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ECONOMIE


Rente VS stijgt
De Amerikaanse centrale bank heeft, zoals verwacht, beslist om de rente met een kwart
procentpunt te verhogen. Het is de tweede rentestijging van het jaar.
Het belangrijkste rentetarief komt nu te liggen in een vork van 1,75 tot 2 procent. De stijging
komt er tegen een achtergrond van economische groei, lage werkloosheid en signalen van een
hogere inflatie. Ze kan leiden tot een sterkere dollar. De vorige renteverhoging was in maart.
Het is ook de zevende rentestijging sinds eind 2015, toen de Fed na meer zeven jaar een einde
maakte aan de nulrente.
Er worden dit jaar nog twee renteverhogingen verwacht. De Fed schroefde ook de
vooruitzichten op inzake economische groei dit jaar (naar 2,8 procent). De prognose voor 2019
blijft onveranderd: 2,4 procent.
In een latere toelichting zei de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, dat de 'ongerustheid
toeneemt' bij de Amerikaanse zakenmilieu's en verantwoordelijken van de Fed, over de
commerciële spanningen tussen de regering van president Donald Trump en de
handelspartners van de VS.
In die discussie zoekt de Fed volgens hem weliswaar geen rol. Zijn belangrijkste boodschap was
dat de Amerikaanse economie het momenteel erg goed doet. Daardoor zijn de vooruitzichten,
ook wat betreft de arbeidsmarkt, gunstig.
Wat later reageerde de Europese Centrale Bank (ECB) door de obligatieaankopen te verlengen
met drie maanden en te verklaren op zijn vroegst in de herfst van 2019 de rente te verhogen.
De ECB heeft tevens meer duidelijkheid verschaft over de geplande stopzetting van haar
stimulusprogramma. Ze verlengt de obligatieaankopen met drie maanden tot eind december.
Maar zoals verwacht zal de ECB vanaf oktober minder geld in de economie pompen. Ze is van
plan het aankoopbedrag vanaf oktober te halveren van 30 naar 15 miljard euro per maand.
Voorts zegt de ECB dat ze de rente minstens tot en met de zomer van 2019 niet verhoogt. De
eerste renteverhoging komt dus op zijn vroegst in de herfst van volgend jaar.
Dat is een verrassing, want de meeste economen dachten dat de ECB vanaf juni 2019 de rente
zou optrekken.

Het valt wel op dat de ECB de deur open laat voor een bijsturing van haar plannen. Ze zegt dat
de halvering van het aankoopbedrag vanaf oktober en de einddatum van de obligatieaankopen
afhankelijk zijn van de economische cijfers die de komende maanden worden gepubliceerd. 'Dit
is geen beslissing maar een intentieverklaring', zegt ING-econoom Carsten Brzeski.
Het vooruitzicht van nog een lange periode van lage rente doet de euro dalen en de aandelenen obligatiemarkten stijgen. Bron: De Tijd
De economie van de eurozone groeide vorig jaar met 2,7 procent, terwijl ook de angst voor een
periode van ontwrichtende deflatie volledig is verdwenen. In dat klimaat vonden veel critici van
het stimulusbeleid het onverantwoord nog langer geld te drukken om obligaties op te kopen.
Vooral de sterkere noordelijke eurolanden, met Duitsland op kop, drongen al langer aan op het
einde van het stimulusprogramma.
De ECB gelooft dat de economie sterk zal blijven, ook al is de groei wat verzwakt begin dit jaar.
Dat vertaalt zich in een lichte verlaging van de prognose. De eurozone zal volgens Frankfurt dit
jaar nog 2,1 procent groeien in plaats van 2,4 procent. De recente stijging van de olieprijs
vertaalt zich dan weer in meer inflatie. Het leven in de muntunie zal dit jaar 1,7 procent
duurder worden, terwijl eerder 1,4 procent verwacht werd.
De sterkte vooruitzichten weerhouden Draghi er niet van een serieuze slag om de arm te
houden. De Italiaan beklemtoonde dat het programma nog verlengd kan worden of zelfs
opnieuw uitgebreid als de omstandigheden daarom vragen. Met de dreiging van toenemend
protectionisme en de opmars van eurokritische partijen is het niet ondenkbaar dat de
opgeklaarde hemel tegen het eind van dit jaar weer overtrokken is.
De kans is sowieso groot dat de obligatie-inkopen bij een volgende crisis terugkomen. "We
zullen het opnieuw gebruiken als de situatie daarom vraagt", aldus de ECB-voorzitter.
Sinds 2015 kocht de ECB al voor 2.400 miljard euro obligaties. Het resultaat was een sterke
daling van de rentes in de hele eurozone, in de sterkere landen zelfs tot onder nul procent.
Beleggers waren met andere woorden bereid te betalen om te mogen beleggen in het papier
van landen als Duitsland, maar ook België.
Door het programma is de balans van de ECB meer dan verdubbeld tot ruwweg 4.500 miljard
euro. Voorlopig blijft Frankfurt het geld van obligaties die op vervaldag komen, investeren. Die
herinvesteringen zullen de rentes blijven drukken, en betekenen ook dat het monetair beleid
de facto erg soepel blijft.
Draghi beklemtoonde dat de beleidsrente nog "ten minste tot na de zomer volgend jaar" op nul
blijft.
Beleggers hadden duidelijk niet verwacht dat een renteverhoging nog zo lang op zich zou laten
wachten en stuurden de euro met een duik van 1,18 naar 1,16 dollar per euro.



