolueert de opzegtermijn trager: verhoging met 2 
weken voor het 20e jaar en vanaf het 21e jaar wordt de opzegtermijn 
opgebouwd met nog slechts 1 week per begonnen jaar anciënniteit. 

 1.3. Eerste 6 maanden na indienstneming vanaf 1 januari 2018 

Deze regeling is onder voorbehoud. Er is nog geen wettekst in het Belgisch 
Staatsblad verschenen. 

Anciënniteit Ontslag door de werkgever 

van 0 tot minder dan 3 
maanden 

1 week (in plaats van 2) 

van 3 tot minder dan 4 
maanden 

3 weken (in plaats van 4) 

van 4 tot minder dan 5 
maanden 

4 weken (onveranderd) 

van 5 tot minder dan 6 
maanden 

5 weken (in plaats van 4) 

2. Opzeggingstermijnen bij ontslag gegeven door werknemer 

2.1 Indiensttreding vanaf 1 januari 2014 

Anciënniteit Ontslag door de werknemer 

Minder dan 3 maanden 1 week 

Tussen 3 en 6 maanden 2 weken 



Tussen 6 en 12 maanden 3 weken 

Tussen 12 en 18 maanden 4 weken 

Tussen 18 en 24 maanden 5 weken 

Tussen 2 en 4 jaar. 6 weken 

Tussen 4 en 5 jaar 7 weken 

Tussen 5 en 6 jaar 9 weken 

Tussen 6 en 7 jaar 10 weken 

Tussen 7 en 8 jaar 12 weken 

Vanaf 8 jaar 13 weken 

2.2 Indiensttreding vóór 1 januari 2014 – kliksysteem 

Indien de werknemer een anciënniteit heeft in de onderneming van vóór 2014, dan 
zal de opzegtermijn worden berekend op dubbele basis: 
a) De anciënniteit die de werknemer heeft verworven op 31 december 2013 ( deel 1) 
en 
b) De anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 ( deel 2) 

A. Deel 1 van de opzegtermijn berekenen conform de regels die van kracht waren 
tot 31 december 2013 
 

Anciënniteit Ontslag door de werknemer 

van 0 tot 6 maanden 1 werkdag 

van 6 maanden tot 3 jaar 7 kalenderdagen 

van 3 jaar tot 5 jaar 14 kalenderdagen 

van 5 jaar tot 10 jaar 14 kalenderdagen 

van 10 jaar tot 15 jaar 14 kalenderdagen 

van 15 jaar tot 20 jaar 14 kalenderdagen 

20 jaar en meer 28 kalenderdagen 

B. Deel 2 van de opzegtermijn berekenen conform de regels die van kracht zijn vanaf 
1 januari 2014 

Anciënniteit Ontslag door de werknemer 

Minder dan 3 maanden 1 week 

Tussen 3 en 6 maanden 2 weken 

Tussen 6 en 12 maanden 3 weken 

Tussen 12 en 18 maanden 4 weken 

Tussen 18 en 24 maanden 5 weken 

Tussen 2 en 4 jaar. 6 weken 

Tussen 4 en 5 jaar 7 weken 

Tussen 5 en 6 jaar 9 weken 

Tussen 6 en 7 jaar 10 weken 

Tussen 7 en 8 jaar 12 weken 

Vanaf 8 jaar 13 weken 



2.3 Eerste 6 maanden na indienstneming vanaf 1 januari 2018 

Anciënniteit Ontslag door de werknemer 

van 0 tot minder dan 3 
maanden 

1 week (onveranderd) 

van 3 tot minder dan 4 
maanden 

2 weken (onveranderd) 

van 4 tot minder dan 5 
maanden 

2 weken (onveranderd) 

van 5 tot minder dan 6 
maanden 

2 weken (onveranderd) 

 3. Motivering van het ontslag 

Werknemers kunnen de concrete reden van hun ontslag aanvragen bij hun 
werkgever, waarop de werkgever dient te reageren. Daarnaast worden er ook 
sancties voorzien indien een ontslag “kennelijk onredelijk” was. 

Een werknemer die ontslagen wordt, heeft recht om van zijn werkgever de concrete 
redenen die tot zijn ontslag hebben geleid, te kennen: via de ontslagmotivering kan 
hij deze opvragen bij zijn werkgever. Deze aanvraag moet via een aangetekend 
schrijven gebeuren, dat binnen een termijn van 2 maanden na het einde van de 
arbeidsovereenkomst ingediend moet worden. 

De werkgever heeft daarna 2 maanden de tijd om via een aangetekende brief de 
ontslagmotieven mee te delen. De termijn van 2 maanden begint te lopen op de 3e 
werkdag na de datum van verzending van het verzoek van de werknemer. 

Als een werknemer het niet eens is met de motivering kan hij dit voor de rechtbank 
aanvechten. De rechter zal het ontslag dan toetsen aan de notie “kennelijk onredelijk 
ontslag”. Onder kennelijk onredelijk ontslag wordt verstaan: 
"Een ontslag van een werknemer die is aangeworven voor onbepaalde tijd, dat 
gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag 
van de werknemer, of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking 
van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door 
een normale en redelijke werkgever". 

Indien het ontslag als “kennelijk onredelijk” wordt bestempeld, kan de werkgever 
veroordeeld worden tot betaling van een schadevergoeding aan de werknemer. 
Deze schadevergoeding bedraagt 3 tot 17 weken loon. 

4. Outplacement 

Alle werknemers die recht hebben op een opzegtermijn van minstens 30 weken (of 
een daarmee overeenstemmende vergoeding) hebben recht op 
outplacementbegeleiding in geval van ontslag, ongeacht hun leeftijd. Diegenen die 
niet voldoen aan deze voorwaarde van een opzegtermijn van minstens 30 weken 



kunnen de sectorale outplacementregeling genieten voor zover zij voldoen aan de 
voorwaarden van deze regeling (45 jaar of 40 jaar voor de laaggeschoolden en één 
jaar dienstanciënniteit). In geval van ontslag van een werknemer met een 
opzeggingsvergoeding van ten minste 30 weken wordt de verbrekingsvergoeding 
verminderd met 4 weken, ongeacht of de werknemer al dan niet aanvaardt om een 
outplacementbegeleiding te volgen. Let wel: als de verbrekingsvergoeding een 
periode van minder dan dertig weken bestrijkt, wordt het bedrag nooit verminderd, 
zelfs als de werknemer aanspraak kan maken op outplacementsbegeleiding op basis 
van cao nr. 82 omdat hij ten minste 45 jaar oud is en minimaal één jaar anciënniteit 
heeft. 
 

VARIA 

 

      Wat verandert er in januari? 

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

• Vervroegd pensioen 

Vervroegd op pensioen gaan wordt vanaf 1 januari 2018 opnieuw wat strenger 
geregeld. Voortaan zal de werknemer 63 jaar moeten zijn en 41 loopbaanjaren op de 
teller moeten hebben. Dit jaar was dat nog 62,5 jaar en 41 loopbaanjaren. 

Er blijven wel nog uitzonderingen voor mensen met langere loopbanen. Vervroegd 
pensioen kan op 60 bij een loopbaan van 43 jaar en op 61 bij een loopbaan van 42 
jaar. Die uitzonderingen zijn dezelfde als in 2017. In 2019 worden de regels opnieuw 
wat strenger: vervroegd op pensioen gaan zal dan kunnen op 63 en na 42 
loopbaanjaren. 

• Minimumpensioen bij loopbaan van 45 jaar omhoog 

Op 1 januari 2018 zien mensen met een minimumpensioen die een volledige 
loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben, hun pensioen met 0,7 procent stijgen. 
Voor een alleenstaande komt het minimumpensioen dan te liggen op 1.220,92 euro 
per maand, zo blijkt uit gegevens van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. 

• Meer loon  

Door de taxshift zullen de lonen van alle werknemers in België met 1,5 tot 3 procent 
stijgen. Per maand zou je zo tussen de 40 en de 50 euro meer nettoloon overhouden. 
Dat is een gevolg van een wijziging in de personenbelasting. Ook de forfaitaire 
beroepskosten worden verhoogd en het belastingtarief van 30 procent wordt 
afgeschaft. Daarnaast wordt de inkomensgrens om van een belastingvrije som te 



genieten, opgetrokken. Daardoor zullen de laagste lonen procentueel nog iets meer 
stijgen dan andere.  

• Werknemers kunnen met winstpremie makkelijker in winst delen 

Bedrijven kunnen voortaan meer fiscaal aantrekkelijke winstpremies uitkeren aan 
hun personeel. De mogelijkheden gaan een pak verder dan de bestaande 
bonussystemen (cao-90) om werknemers te belonen. De winstpremie kan worden 
uitgekeerd zonder dat bedrijven eerst een administratieve mallemolen moeten 
doorlopen of het fiat moeten krijgen van de vakbonden. 

De bedragen liggen ook zowat vijf keer hoger dan het plafond uit de cao-90. 
Bedrijven zullen tot 30 procent van de loonmassa mogen besteden aan 
winstpremies. Omdat op de winstpremie geen personenbelasting betaald moet 
worden, zal een werknemer netto meer overhouden dan wanneer hij een gewone 
bonus krijgt. 

• Aanpassing sociale bijdragen zelfstandigen  

De voorlopige sociale bijdragen die zelfstandigen elk kwartaal moeten betalen, zullen 
vanaf 1 januari nauwer kunnen aansluiten bij hun echte inkomen. Het bestaande 
systeem wordt versoepeld, door vier extra inkomensdrempels in het leven te roepen. 
Voortaan zijn er daardoor zes inkomensdrempels, waardoor bijdragen beter in 
overeenstemming moeten komen met de inkomensschommelingen waarmee 
zelfstandigen geconfronteerd worden. 

Voor de sociale bijdragen voor het eerste trimester van 2018 kunnen zelfstandigen, 
in de loop van dat kwartaal, al bij hun sociaal verzekeringsfonds een aanvraag 
indienden om onder een lagere drempel te vallen. 

• Duurder bier 

Brouwer AB Inbev trekt de prijs van zijn bieren gemiddeld met 3,04 procent op. De 
prijsverhoging geldt voor het hele assortiment, zoals onder meer Jupiler, Stella Artois 
en Leffe. Voor de horeca-uitbaters komt er 3,12 procent bij en voor de 
grootdistributie, de winkelketens, 2,83 procent. 

• Duurder aardgas 

Aardgas wordt in 2018 mogelijk iets duurder voor Vlaamse gezinnen en kmo’s. Dat 
blijkt uit de distributienettarieven van energieregulator Vreg. De regulator verwacht 
wel dat de totale energiefactuur voor gezinnen zal dalen, omdat elektriciteit iets 
goedkoper uitvalt. 

De distributienettarieven - de tarieven voor de aanleg en het onderhoud van de 
netwerken voor het vervoer van energie - gaan volgend jaar licht omhoog voor 



aardgas: met gemiddeld 6 euro per jaar voor de gezinnen en met 14 euro per jaar 
voor de kmo’s. 

Voor aardgas is de uitkomst op de totale factuur minder duidelijk. De 
distributienettarieven gaan wel licht omhoog, maar het is nog niet duidelijk hoeveel 
de pure aardgasprijs zal bedragen. 

• Geen medische voorwaarden meer voor geslachtsregistratie transgenders  

Vanaf 1 januari kan van geslacht veranderen via een administratieve procedure van 
drie tot maximaal zes maanden. Er zijn garanties ingebouwd om ondoordachte 
veranderingen en misbruiken tegen te gaan. De verplichte sterilisatie en een operatie 
om het geslacht ook fysiek aan te passen zijn geen voorwaarden meer voor de 
administratieve geslachtsverandering.  

De wet voorziet ook in mogelijkheden voor kinderen van 12 jaar. Kinderen voelen 
vaak al op heel jonge leeftijd aan dat hun geslacht bij geboorte niet overeenkomt 
met hoe ze zich voelen. Zij zullen hun voornaam kunnen laten veranderen. Op 16 jaar 
kunnen ze dan hun geslachtsregistratie laten wijzigen in hun geboorteakte. 

• Lagere elektriciteitsprijs 

De Vlaamse energieheffing, die in de plaats komt van de zogenaamde Turteltaks, 
daalt voor een gemiddeld Vlaams gezin in 2018 tot 9 euro per jaar. Een gezin met een 
gemiddeld verbruik zal voortaan 4 euro meer moeten betalen aan 
groenestroombijdrage. Daarnaast blijft er een beperkte energieheffing bestaan. Die 
zal niet langer 100 euro per gezin bedragen, maar 5 euro. 280.000 gezinnen met een 
sociaal tarief moeten geen heffing betalen. Samen met een lichte daling van de 
distributienettarieven zal dit leiden tot lagere elektriciteitsprijzen, verwacht 
energieregulator Vreg.  

• Zieke zelfstandigen hebben na twee weken recht op uitkering 

Zelfstandigen die ziek vallen hebben vanaf 1 januari al na twee weken recht op een 
uitkering van hun ziekenfonds. Voorlopig hebben zelfstandigen en meewerkende 
echtgenoten pas na één maand recht op zo’n uitkering. Na een zogenaamde 
carensperiode van twee weken heeft een zelfstandige voortaan recht op een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

• Kilometerheffing: meer tolwegen, hogere tarieven en variabele boetes 

Vanaf 1 januari breiden Vlaanderen en Wallonië hun betalende tolwegennet uit 
waarop de kilometerheffing voor de vrachtwagens van meer dan 3,5 ton van 
toepassing is. De tarieven per kilometer zullen in Wallonië stijgen voor alle 
vrachtwagencategorieën, in Brussel en Vlaanderen enkel voor de categorie Euro 5. 
Voorts verandert ook het boetesysteem, met vanaf 1 januari een variabel tarief 
afhankelijk van de ernst van de overtreding. 



Vlaanderen voegt 157 kilometer betalende tolwegen toe aan het bestaande netwerk 
van 2.225 kilometer. Het gaat concreet om zes gewestwegen. In Wallonië wordt 4 
kilometer nieuw aangelegde weg toegevoegd aan het netwerk van 2.410 kilometer. 
In Brussel gold er al een tolheffing op alle snel- en andere wegen in het gewest. 

• Grondruil tussen Nederland en België 

België en Nederland ruilen op 1 januari twee onbewoonde schiereilandjes in de 
Maas. Het is de eerste keer in 170 jaar dat de grens tussen Nederland en België 
wordt aangepast. De aanpassing drong zich op omdat de Belgisch-Nederlandse grens 
in die regio in 1843 werd vastgelegd volgens de toenmalige loop van de Maas. Maar 
omdat die bochtige rivier vanaf de jaren 1960 werd rechtgetrokken voor de 
scheepvaart, kwamen stukken Belgisch grondgebied in Nederland te liggen en 
andersom. Deze onbewoonde stukken grond waren voor bijvoorbeeld de 
ordediensten dus niet bereikbaar over het eigen grondgebied. 

• Omgevingsvergunning vervangt stedenbouwkundige en milieuvergunning 

De nieuwe omgevingsvergunning vervangt vanaf 1 januari in heel Vlaanderen de 
stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. In een handvol gemeenten 
is de nieuwe procedure al van kracht, maar op 1 januari volgt de rest van Vlaanderen. 
De werken waarvoor een vergunning nodig is, blijven dezelfde. 

• Vlaanderen verzekert vrijwilligers gratis  

Vanaf 1 januari zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. 
Organisaties kunnen zo’n verzekering afsluiten voor hun vrijwilligers. De verzekering 
komt in de plaats van de voormalige collectieve verzekeringen voor vrijwilligers die 
werden aangeboden door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. 

• Gentse studentenkoten krijgen kwaliteitslabel 

De stad Gent gaat vanaf januari 2018 studentenwoningen proactief controleren op 
woonkwaliteit en veiligheid. De koten krijgen dan een groen, blauw of rood label, dat 
ook op de website Kotatgent (kot.gent.be) zal worden gepubliceerd. 

Gent telt naar schatting 30.000 studentenkoten. De Dienst Toezicht van de stad Gent 
en de brandweer zullen de komende jaren systematisch alle studentenwoningen 
screenen. Panden die voldoen aan alle minimale normen op het vlak van 
woonkwaliteit en brandveiligheid krijgen een groen kwaliteitslabel. Blauw is voor 
koten die op orde moeten worden gebracht. 

Koten met een rood label mogen in principe niet meer worden verhuurd, omdat ze 
ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard.  

• Brusselse huiskatten moeten gesteriliseerd worden 



Eigenaars van Brusselse katten zijn vanaf 1 januari verplicht hun huisdier te 
steriliseren voor het zes maanden oud is. Enige uitzondering voor deze nieuwe 
wetgeving zijn de erkende kwekers voor voortplantingsdoeleinden. Dan moet de kat 
pas gesteriliseerd worden zodra deze niet meer bestemd is om te kweken. Als een 
niet-gesteriliseerde kat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt binnengebracht 
en als die kat ouder is dan vijf maanden, dan moet de sterilisatie binnen de 30 dagen 
gebeuren. 

• “Mystery calls” mogelijk in Brussels gewest 

In het Brussels gewest kan de sociale inspectie vanaf 1 januari anonieme praktijktests 
en “mystery calls” uitvoeren om discriminatie in bedrijven op te sporen. Het is de 
eerste regio in Europa die zo’n maatregel in de wet inschrijft. 

De sociale inspectie kan alleen overgaan tot dergelijke praktijktests of “mystery calls” 
na klachten en indien er sterke aanwijzingen zijn dat er binnen een bedrijf 
discriminerende activiteiten plaatsvinden. 

Ze kan dan bijvoorbeeld twee gelijkaardige sollicitaties sturen naar een bedrijf, 
waarbij alleen de naam verschilt (een ‘autochtone’ naam en een naam van vreemde 
afkomst). Ze kan het bedrijf ook contacteren om na te gaan of dat wil ingaan op de 
discriminerende wensen van een klant, zoals het niet sturen van Noord-Afrikaanse of 
Arabische poetsvrouwen.    

• Tarief vennootschapsbelasting daalt 

Het zag er even naar uit dat deze maatregel uit het Zomerakkoord niet voor 1 januari 
door het parlement zou geraken, maar de meerderheid raakte het uiteindelijk toch 
eens. Het belastingtarief voor bedrijven in ons land gaat vanaf 1 januari naar omlaag. 
Die maatregel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) moet de 
concurrentiekracht aanscherpen. 

• Werknemers kunnen met winstpremie makkelijker in winst delen 

Bedrijven kunnen voortaan meer fiscaal aantrekkelijke winstpremies uitkeren aan 
hun personeel. De federale regering raakte het daarover afgelopen zomer eens. De 
mogelijkheden gaan een pak verder dan de bestaande bonussystemen (cao-90) om 
werknemers te belonen. De winstpremie kan worden uitgekeerd zonder dat 
bedrijven eerst een administratieve mallemolen moeten doorlopen of het fiat 
moeten krijgen van de vakbonden. 

De bedragen liggen ook zowat vijf keer hoger dan het plafond uit de cao-90. 
Bedrijven zullen tot 30 procent van de loonmassa mogen besteden aan 
winstpremies. Omdat op de winstpremie geen personenbelasting betaald moet 
worden, zal een werknemer netto meer overhouden dan wanneer hij een gewone 
bonus krijgt. 



Om te vermijden dat de sociale zekerheid inkomsten misloopt, komen er in de 
uiteindelijke wetteksten bepalingen die de verschuiving van loon naar bonussen 
verbieden. 

• Werkgevers kunnen re-integratietraject opstarten voor wie meer dan twee jaar 
ziek is 

Werknemers kunnen de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer al langer vragen om 
een re-integratietraject op te starten als ze al langer dan twee jaar arbeidsongeschikt 
zijn. Vanaf 1 januari kunnen ook werkgevers die vraag stellen. In dat traject moet 
nagegaan worden of de werknemer via aangepast werk wel opnieuw aan de slag kan. 