De G7-top
De G7 top in Canada is een mislukking geworden, omdat Trump vasthoudt aan zijn
confrontatiekoers over invoerrechten. Hij ontketent daarmee een handelsoorlog binnen de
G7 (Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS).
Deze G7 (enkel de zeven landen) staat voor 62 procent van de mondiale welvaart, 46 procent
van het mondiale BBP, voor 505 miljoen inwoners, drie kernmachten, drie van de vijf vaste

leden van de VN veiligheidsraad, vier van vijf munten in de IMF-korf (dollar, euro, yen en Brits
pond).
Als gevolg van de oliecrisis van 1973 kwam deze club voor de eerste keer samen, in Parijs in
november 1975. Toen was het nog een club van zes, want Canada is er pas bijgekomen tijdens
de tweede top op het Amerikaanse eiland Puerto Rico in 1976. De EU-voorzitters werden pas
toegelaten op de derde top te Londen in 1977. Maar het is vooral een babbel tussen de zeven
landen. Tot voor enige jaren behoorde ook Rusland daar toe, maar president Vladimir Poetin
wordt niet meer uitgenodigd als gevolg van de annexatie Krim.
Men is er nog nooit toe gekomen om als EU met één stem naar die bijeenkomsten te gaan.
Maar deze kleine club bespreekt wel allerlei problemen: terrorisme, handel, monetair beleid
enzovoort. Andere belangrijke economieën, zoals China en India, moeten hun standpunt dan
maar verdedigen in de G20. Veel indrukwekkends is er nog nooit uit deze tops gekomen, maar
om de zes maanden zien de dames en heren staats- of regeringsleiders elkaar.
De zeven landen zitten allemaal met de nodige interne problemen.
Voor het overige is de verdeeldheid groter dan de eensgezindheid tussen de andere zes leden
van de G7. Vooral de EU staat voor een keuze tussen verder prutsen met 27 of 28 leden of met
een kleine groep landen een doorstart maken. Maar van dit laatste komt in de praktijk weinig
van in huis. In ieder geval heeft de schatrijke miljardair Donald Trump een einde gemaakt aan
de ongebreidelde geliberaliseerde mondiale vrijhandel.
Ondanks de grote onenigheid tussen de VS en de andere leden van de G7 kwam er toch en
gezamenlike slottekst. In die verklaring engageerden de landen zich om onder meer
invoerrechten en overheidssubsidies te beperken en “te blijven strijden tegen het
protectionisme”.
Maar Trump was nog maar pas vertrokken of hij liet al weten niet langer de gezamenlijke
verklaring van de landen van de G7 te onderschrijven. Redenen zijn de “valse verklaringen” van
de Canadese premier Justin Trudeau, die tijdens een persconferentie na afloop van de G7-top
in het Canadese La Malbaie had gezegd dat vanaf 1 juli Canadese tegenmaatregelen tegen de
Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium van kracht zouden gaan.
“Gebaseerd op Justins valse verklaringen tijdens zijn persconferentie en het feit dat Canada
massale invoertarieven aanrekent aan onze Amerikaanse boeren, arbeiders en bedrijven, heb ik
onze Amerikaanse vertegenwoordigers opgedragen om de Verklaring niet te onderschrijven”,
liet Trump weten op Twitter.