Volgens sommige  cijfers  gaat het om tienduizenden werknemers die vanaf januari 
opgeroepen kunnen worden. 

• Lagere belastingen op pc's, laptops en gsm's voor werknemers 

Wie een laptop, pc, gsm of tablet krijgt van zijn of haar werkgever, zal daar vanaf 
Nieuwjaar minder belastingen op moeten betalen. Dat is een gevolg van een 
modernisering en verduidelijking van het systeem van belastbare voordelen, dat op 1 
januari ingaat. Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) worden 
de bedragen beter afgestemd op de realiteit. 

Nogal wat werknemers in ons land krijgen van hun werkgever een tablet, gsm, laptop 
of internet ter beschikking, allemaal zogenaamde 'privé belastbare voordelen'. Het 
bedrag van dat belastbaar voordeel wordt op twee manieren bepaald: ofwel neemt 
men de werkelijke waarde voor de werknemer - waarbij wordt geprobeerd het 
voordeel in de praktijk te becijferen - ofwel gebruikt men een forfait: 180 euro voor 
een pc en 60 euro voor internet. 

Door de verouderde wetgeving waren de duidelijkheid en transparantie in dat 
systeem echter zoek. Zo werd nog geen rekening gehouden met laptops of tablets en 
het beoordelen van smartphones was nattevingerwerk. Pc's zijn de laatste jaren 
bovendien een pak goedkoper geworden, en RSZ en de fiscus hadden niet altijd 
dezelfde visie. 

Vanaf 1 januari worden er volgens Van Overtveldt "duidelijke en realistische 
bedragen" gehanteerd. Bovendien zullen de RSZ en Financiën dezelfde bedragen 
hanteren. Het gaat om 72 euro per jaar per toestel voor een pc of laptop, 36 euro 
voor een tablet, gsm of smartphone, eenmalig 60 euro voor gratis internet en 48 
euro voor een telefoonabonnement. 

• VDAB houdt ook rekening met competenties bij jobaanbiedingen 

De VDAB houdt voortaan ook rekening met de competenties van de werkzoekende, 
en niet langer enkel met het vorige beroep. Werkzoekenden zullen zo meer 
aanbiedingen ontvangen die bij hun profiel aansluiten, maakt Vlaams minister van 



Werk Philippe Muyters zich sterk. Daarnaast zal wie een gepaste job weigert vanaf 1 
januari ook makkelijker bestraft kunnen worden. 

Wie niet aan het werk wil, kan daarenboven makkelijker gesanctioneerd worden. De 
sancties blijven wel dezelfde - een verwittiging tot uitsluiting van het recht op een 
uitkering voor een periode van een maand tot een jaar. 

De maatregel is een gevolg van een federale beslissing. Daar werd de definitie voor 
een "passende dienstbetrekking" voor werkzoekenden uitgebreid naar "het 
beschikken over de  

• Systeem van flexi-jobs uitgebreid van horeca naar handel 

De flexi-jobs die al sinds 2015 bestaan in de horeca, worden vanaf 1 januari 2018 
uitgebreid naar de kleinhandel. Daarnaast zullen ook gepensioneerden flexi-jobs 
kunnen uitvoeren. Wie in het systeem wil stappen, moet gedurende drie kwartalen 
minstens vier vijfde gewerkt hebben bij een andere werkgever. Zelfstandigen kunnen 
er geen gebruik van maken. 

Met het systeem kunnen mensen die minstens vier vijfde werken voordelig 
bijverdienen. Er is geen belasting verschuldigd, maar de werkgever betaalt wel 25 
procent RSZ. 

Vanaf 2018 kunnen ook bijvoorbeeld bakkers, slagers en kappers flexi-jobbers 
aanwerven. Ook gepensioneerden kunnen het voortaan gebruiken. 

"Er zijn vandaag maar liefst 28.000 flexi-jobbers aan de slag in de horeca", zegt 
staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer. "Dat levert 
ook geld op. We innen vandaag 15 miljoen euro aan RSZ-inkomsten op jobs die 
vroeger niet bestonden of die in het zwart uitbetaald werden. Wie wil werken, kan 
werken en wordt daarvoor beloond én bouwt sociale rechten op." 

• Werkzoekenden kunnen via wijk-werken tijdelijk werkervaring opdoen 

Vanaf 1 januari gaat het systeem van wijk-werken van start. Het gaat om een stelsel 
waarin werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk 
werkervaring kunnen opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Het 
systeem werd uitgewerkt door Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en 
vervangt het bestaande PWA-stelsel.  

Wijk-werkers zullen een beperkt aantal uren (max. 60 uur/maand en 630 uur/jaar) 
kunnen presteren in een specifieke, toegankelijke werkomgeving. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om het uitvoeren van klusjes bij mensen thuis zoals het gras 
afrijden, het verzorgen van voor- en naschoolse kinderopvang, het bedelen van 
maaltijden aan huis... Ze krijgen daarvoor een kleine vergoeding van 4,10 euro per 
uur bovenop de werkloosheidsuitkering. 



Particulieren, gemeenten, scholen, OCMW's of vzw's die een beroep willen doen op 
wijk-werk, kunnen hiervoor net als bij dienstencheques gebruikerscheques aankopen 
die voor particulieren fiscaal aftrekbaar zijn (30 procent). De basisprijs van de cheque 
is 5,95 euro, al krijgen de lokale besturen de mogelijkheid een hogere aanschafprijs 
te vragen die maximaal 7,45 euro per cheque mag zijn. 

Bedoeling is dat de betrokkenen binnen het jaar de volgende stap kunnen zetten in 
een traject naar werk. 

• Omgevingsvergunning vervangt stedenbouwkundige en milieuvergunning 

De nieuwe omgevingsvergunning vervangt vanaf 1 januari in heel Vlaanderen de 
stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. In een handvol gemeenten 
is de nieuwe procedure al van kracht, maar op 1 januari volgt de rest van Vlaanderen. 
De werken waarvoor een vergunning nodig is, blijven dezelfde. 

Al sinds begin 2017 moeten de aanvragen verplicht digitaal gebeuren, maar met het 
platform waarop dat moest gebeuren waren in de eerste helft van 2017 verschillende 
problemen. 

In het Vlaams parlement erkende minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) 
dat er problemen zijn met dit systeem, maar die hebben volgens haar te maken met 
de "enorme piek" in het aantal dossiers. Het nieuwe systeem van het digitale 
omgevingsloket, dat dus op 1 januari start, zal volgens de minister dergelijke pieken 
wel kunnen verwerken. Het heeft volgens Schauvliege "stresstests" doorstaan en zou 
voldoende robuust moeten zijn om grote pieken op te vangen. 

• "De Vlaamse Waterweg" enige waterwegbeheerder in Vlaanderen 

Vanaf 1 januari 2018 worden de Vlaamse bevaarbare waterwegen beheerd door één 
enkele speler: De Vlaamse Waterweg nv. Die is ontstaan uit de fusie van de 
voormalige beheerders nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal.  

• Kilometerheffing: meer tolwegen, hogere tarieven en variabele boetes 

Vanaf 1 januari breiden Vlaanderen en Wallonië hun betalende tolwegennet uit 
waarop de kilometerheffing voor de vrachtwagens van meer dan 3,5 ton van 
toepassing is. De tarieven per kilometer zullen in Wallonië stijgen voor alle 
vrachtwagencategorieën, in Brussel en Vlaanderen enkel voor de categorie Euro 5. 
Voorts verandert ook het boetesysteem, met vanaf 1 januari een variabel tarief 
afhankelijk van de ernst van de overtreding. 

Vlaanderen voegt 157 kilometer betalende tolwegen toe aan het bestaande netwerk 
van 2.225 kilometer. Het gaat concreet om zes gewestwegen. In Wallonië wordt 4 
kilometer nieuw aangelegde weg toegevoegd aan het netwerk van 2.410 kilometer. 
In Brussel gold er al een tolheffing op alle snel- en andere wegen in het gewest. 



Het boetesysteem met een boete van 1.000 euro voor alle overtredingen, wordt 
vervangen door een getrapt systeem van 100 tot 1.000 euro boete, naargelang de 
ernst van de overtreding. De zwaarste overtreding, moedwillige fraude bij de 
elektronische registratie of vervalsing van boorddocumenten, zal de trucker nog 
steeds een boete van 1.000 euro opleveren. Als er geen registratieapparaat in de 
vrachtwagen is of als er geen dienstverleningsovereenkomst werd afgesloten met 
een provider, zal voortaan een boete van 800 euro geïnd worden. Andere, minder 
ernstige inbreuken, zullen 500 of 100 euro kosten. 

Tot slot valt vanaf 1 januari een bijkomende categorie voertuigen onder de 
kilometerheffing. Het gaat om de zogenaamde BE-trekkers: trekkers van categorie N1 
(gelijk of minder dan 3,5 ton) met carrosseriecode BC die een oplegger trekken en 
waarvan het gecombineerde gewicht meer dan 3,5 ton is. Zij zullen dezelfde 
kilometerheffing moeten betalen als vrachtwagens. Het tarief per kilometer hangt af 
van gewichtsklasse, uitstootnorm en gebruikte weg. 

• Fiscale vrijstelling daalt 

Vanaf Nieuwjaar daalt de fiscale vrijstelling van rente op de spaarboekjes. De 
interesten op de spaarboekjes zullen dan niet meer vrijgesteld zijn van belastingen 
tot 1.880 euro per persoon, maar tot 960 euro, bijna een halvering dus. Op alles wat 
daar nog bovenop kwam, moest wel 15 procent roerende voorheffing worden 
betaald. Dat vrijgestelde bedrag halveert nu tot 940 euro, dat wordt 960 euro 
geïndexeerd.                       

 

     2018: gemeenteraadsverkiezingen  

Op 14 oktober 2018, kiest  u  308 nieuwe gemeentebesturen.  

Om de  zes jaar hebben alle inwoners de kans om hun mening te geven over het  
beleid dat de gemeenten gevoerd hebben. Hebben de burgemeester, de schepenen 
en de gemeenteraadsleden goed gewerkt of moet het anders?   

Op 17 maart 2017 verleende de Vlaamse Regering zijn definitieve goedkeuring aan 
het ontwerp van decreet dat vier decreten wijzigt die invloed hebben op de 
organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen van oktober 2018: 

• het Provinciedecreet; 
• het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet; 
• het Digitaal Kiesdecreet; 
• het Decreet over de organisatie van de Vlaamse bestuursrechtscolleges. 



Het ontwerpdecreet houdt rekening met verbetersuggesties uit het evaluatierapport 
van de lokale en provinciale verkiezingen van  2012. Het heeft als doel de lokale en 
provinciale verkiezingen in 2018 vlot en efficiënt te laten verlopen. 

Tot dan zullen we geregeld  de diverse campagnes van de politieke partijen 
opvolgen. 

De voorbereiding loopt volop. Ondertussen kan je op deze website terecht voor 
onder meer de geldende regelgeving. Vragen kan je nu al stellen aan 
info@vlaanderenkiest.be. 

Alle verdere info via:  http://vlaanderenkiest.be/  

 

      Impact Russische Revolutie  

De Oktoberrevolutie van 1917 is niet enkel van belang om te bekijken hoe de 
Russische arbeiders en arme boeren de macht in handen namen en begonnen aan de 
bouw van een nieuwe samenleving. Het is een gebeurtenis die mee de 20e eeuw 
bepaald heeft. De impact op de hele arbeidersbeweging en op de klassenstrijd in het 
algemeen was groot. Ook in België. 

De Russische Revolutie versterkte de linkse strekkingen die ook in België binnen de 
arbeidersbeweging bestonden. Dit zou leiden tot de ontwikkeling van de 
Communistische Partij van België. Eind jaren 1920 zou die partij splitsen in een 
trotskistische vleugel (die aanvankelijk een meerderheid dreigde te vormen) en de 
stalinistische meerderheid die zou uitgroeien tot een massapartij met 80.000 leden 
in 1945. 

Maar de directe impact was breder: het idee dat strijd loont en sociale 
verworvenheden kan afdwingen, versterkte de arbeidersstrijd vlak na de Eerste 
Wereldoorlog. Niet toevallig is dat de periode waarin onder meer algemeen 
enkelvoudig stemrecht voor mannen werd afgedwongen, naast elementen van 
sociale zekerheid en de 8-urendag. Als de vakbonden in de Belgische 
arbeidersbeweging een specifiek zwaar gewicht hebben, is dat mee aan deze periode 
te danken. 

Eerste Wereldoorlog en de Belgische arbeidersbeweging 

De Bolsjewieken waren een uitzondering binnen de internationale socialistische 
beweging. Zij stapten niet mee in nationalistische campagnes om de oorlog te 
steunen en bleven op hun internationalistisch standpunt staan. Trotski merkte op: 
“De oorlog van 1914 is de grootste ineenstorting, die de geschiedenis kent, van een 
economisch systeem, dat aan zijn eigen tegenstrijdigheden ten gronde gaat. Alle 
historische machten, wier taak het was, de burgerlijke maatschappij te leiden, uit 
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haar naam te spreken, en haar uit te buiten, zij allen hebben door de oorlog van 
1914, hun eigen rotheid uitgesproken.” 

De stroom aan nationalistische gevoelens van vaderlandsverdediging had 
aanvankelijk een grote impact op brede lagen van de bevolking. Ook de leiding van 
de Belgische Werkliedenpartij (BWP) en de door haar gecontroleerde vakbonden 
gingen hier grotendeels in mee. De groei van de organisaties van de arbeidersklasse 
in de decennia voor de oorlog kon dit niet verhinderen. De Duitse SPD werd pas in 
1890 legaal toegelaten, in 1913 telde ze meer dan een miljoen leden met 90 
dagbladen, 267 voltijdse journalisten en 3.000 voltijdse partij-organisatoren. 

Voor de oorlog had de Tweede Internationale zich fel tegen de oorlog uitgesproken 
op congressen. In 1910 in Kopenhagen en in 1912 in Bazel bijvoorbeeld. Edward 
Anseele zei op het congres van 1912 dat “De Internationale sterk genoeg is om tot de 
regeringen op een gebiedende wijze te spreken” en “zonodig zullen er daden 
volgen.” Lenin reageerde sceptisch: “Ze maakten grote beloften. Laat ons nu zien 
hoe ze dit zullen waarmaken.” 

“Oorlog betekent revolutie,” schreef Kautsky in 1909. Vlak na het uitbreken van de 
oorlog verklaarde dezelfde Kautsky: “De Internationale kan geen doeltreffend 
instrument zijn in tijden van oorlog, het is in wezen een instrument voor tijden van 
vrede.” Bij de oprichting van de Internationale werd verklaard: “De oorlog is een 
onvermijdbaar gevolg van de huidige economische verhoudingen en zal pas 
verdwijnen als het kapitalisme zelf verdwenen is.” De Socialistische Internationale 
was echter geen instrument van revolutie en bood dus geen antwoord op de oorlog. 
(Hetzelfde argument zou overigens nadien ook door Stalin gebruikt worden om in 
1943 de Derde Internationale op te doeken). 

De BWP ging erg ver in het ondersteunen van de oorlog. Emile Vandervelde was bij 
het begin van de oorlog tot ‘minister van staat’ benoemd en werd in januari 1916 
minister met een portefeuille in de regering in ballingschap. Vandervelde was nog 
altijd voorzitter van de Tweede Internationale, maar steunde volop de 
oorlogsinspanningen. 

Van waar kwam deze grote bocht? De snelle groei van de arbeidersorganisaties eind 
19e en begin 20e eeuw leidde tot de illusie dat verdere groei in een rechte lijn zou 
gebeuren en tot socialisme zou leiden. Er was een grote illusie in parlementair werk 
om zo hervormingen te realiseren. De leiding van de sociaaldemocratie was steeds 
meer vervlochten met het kapitalistische systeem. Er was een gebrek aan begrip van 
de ontwikkelingen van het kapitalisme en vooral van de complicaties die in de 
situatie vervat zaten. Had het anders kunnen lopen? Ongetwijfeld. Het congres van 
1912 in Bazel stelde dat de socialistische kiezers in Duitsland de “beste garantie voor 
vrede tussen de volkeren” vormden. Dat klopt, maar niet met de leiding die ze 
hadden. 

Zoals Rosa Luxemburg opmerkte: “De slogan ‘proletariërs aller landen verenigt u’ 
was veranderd in ‘proletariërs aller landen, verenigt u in tijden van vrede en maak 



elkaar af in tijden van oorlog.’” De oorlog toonde niet het failliet van het socialisme, 
maar wel van het reformisme. 

Groeiend verzet tegen oorlog 

De aanvankelijke steun voor de oorlog maakte plaats voor groeiend verzet. Brede 
lagen van de bevolking beseften dat dit niet hun oorlog was, terwijl ze wel een hoge 
prijs voor betaalden. De afkeer tegen de oorlog speelde een belangrijke rol in de 
Russische revoluties van 1917, maar ook in bewegingen elders in Europa die volgden 
na de Russische Revolutie, in het bijzonder de Duitse. Ook in Brussel, dat nog bezet 
was door de Duitsers, verscheen op 9 november 1918 een rode vlag boven het 
stadhuis. Linkse strekkingen van de Belgische arbeidersbeweging ondersteunden het 
protest van de Duitse soldaten die in Brussel hun officieren afzetten en op straat 
kwamen. De dreigende Duitse revolutie versnelde de afkondiging van vrede op 11 
november 1918. 

De oorlog leidde effectief tot revolutie, maar wie kon deze leiden? De BWP-leiding 
alleszins niet. Zelfs de ‘gematigde’ Camille Huysmans die als secretaris van de 
Socialistische Internationale vanuit Den Haag probeerde alle partijen van de 
Internationale bijeen te krijgen, zag niet in dat de arbeidersbeweging een einde kon 
stellen aan de oorlog. De conferentie van Stockholm van 1917, de eerste poging tot 
bijeenkomst van sociaaldemocratische partijen met inbegrip van de Duitse partij, 
had enkel tot doel om druk te zetten op de inhoud van de uiteindelijke vrede. Maar 
zelfs dat ging voor de meeste BWP-leiders te ver. “Het grootste gevaar vandaag is 
dat de vrije volkeren toegeven aan de oorlogsmoeheid,” zeiden Vandervelde en De 
Brouckère aan het Nederlands-Scandinavisch comité dat de conferentie van 1917 
organiseerde. In de wandelgangen klonk het directer: Huysmans was een 
“miserabele mofofiel.” De BWP weigerde, net als vele andere sociaaldemocratische 
partijen, medewerking aan de conferentie die uiteindelijk niet zou doorgaan. 
Vandervelde nam wel deel aan de besprekingen voor het vredesverdrag van 
Versailles waarmee hoge oorlogsbetalingen aan Duitsland werden opgelegd. 

De Februarirevolutie in Rusland werd gunstig onthaald door de sociaaldemocratische 
leiding. Het bood een kans om de geallieerden voor te stellen als democratische 
mogendheden tegenover het dictatoriale Duitsland. De Man en Vandervelde reisden 
in mei 1917 naar Petrograd om de arbeiders daar te overtuigen van de oorlog. 
Toevallig zaten ze van Finland tot Petrograd in dezelfde trein als Trotski die vanuit de 
VS naar Rusland terugkeerde. Trotski doet het verhaal in ‘Mijn Leven.’ Hij schrijft: 
““Herkent u ons?” vroeg de Man. “Ja”, antwoordde ik, “al zijn de mensen in de 
oorlog ook zeer veranderd.” Met deze niet zeer beleefde toespeling was ons gesprek 
geëindigd. In zijn jeugd trachtte De Man marxist te zijn en heeft hij Vandervelde goed 
bestreden. Gedurende de oorlog liquideerde hij politiek de dweperij uit zijn jeugd, na 
de oorlog deed hij dat theoretisch. Hij werd eenvoudig een agent van zijn regering, 
meer niet. Wat Vandervelde betreft, die is in de leidende groepen van de … 

Lees verder via:  



https://nl.socialisme.be/71815/impact-russische-revolutie-op-belgische-
arbeidersbeweging  

  

      Wantoestanden in woonzorgcentra 

De Pano-reportage over de wantoestanden in de commerciële woonzorgcentra liet weinig 
aan de verbeelding over en lokt nog steeds felle reacties uit.. Je zal maar oud worden in 
Vlaanderen: te weinig personeel, geen tijd voor zorg, geen middelen voor een evenwichtige 
maaltijd, verzadigde pampers, ondervoeding, eenzaamheid... Dat is dan 2.000 tot 7.500 euro 
per maand. De bejaardenindustrie draait op volle toeren, maar daar worden onze ouderen 
allesbehalve beter van. Commerciële goudzoekers ruiken geld. Beleggen in vastgoed en 
kantoren brengt geen woekerwinsten meer op. 

'De jacht op winst brengt de betaalbaarheid en de kwaliteit van onze ouderenzorg in gevaar', 
schrijft Vlaams parlementslid Kurt De Loor (SP.A). 'De bejaardenindustrie draait op volle 
toeren, maar daar worden onze ouderen allesbehalve beter van.' 

Hoeveel schrijnende verhalen over ouderenzorg moeten er nog aan het licht komen? 

Vergrijzing biedt een pasklaar antwoord: gemakkelijke winsten en een zekere belegging. 
Zonder enig maatschappelijk debat dreigt ons zorgmodel zo te verglijden naar een 
gecommercialiseerd zorgmodel. Wie wordt daar beter van? Juist, de aandeelhouders van de 
grote commerciële rusthuismagnaten, vaak met een hoofdzetel enkele landsgrenzen verder.  

Het lijkt een neverending story. Al jaren trekken we aan de alarmbel. Al jaren worden alle 
rode knipperlichten straal genegeerd. Is het overigens niet wraakroepend dat een journalist 
undercover moet gaan vooraleer op de kabinetten een belletje gaat rinkelen? Minister van 
Welzijn, Jo Vandeurzen, steekt zich vandaag weg achter verplichte personeelsminima en 
opgelegde kwaliteitsnormen. Bij controles halen de commerciële groepen immers de 
normen qua personeel en zorg. Hoog tijd om de normen bij te stellen, denk ik dan. 
Vandeurzen zal commerciële woonzorgcentra ook vriendelijk vragen om hun commerciële 
reclamefilmpjes wat minder hip te maken. Wat een zwaktebod. 

Van de kant van coalitiepartners N-VA en Open VLD blijft het oorverdovend stil. Dat hoeft 
ons niet te verbazen. Als volleerde lakeien van de grote commerciële rusthuisbonzen als 
Armonea, Orpea en Senior Living Group Medica blijft alle communicatie hierover uit. 
Boterhammen worden tot op de gram afgewogen, pampers worden hergebruikt, zorg is 
bandwerk geworden, maar tegelijkertijd strijken de aandeelhouders van commerciële 
groepen - ook op kosten van de belastingbetaler - steeds grotere winsten op. Dat valt toch 
niet te rijmen? 

Laat u geen blaasjes wijsmaken. Commerciële groepen willen winst. Liefst snel en véél. In 
commerciële rusthuizen liggen de prijzen hoger dan in de openbare woonzorgcentra en 
loopt er een kwart minder personeel door de gangen. Voor een commercieel rusthuis telt op 
het einde van de dag vaak enkel het kostenplaatje. Als hier en daar beknibbeld kan worden 
op het budget is dat een plus. Minder personeelsleden, hogere werkdruk, nog goedkopere 
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maaltijden, een hogere ligdagprijs, een bezuiniging op het incontinentiemateriaal, de 
verwarming een paar graden naar beneden, ... Alle beetjes helpen. 

Nochtans is een verblijf in een rusthuis in Vlaanderen duur en is een pensioen verre van 
toereikend om de kosten te dekken. Bovendien past de samenleving, via het RIZIV, ongeveer 
de helft van de echte kost van een verblijf in een rusthuis bij. Geld dat de belastingbetaler 
vandaag investeert in zijn oude dag van morgen. De laatste jaren lijkt het er steeds meer op 
dat de bijdrage van die belastingbetaler enkel de oude dag van de grote aandeelhouders van 
de commerciële groepen veilig stelt. 

Steeds meer ouderen komen niet meer rond en kunnen hun rusthuisfactuur niet meer 
betalen. Wie past bij? Het OCMW en bijgevolg opnieuw diezelfde belastingbetaler. Tegelijk 
strijken de - dikwijls buitenlandse - aandeelhouders van commerciële rusthuisgroepen 
rijkelijk de steeds groeiende winsten op. Recht uit de zak van de samenleving naar de 
portefeuille van de aandeelhouders. En dan het beleg op de boterham op de gram afwegen? 
En de werkdruk voor het personeel opvoeren?  

'De toestand is hopeloos, maar niet ernstig' als we de Vlaamse regering mogen geloven. In 
een reactie op de schrijnende getuigenissen steekt bevoegd minister Jo Vandeurzen zich weg 
achter personeelsminima en te behalen kwaliteitsnormen. Die zijn er inderdaad maar laat 
ons wel wezen, die normen zouden beter herzien worden. Mensen worden steeds ouder, 
wie vandaag in een rusthuis terechtkomt heeft doorgaans veel meer zorgen nodig dan een 
bewoner van pakweg 10 jaar geleden. We hebben nood aan beleidsmakers die zich hiervan 
bewust zijn en de kwaliteitsnormen tegen het licht durven houden. Maar hier bleef het 
oorverdovend stil. 

Jaren geleden al kaartte ik de gevaren van de commercialisering van de ouderenzorg aan. Ik 
werd door onder meer Gwendolyn Rutten weggezet als een fantast, een paniekzaaier. De 
verhalen die in de Pano-reportage aan de oppervlakte kwamen, leggen het probleem 
opnieuw bloot. De jacht op winst brengt de betaalbaarheid en de kwaliteit van onze 
ouderenzorg in gevaar. 

Vandaag zetten de publieke (OCMW-)woonzorgcentra mee de prijs voor de hele sector. Hoe 
meer macht de grote commerciële spelers krijgen op de markt hoe minder ze zich hoeven 
aan te trekken van concurrentie, zeker niet in een markt met wachtlijsten. De kans bestaat 
dat de prijzen nog sneller gaan stijgen. Dat fenomeen zie je vandaag bijvoorbeeld al in 
Brussel. En wat als een grote commerciële groep failliet gaat? Gaan we echt wachten om dit 
debat aan te gaan tot de commerciële groepen een ander gemakkelijk goudmijntje 
gevonden hebben en de ouderenzorgsector de rug toekeren? Wie zal dan de brokken 
moeten lijmen? U raadt het al, de overheid en bijgevolg diezelfde belastingbetaler. 

De bejaardenindustrie draait op volle toeren, maar daar wordt de samenleving niet beter 
van. Integendeel, alles wijst erop dat de kwaliteit in onze rusthuizen sterk achteruit boert. 
Het aantal klachten bij de woonzorglijn steeg de voorbije vier jaar met 27%, het overgrote 
deel aan het adres van commerciële instellingen. Het zijn die initiatiefnemers, die winst 
boven kwaliteit plaatsen, die ervoor zorgen dat het beeld over onze rusthuizen vertroebeld 
wordt. En dat terwijl elke dag duizenden verzorgenden, verpleegkundigen, animatoren, 
keuken- en poetspersoneel het beste van zichzelf geven om mensen een mooie oude dag te 
bezorgen. Vaak tegen de tijd en met een besparingsmantra opgelegd van bovenaf. Zij 
verdienen alle respect. 



Hoeveel schrijnende verhalen moeten eigenlijk de revue nog passeren? Als we onze 
ouderenzorg voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief willen houden. Als we de 
levensstandaard en de kwaliteit van de zorg voor onze senioren willen garanderen en als we 
ons verzorgend personeel niet de dupe willen laten worden van een commercieel verhaal, 
moeten we de personeels- en kwaliteitsnormen onder het licht durven houden en is 
investeren in een sterke openbare ouderenzorgsector noodzakelijk. Want oud worden we 
allemaal, met of zonder dikke portefeuille. 

Bron: Kurt de Loor,  SP.a 

 

      Stresserend solliciteren  

Niets is  zo stresserend als een sollicitatiegesprek. Terwijl je knieën knikken en handen trillen, 
breekt het koud zweet je uit. Je mond voelt kurkdroog, en je herkent je eigen stem 
nauwelijks. Het goede nieuws? Met onze tips heb je je zenuwen binnen de kortste keren 
onder controle.  

Voor het interview 

Het eerste dat je moet doen, is jezelf een schouderklopje geven. Je hebt toch maar mooi een 
sollicitatiegesprek bemachtigd. Goed gedaan! Voelt fijn om eruit gepikt te worden, niet? 
Daarna is het tijd om je voor te bereiden. Enkele tips. 

• Doe een rollenspel 
Er is een groot verschil tussen een sollicitatie schriftelijk voorbereiden en ze 
mondeling inoefenen. Je mag je op papier perfect voorbereiden, maar zolang je 
de vragen en antwoorden niet uitspreekt, blijft het een beetje behelpen op het 
moment zelf. Daarom is een rollenspel een prima voorbereiding. Tijdens een 
rollenspel kan je werken aan je antwoorden en ze bijstellen waar nodig. Het helpt 
je om te ontdekken wat je moeilijke vragen vindt en waar je vastloopt. Het is ook 
belangrijk dat je dit doet met iemand die je goed kent. Stel dat je plots niet meer 
weet waar je goed in bent of een belangrijke kwaliteit vergeet, dan kan hij je 
daaraan herinneren. Verder kan iemand die je goed kent inschatten of je jezelf 
blijft of een gekunstelde rol speelt. 
  

• Visualiseer een succesvolle afloop 
Het visualiseren van succes geeft focus, rust en zelfvertrouwen. Hoe je dit doet? 
Stel je voor dat je een telefoontje krijgt van de rekruteerder die je vertelt dat je 
de job hebt. Betrek al je zintuigen erbij. Beeld je in hoe je telefoon weegt in je 
hand, en waar je naar kijkt terwijl je het bericht krijgt. Voel de vreugde en 
opluchting. Doe de visualisatie meerdere keren. Hoe vaker je dit doet, hoe 
makkelijker je hersenen het zullen accepteren als een realiteit. 

Tijdens het interview 



Het is zover: tijd voor het interview! Ondanks je grondige voorbereiding, gieren de 
zenuwen door je lijf. Waar je dan zeker op moet letten. 

• Blijf staan tijdens het wachten 
Ben je wat te vroeg? Dan krijg je meestal een stoel aangeboden. Ga niet zitten, 
maar blijf staan. Als je blijft staan, ontmoet je elkaar als gelijken. 

• Spreek niet te snel 
Door de zenuwen ga je soms sneller spreken. Dat kan je voorkomen door net 
voor je binnengaat een ademhalingsoefening te doen. Adem gedurende drie 
seconden langzaam in door je neus. Adem vervolgens drie tellen uit door je neus. 
Herhaal dit drie keer. Je hartslag verlaagt en je gaat langzamer praten. 
 

• Luister 
Als je je angstig voelt, dan is luisteren moeilijk. Toch is het heel belangrijk. 
Misschien vertelt de rekruteerder wel dingen over de job, die je niet kon 
opmaken uit de jobadvertentie. Bovendien hoef je zelf dan even niks te zeggen, 
en kan je van die gelegenheid gebruikmaken om even op adem te komen.  

• Voorkom dat je handen trillen 
Trillende handen? Span de spieren in je billen of dijen op. Het is fysiek haast 
onmogelijk om trillende handen te hebben als je je bil- of dijspieren dichtknijpt. 
Het resultaat? Je voelt je kalmer en sterker.    

• Wees jezelf 
Gebruik geen jargon, maar je eigen woorden en zinnen. Praat niet te luid of te 
stil. Spreek alsof je praat met een groep vrienden. Wees jezelf, met andere 
woorden. Merk je dat je, ondanks deze tips, zenuwachtig blijft? Geeft dit dan toe. 
Het maakt je menselijk en toont dat het gesprek je nauw aan het hart ligt. 

Bron:  https://www.vdab.be/magezine/11-2017/zenuwen  
 

BOEKEN 
 

      Noam  Chomsky 

Bij zijn politieke analyses gebruikt Chomsky openbare, officiële bronnen. Vaak zijn dit 
(uitgelekte) rapporten uit de Amerikaanse politiek en ambtenarij. Hij roemt de 
Amerikaanse open samenleving die hem deze bronnen beschikbaar stelt. 

In diverse geschriften analyseert hij de rol van de intelligentsia in westerse 
maatschappijen, met name in de VS, waarbij hij een gebrek aan kritische reflectie ziet. 
Intellectuelen vormen volgens Chomsky een "seculiere priesterkaste": journalisten, 
academici, "deskundigen" (so-called "experts") etc. verdedigen de kapitalistische 
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ideologie en vervullen dezelfde rol als priesters in oudere maatschappijen. Chomsky 
definieert ideologie als de morele rechtvaardiging voor de daden van de heersende 
klasse. Dit contrasteert met de taak van de intellectueel zoals Chomsky die ziet. 
Intellectuelen, die vrijgesteld zijn van lichamelijke arbeid en op kosten van de 
samenleving een opleiding genoten, dienen de samenleving en de politiek kritisch en 
rationeel te analyseren in plaats van ze te legitimeren. Hierbij is de eigen overheid het 
eerste mikpunt, omdat men daar directe verantwoordelijkheid voor draagt en de meeste 
invloed op heeft. Chomsky's politieke geschriften richten zich op intellectuelen en 
activisten, niet op machthebbers, omdat de laatsten in het machtssysteem opgesloten 
zitten: ze zijn niet moreel incapabel, maar moreel handelen betekent voor hen een 
verlies aan invloed. Een kenmerk van de westerse ideologie is de ontkenning van de 
ideologische keuzes. 
In het eerste essay De verantwoordelijkheid van intellectuelen, Redux blikt Chomsky 
terug op dat eerste gelijknamige essay van 1967. Er is ten gronde niet veel veranderd: 
“Zij die netjes in lijn gaan staan ten dienste van de staat worden geprezen door de brede 
intellectuele gemeenschap, terwijl zij die weigeren in dat lijntje te lopen worden 
afgestraft."   

De schijnheiligheid van deze hedendaagse 'mandarijnen' merk je aan de manier waarop 
zij de intellectuelen van de vijanden in andere landen beoordelen. Politieke dissidenten 
aan de overkant krijgen de omgekeerde waardering van de eigen dissidenten. “De 
intellectuelen die waarden en principes verdedigden in de Sovjet-Unie werden geprezen 
als eerbare dissidenten, terwijl we alleen maar misprijzen voelden voor de apparatchiks 
en de commissarissen, de technocraten en de beleidsgerichte intellectuelen.” 

Lees ook:  

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/06/19/noam-chomsky-de-echte-baas-
van-de-wereld-nog-steeds-de-vs  

https://www.ravage-webzine.nl/2014/10/06/aan-de-hand-van-chomsky-de-wereld-
leren-kennen/  

https://www.epo.be/nl/politiek-economie/2526-De-essentiele-Chomsky-
9789491297915.html 

 

      De ethiek van de rijken  

Een mens vraagt zich af: waarom we toch op het eind van elk jaar willen doen alsof 
we elkaar graag zien, alsof we brüder zijn, alsof zelfs de rijken beseffen dat ze iets 
moeten doen voor al die arme sukkels. 

Het heet liefdadigheid, het eenzijdig laten zien wie de macht heeft en wie er 
dankuwel moet zeggen. Het heet doen alsof er geen conflicten zijn, alsof er geen 
schuldigen zijn, alsof iedereen ‘zijn best’ doet, alsof die sexuele pesterijen niet zo 
bedoeld waren, alsof het heus niet zo erg veel geld is in die fiscale paradijzen, alsof 
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die handelsgesprekken echt iedereen ten goede komen, alsof een 
onafhankelijkheidsverklaring min of meer echt het verschil niet maakt.  

Je zal maar vluchteling zijn in een gesloten centrum en morgen weer naar een 
oorlogsgebied worden overgebracht. Je zal maar je huis zijn kwijtgeraakt bij de 
laatste aardbeving in Mexico, je zal maar Rohyngia zijn en je man en kinderen voor je 
ogen hebben zien sterven. Je zal maar jong zijn en dakloos in Brussel. 
Je kan er donder op zeggen dat al die mensen straks pakjes krijgen. Met liefde en 
overgave voorbereid. Met een krop in de keel overhandigd. 
En dan?   Er zit iets fundamenteel fout met die warme solidariteit die eigenlijk 
liefdadigheid is. 

Ik bedoel: leuk van die attentie voor de dakloze, maar wat doe je echt om die 
problemen op te lossen? Ik bedoel niet alleen: de straat opgaan, eisen stellen, maar 
ook: stemmen voor een partij die er iets kan en wil aan doen? 

Wie komt er nog op straat op 17 oktober, dag van de strijd tegen armoede? En is dat 
dan genoeg? Hoe hou je de armoede tegen? 

Als er één probleem is waarvoor we alle antwoorden kennen, dan wel armoede. 
Vermijden dat er nieuwe armen bijkomen door de inkomens en de uitkeringen te 
laten stijgen, door minder vervelende voorwaarden te stellen, door een beleid te 
voeren voor degelijke huisvesting, voor onderwijs, voor openbaar vervoer. En voor 
ondersteuning voor al diegenen die nu in de ellende zitten. Maar dat doen we dus 
niet. 

Want, wereldwijd, leeft nog meer dan één miljard mensen in extreme armoede, een 
armoede die doodt, door ondervoeding, door ziekte, door oorlog. Allemaal dingen 
die, mochten we willen, we perfect kunnen oplossen. Meteen. 

Waarom toch hebben we zo’n warme week en zo’n rode neus dan nodig? 
Om het antwoord te vinden op die vraag moeten we drie dingen weten. 
Vragen wat je al gekregen hebt 

Eigenlijk vind ik het heel erg gek. We hebben rechten, mensenrechten en 
burgerschapsrechten. We hebben armoedeorganisaties en we hebben 
ontwikkelingsngo’s. En wat doen die? Vragen dat die rechten ook in de praktijk 
worden gebracht. Nogal wiedes, ja. Maar daarom niet normaal.  Ik bedoel: je zou 
kunnen verwachten dat van zodra een overheid, nationaal of internationaal, rechten 
toekent, die overheid vanaf dat ogenblik ook alles doet om die rechten waar te 
maken. Maar dat gebeurt niet. Het lijkt erop dat het niet meer is dan een soort…   
Lees verder via:   

http://www.uitpers.be/artikel/2017/11/21/de-ethiek-van-de-rijken/  
 

http://www.uitpers.be/artikel/2017/11/21/de-ethiek-van-de-rijken/


      Ultra-marxistische regering? 

"Als de vorige regering, volgens werkgevers, al marxistisch was, welke overtreffende trap 
hebben die stokebranden tegenwoordig dan veil voor de regering Michel? Ultra-marxistisch? 
Crypto-communistisch?" Deze vraag, met een cynische ondertoon, komt van  Chris Serroyen. 

De economische en financiële lobby’s hadden het niet zo met de regering Di Rupo.  
Marxistisch, kapittelde Luc Bertrand, ceo van Ackermans en Van Haaren, medio 2012.  Een 
wurggreep, met een non-beleid, volgde Wouter Torfs, die van de schoenen, spoorslags. We 
zijn op weg naar een neocommunistische maatschappij, deed Julien De Wilde, oud-topman 
van Bekaert, er bovenop. Het was het startschot voor een ongezien offensief om rechts aan 
de macht te brengen.  En waarvoor niet zozeer naar Open VLD werd gelonkt, maar eerder 
naar N-VA, met de V van Voka.  ’t Zijn zotten die werken. Geef toe, wie had ooit durven 
dromen dat deze regering met een vermogensbelasting op de proppen zou komen? De 
rechterzijde zag dat kennelijk nog liever dan het doorbreken van het taboe van de 
meerwaardebelasting, alleen maar om CD&V zijn trofee niet te gunnen.  

Al blijft het alternatief weliswaar beperkt tot effectrekeningen.  Met serieus wat risico op 
ontwijking; al heb je dat altijd met het belasten van kapitaal. En met een behoorlijk risico dat 
het Grondwettelijk Hof dat vernietigt, zo lijkt Financieminister Van Overtveldt (N-VA) nu 
zelfs  te hopen. Benieuwd of daar dus … 

Lees verder via:   

 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/10/06/opinie-chris-serroyen/  

 

      China en neo-socialisme 

China, een gids voor de 21e eeuw, zonder vraagteken, is 
een intrigerende boektitel. Meent Frank Pieke dat China 
een gids is voor de 21e eeuw of is zijn boek een gids om 
het China van de 21e eeuw te begrijpen? Zelfs na lezing 
blijft er daarover nog enige onzekerheid. We moeten 
genoegen nemen met de hint in de titel van de originele 
Engelse uitgave Knowing China, a 21st century guide.  
De auteur, Frank Pieke, hoogleraar Modern Chinas 
Studies in Leiden, heeft dit boek geschreven vanuit een 
positieve motivatie en met achtenswaardige 
bedoelingen. Hij wil zijn expertise en die van andere 
China-specialisten aan het publiek ter beschikking 
stellen. Dat gebeurt volgens hem veel te weinig en het 
leidt tot gemiste kansen.   
Pieke heeft drie ambities: ‘met Chinese ogen naar China kijken’, misvattingen bestrijden, 
naar de waarheid zoeken in de feiten en niet in een ideologie. 
 
Bron:    http://www.uitpers.be/artikel/2016/12/15/uitdagingen-neo-socialisme/ 
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     Meer pesterijen in W-Vlaanderen 

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) krijgen in West-Vlaanderen meer 
pestdossiers te verwerken dan in andere provincies, en dat verrast me. Vorig 
schooljaar waren er 2821 pestdossiers in Vlaanderen, 677 dossiers werden 
geregistreerd in West-Vlaanderen. We krijgen van de CLB’s te horen dat ze op zich 
heel nuttig werk kunnen doen, maar de tijd en de middelen zijn soms ontoereikend. 
Hun begeleidingtraject is decretaal beperkt tot acht tussenkomsten. Vaak kunnen ze 
dan niet veel meer doen dan doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp waar er ook 
al wachtlijsten zijn. 

De provincie West-Vlaanderen zet al voor het derde jaar op rij in op ‘Oe ist?’, een 
campagne om het taboe rond zelfmoord te doorbreken. Al meer dan drie jaar 
proberen ze op festivals, in scholen en op plaatsen waar veel mensen zijn, mensen 
aan te zetten om te praten en te luisteren, met telkens ook heel duidelijk informatie 
over de hulpverlening. 

In 2017 ligt de focus op scholen. De workshops zijn toegankelijk vanaf 10 jaar, het 
vijfde leerjaar. 120 middelbare scholen organiseren workshops, die men kan vinden 
op de website van ‘Oe ist?’. Eind dit jaar mag de provincie door de overheveling van 
de bevoegdheden naar Vlaanderen echter niet langer werken rond de 
persoonsgebonden materies en moet dit project noodgedwongen worden stopgezet. 
Er is nog meer vraag bij scholen, steeds meer ook in het lager onderwijs, maar 
helaas. 

Wat is uw mening, minister, over het feit dat West-Vlaamse kinderen blijkbaar 
‘pestkampioen’ zijn? Dat is niet zo leuk. Welke maatregelen worden er reeds 
genomen? Wat zult u in de toekomst ondernemen om deze problematiek aan te 
pakken? Bent u bereid om extra ondersteuning – extra middelen is niet altijd beter – 
te bieden aan de CLB’s of om het begeleidingstraject aan te passen? De minister van 
Welzijn heeft tot nu toe nog steeds geen duidelijk signaal gegeven of hij de ‘Oe ist?’-
campagne wil voortzetten. Het is nu al oktober. De voortzetting in West-Vlaanderen 
– en eventueel andere provincies, want het is een heel mooi project – lijkt mij heel 
zinvol. Wat is uw mening daarover? 

Lees verder via: 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1192057/v
erslag/1195838 
 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1192057/verslag/1195838
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1192057/verslag/1195838


       #MeToo 

Vrouwen staan steeds meer op tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar het 
is niet altijd even duidelijk waar die grenzen juist liggen. Bang om onbewust over de 
schreef te gaan? Seksuologe Sybille Vanweehaeghe vertelt graag meer over het 
gouden sleutelwoord om helemaal zeker te weten of beide partijen het naar hun zin 
hebben. 

Begin oktober lekte uit dat de Amerikaanse filmproducer Harvey Weinstein tientallen 
vrouwen had misbruikt of seksueel geïntimideerd. De onthullingen raakten 
wereldwijd een gevoelige snaar en heel wat vrouwen klapten onder de hashtag 
#MeToo uit de biecht op sociale media. Wie daarop actief is, kan de omvang van het 
probleem dat seksuele intimidatie is niet langer ontkennen: het lijkt wel alsof elke 
vrouw het ooit al eens had meegemaakt.  

Opvallend is hoe breed de inhoud van de verhalen gaat: sommige vrouwen hadden 
het over hun verkrachting, anderen over een 'speelse tik' op de billen door de 
directeur en elders liggen seksueel getinte sms'jes aan de oorsprong van het verhaal. 
De getuigenissen lopen zo uiteen dat heel wat mensen in de war raken. Dat je je 
handen thuishoudt bij iemand die te kennen geeft niet aangeraakt te willen worden, 
is nogal wiedes, maar wat als je nog niet weet wat die persoon wil? En wat met 
praten, of een drankje delen? Kortom: hoe kan je nog omgaan met vrouwen (en ze 
versieren) in tijden van #MeToo?  

De kans op een blauwtje loop je altijd, maar sinds kort hebben heel wat mannen er 
ook een diepere angst bijgekregen: dat ze het onderwerp zullen worden van een 
#MeToo-getuigenis 

Heel wat mannen raken in de war of worden ronduit bang en dat is misschien wel 
begrijpelijk: als je seksuele interesse hebt in iemand, zal je vroeg of laat een actie 
moeten ondernemen en dat voelt meer dan ooit als gevaarlijk aan. Hoewel er zeker 
ook vrouwen zijn die de eerste stap zetten, ligt die rol in heterorelaties vaak nog in 
handen van de man. De kans op een blauwtje loop je altijd, maar sinds kort hebben 
heel wat mannen er ook een diepere angst bijgekregen: dat ze het onderwerp zullen 
worden van een #MeToo-getuigenis. 

Breng het onder woorden 

Nochtans is er een sleutelwoord dat kan vermijden dat je onbewuste misstappen 
begaat en we kennen het allemaal. Alleen is de uitvoering ervan lang niet altijd even 
gemakkelijk, en zeker niet in situaties waarin het onuitgesprokene voor spanning 
zorgt. Dat sleutelwoord is communicatie. Heel wat van onze communicatie gebeurt 
echter non-verbaal, en niet iedereen is even goed in het oppikken van signalen, wat - 
zeker in seksuele sfeer - voor de nodige misverstanden kan zorgen. Ben je onzeker 
over de manier waarop je omgaat met vrouwen of andere mensen? Dan heeft 



relatietherapeute en seksuologe Sybille Vanweehaeghe een duidelijke boodschap: 
maak het simpelweg wél verbaal.  

'Iemand die slecht signalen herkent, zou dat duidelijk moeten maken aan de andere 
partij. Net deze personen moeten vragen om hen aan te geven hoe ver ze mogen 
gaan. Het is perfect oké om tijdens een date iets te zeggen als 'Ik weet dat ik 
verondersteld word een eerste stap te zetten naar jou toe, maar dat maakt mij 
onzeker. Ik ben iemand die een handleiding nodig heeft om een vrouw te leren 
lezen, dus vertel me wat ik moet doen.' ' 

Dat is natuurlijk niet eenvoudig, spannend of romantisch. 'Zeker als het gaat over 
onenightstands, waarbij je niet te veel gewicht wil geven aan de zaak', aldus 
Vanweehaeghe. 'Maar het is nu eenmaal zo dat niet iedereen de codes begrijpt. 
Door niet te praten met elkaar kan het gebeuren dat een man denkt dat hij seks 
heeft gehad, terwijl een vrouw zich verkracht voelt. Soms wil iemand niet dat er 
misbruik is, maar slecht begrepen communicatie kan inderdaad een heel eigen leven 
gaan leiden en ervoor zorgen dat je algauw op een verkeerd spoor zit.' 

Geen jager 

Tot nu hebben we het enkel gehad over seksueel contact, maar dat is 
vanzelfsprekend niet de enige band die vrouwen en mannen kunnen hebben.Toch 
ondervinden sommige mannen wel dat ze bijna automatisch als jager bekeken 
worden wanneer ze gewoon een gezellig praatje willen maken. Klinkt onschuldig, 
maar heel wat vrouwen stellen zich op dergelijke momenten argwanend op omdat 
ze vaak al ervaringen hebben gehad met praatjes bij andere mannelijke specimen die 
helaas minder gezellig afliepen. 

In tijden dat vrouwen mondiger zijn dan ooit en vaak al ontmoedigende ervaringen 
achter de rug hebben, zijn ze niet bang om een dergelijke goed bedoelende man af 
te wimpelen. Betekent dat dan ook dat je nooit meer een vrijblijvende babbel kan 
hebben op café of een mopje mag maken op de werkvloer? Uiteraard niet.  

De meest sociale mensen zullen algauw rond het argwaan van een dergelijke vrouw 
kunnen heen praten en 'voor iemand die wat minder communicatief aangelegd is, 
kan pure eerlijkheid misschien wel een mooie opener zijn', zo zegt Vanweehaeghe. 
'Een zin als 'Ik ben niet op zoek, maar wil gewoon gezellig praten', is misschien niet 
erg catchy, maar je kan wel meteen de juiste sfeer zetten.'  

'Sowieso is humor en speelsheid in elk eerste contact erg belangrijk, of het nu gaat 
over seksuele relaties of niet', vervolgt Vanweehaeghe. 'Van zodra er humor in een 
relatie zit, kan je zaken beginnen aftasten. En ga je over een grens, dan zal je wel 
afgestraft worden en kan je een volgende keer wat bijsturen. Dat is zoeken, je moet 
dit soort contact aanleren.' 

Les op school 



Vanweehaeghe is groot voorstander van meer educatie op vlak van seksualiteit en 
relaties. 'Ik vind dat dit in het middelbaar zou moeten worden aangeleerd: hoe 
omgaan met relaties, met liefdesverdriet, met verliefd zijn? Jonge mensen moeten 
hierover leren praten, mét elkaar. Hoe vaker mensen met elkaar in aanraking komen 
- bijvoorbeeld op school of in de jeugdbeweging - hoe beter ze met elkaar leren 
omgaan.'  

Eigenlijk is weten of iemand anders je toestemming geeft om een seksuele stap 
verder te gaan ook niet erg moeilijk. Je gebruikt dezelfde codes namelijk voor 
andere, heel alledaagse zaken. Dat was ook het uitgangspunt van het bekende Tea 
Consent-filmpje. Daarin wordt aan de hand van het aanbieden van een kopje thee 
aan iemand anders uitgelegd wat je wel kan doen en wat niet. 'Als het over zoiets 
gaat, zijn de grenzen kraakhelder', aldus Vanweehaeghe. 'Het zijn diezelfde codes die 
je moet leren als mens als het om seksualiteit gaat.' 

Context 

Je weet dus al dat praten over grenzen absoluut geen kwaad kan, maar soms is dat 
zelfs niet eens nodig. Er zijn nu eenmaal factoren waaraan je bijna kan aflezen wat 
kan en wat niet. Kijk daarom ook altijd naar de context, want eenzelfde gebaar kan in 
twee verschillende contexten heel anders uitpakken. De ene vrouw laat zich 
complimenten welgevallen of vindt het fijn dat de deur voor haar open wordt 
gehouden, de andere niet. Een nekmassage thuis op de zetel is niet hetzelfde als een 
nekmassage op kantoor.  

Sowieso is zomaar fysiek worden de algemene no-go voor Vanweehaeghe. 'Iemand 
die je niet kent en die op café passeert in de poep knijpen bijvoorbeeld, is nooit oké. 
Ik hoorde deze morgen nog een meisje dat dat meemaakte, maar dat ook niet bang 
was om daarop te reageren. Ik ben er zeker van dat het overgrote deel van de 
vrouwen dat wel is, en sommige mensen weten maar al te goed welke slachtoffers 
ze moeten kiezen.' 

Al speelt ook hier uiteraard de context een grote rol: 'Je kan perfect iemand die je al 
even kent aanraken om te tonen dat je die persoon graag hebt. Maar ook hangt veel 
af van de manier waarop. Een wildvreemde die je net ontmoet raak je niet aan, maar 
na een aangenaam gesprek van een uur kan dat dan misschien weer wel.' Ben je 
onzeker of je een persoon geoorloofd kan aanraken? Ga dan even volgend lijstje met 
vragen af. Geniet de andere persoon van jouw gezelschap? Is er een band tussen 
jullie? Hoe zit zijn of haar lichaamstaal? Staan jullie op dezelfde hoogte?  

Uiteraard kan je situaties verkeerd inschatten: je bent nu eenmaal een mens en 
mensen maken fouten. Die ontdek je door de reactie op jouw aanraking in de gaten 
te houden (of simpelweg te vragen of de andere het fijn vond uiteraard). Ben je toch 
verder gegaan dan de andere wou? Bied dan je excuses aan en behandel hem of 
haar verder zoals hij of zij aangeeft. Zo simpel kan menselijk contact ook zijn.  

Een vaak gehoorde verklaring voor seksueel grensoverschrijdend gedrag is humor. 
'Het was maar een mopje', of 'Mensen kunnen tegenwoordig met niks meer lachen': 



uitspraken als deze worden vaak aangewend als vergoelijking van bepaald gedrag. 
Voor de dader was het soms ook echt 'maar een mopje', maar het is altijd het 
slachtoffer dat de maatstaf bepaalt.   Toch kan er wel nog gelachen worden met 
seksualiteit, vindt Vanweehaeghe. 'Maar opnieuw hangt het af van de context en van 
de vrouw. Er zijn genoeg vrouwen die vlotjes mee schunnige opmerking maken met 
'de mannen', maar je hebt er ook die bepaalde problemen hebben met seksualiteit 
en dan ook niet kunnen lachen met dergelijke grappen. Dat verschil kan je natuurlijk 
gewoon zien: als je moppen tapt, is het wel de bedoeling dat iedereen aan het 
lachen is. Als je merkt dat er iemand bij zit die er geen plezier in heeft, is dat het 
ideale moment om die persoon te vragen of je misschien een stap te ver bent 
gegaan. Zo heb je meteen een opening om een goed gesprek te hebben met die 
persoon en met de hele groep grappenmakers. Thuis of op het werk: we moeten hier 
zoveel mogelijk over praten.' 

En zo eindigen we waar we begonnen zijn: bij communicatie. Weet je het als man 
even allemaal niet goed meer? Pols dan vooral bij de persoon tegenover je wat kan 
en wat niet. Niet romantisch of spannend, wel net zo attent.  
 

 

 
      Straatintimidatie  

“Elke ochtend rijd ik met de tram naar mijn werk en weer terug naar huis. Het 
gebeurt regelmatig dat een man me dan lastigvalt, aanstaart, of met zijn elleboog en 
knie tegen me aan duwt zodat ik in een oncomfortabele en geforceerde houding zit. 
Wanneer het me echt te veel wordt, probeer ik geen scène te maken maar de man in 
kwestie duidelijk te maken dat ik niet van zijn daden gezind ben door hem stilletjes 
te berispen en van plaats te veranderen.” 

Klinkt dit bekend? Het is een samenvatting van een lezersbrief die in de New York 
Times gepubliceerd werd… in 1906. De vrouw in kwestie voegde er nog aan toe dat 
ze zich zeker niet opzichtig kleedde, al over de dertig was, én dat de mannen in 
kwestie “doorgaans welvarend oogden”. 

Hoewel de vrouw de woorden ‘seksuele intimidatie’ niet gebruikte, kan je het gedrag 
van die mannen wel zo noemen. De recente Antwerpse campagne ‘Stop Seksuele 
Intimidatie’ gebruikt hiervoor de definitie van organisaties Sensoa en Jong en van 
Zin: ‘Seksuele intimidatie zijn seksueel getinte gebaren, woorden, aanrakingen die je 
ongemakkelijk doen voelen. Het kan eender waar gebeuren, zowel in de publieke 
ruimte als op je werk of school, en door en bij zowel mannen als vrouwen.’ De stad 
maakt met deze definitie duidelijk dat zulke handelingen illegaal zijn en dat je ze kan 
aangeven bij de politie. 

Hoewel seksuele straatintimidatie voor verschillende mensen iets anders kan 
betekenen, weten vrouwen maar al te goed wat een oprecht compliment is en wat 
valt onder harrassment (pesten). Volgens de Belgische wet tegen seksisme in de 
openbare ruimte reduceert een seksueel getinte opmerking of vraag je tot je 



“geslachtelijke dimensie”.  Bij vrouwen gebeurt dit wanneer een naroeper 
opmerkingen geeft over je lichaam, naar je borsten staart en doet alsof je daar op 
straat loopt of op de tram zit voor zijn plezier. Dan voel je dat er iets scheef zit, en 
heb je het recht om je daar ongemakkelijk bij te voelen. 

Lees verder via: 

https://www.charliemag.be/wereld/psssst/?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20se
ptember&utm_content=Nieuwsbrief%20september+Version+A+CID_f4ae76f8d4fc90d3e731eb5301a
27f13&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=oorzaken  

 

 

 

 

 

 

      Slachtofferonthaal  

Als slachtoffer van sommige misdrijven hebt u het recht om zorgvuldig en correct 
behandeld te worden.  

De magistraten en het personeel van de parketten en rechtbanken moeten er  over 
waken dat u de nodige informatie krijgt en dat u indien nodig wordt doorverwezen 
naar de gespecialiseerde diensten. 

Ze worden hierin bijgestaan door justitieassistenten slachtofferonthaal. 
Justitieassistenten zijn medewerkers van het justitiehuis. Ze dragen ertoe bij dat u de 
nodige aandacht krijgt gedurende de hele gerechtelijke procedure en dat u over de 
nodige informatie beschikt om uw rechten te laten gelden. 

WIE KAN EEN BEROEP DOEN OP DE TUSSENKOMST VAN EEN JUSTITIEASSISTENT? 

• Slachtoffers van opzettelijke misdrijven en hun na(ast)bestaanden.  

• Slachtoffers en/of na(ast)bestaanden van een slachtoffer van onopzettelijke 

misdrijven die het overlijden of ernstige verwondingen hebben veroorzaakt 

(bijvoorbeeld een verkeersongeval).  

• Nabestaanden van een persoon die in verdachte omstandigheden is 

overleden.  

• Naasten van een vermiste persoon, van wie de verdwijning als 

onrustwekkend wordt beschouwd.   

 

 
www.antipestteam.be 
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Leden die hun bijdrage  jaarlijks of tweejaarlijks 
betalen worden vriendelijk verzocht                                              

hun lidmaatschap te hernieuwen a.u.b. 
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