Handelsoorlog verergert
Door al de economische maatregelen van de VS met de EU is een heuse handelsoorlog te
verwachten. De Europese Unie is een stap dichter gekomen bij het nemen van
tegenmaatregelen richting de Verenigde Staten. De regeringsleiders van de 28 lidstaten hebben
unaniem ingestemd met een plan om voor 2,8 miljard euro aan heffingen op te leggen aan
Amerikaanse producten. Dat is een reactie op de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium
uit de EU.
De Europese Commissie is ook een juridische strijd tegen de staalheffingen van de VS begonnen
bij de Wereldhandelsorganisatiei (WTO). Tegelijkertijd wil de commissie ook maatregelen

nemen tegen de 'dumping' van staal en aluminium op de Europese markt door niet-EU-landen
die de heffingen in de VS proberen te ontwijken.
Ook China is niet tevreden over de Amerikaanse maatregelen.
De Chinese investeringen in de Verenigde Staten zijn in de eerste helft van dit jaar met meer
dan 90 procent teruggelopen, na spanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld.
Jaar na jaar pompten Chinese bedrijven steeds meer geld in de Verenigde Staten. Maar in de
eerste vijf maanden van dit jaar eindigde die trend plots abrupt: het totaal aan investeringen
daalde met maar liefst 92 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Dat blijkt uit
cijfers van Rhodium Group, een onderzoeksbureau dat de Chinese investeringen in het
buitenland volgt.
De scherpe daling is het gevolg van een escalerend handelsconflict tussen de VS en China. De
Amerikaanse president Trump noemde de Chinese handelspraktijken eerder 'oneerlijk' en
kondigde invoertarieven aan. China heeft al vergeldingsmaatregelen beloofd. Tegelijk verandert
het investeringsklimaat voor Chinese bedrijven in de VS. De overheid controleert overnames
veel strenger. Het Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) is onder de
regering-Trump veel assertiever geworden en in de eerste helft van 2018 zijn enkele
belangrijke overnames afgeblazen.



KBC is negatief over economie
De zwakkere groei aan het begin van het jaar was tijdelijk, stelt de Nationale Bank van België
(NBB) in haar nieuwe vooruitzichten voor de komende jaren. Het begrotingstekort zal opnieuw
oplopen, hoewel de rentelasten blijven dalen.
De Belgische economie zal dit jaar met 1,5 procent groeien, voorspelt de Nationale Bank, die
daarmee haar prognose van het begin van het jaar met 0,2 procentpunt naar beneden bijstelt.
Dat toont de verrassend zwakke start van 2018, maar ook dat de groei opnieuw zal aantrekken
in de twee helft van het jaar. Voor de komende twee jaar verwacht de Nationale Bank dat ons
land hetzelfde groeitempo kan aanhouden.
Vooral de particuliere consumptie zal de economie de komende jaren vooruit stuwen. De Belg
zal zijn beschikbaar inkomen zien stijgen, met dank aan de krapte op de arbeidsmarkt, die zich
vertaalt in een stijging van de reële lonen.
Het ultrasoepele monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) had voor Belgische
exportbedrijven vooral positieve effecten. Dat zegt het Verbond van Belgische ondernemingen
(VBO) op basis van een analyse van zijn studiedienst.
Maar KBC is pessimistisch en stapelen de donderwolken zich op boven de Belgische economie.
De groeiverwachting werd drastisch verlaagd. Dat is slecht nieuws voor de overheidsfinanciën,
de begroting en de regering-Michel.
Er dreigt gekletter in de Belgische economie. 'Bijna overal horen we: het gaat slechter dan vorig
jaar', aldus Jan Van Hove, hoofdeconoom van bank en verzekeraar KBC. Als eerste verlaagde die
vorige week de groeivoorspellingen voor dit jaar van 1,9 procent naar 1,6 procent. Een paar
maanden geleden waren internationale instellingen als het IMF nog optimistisch: ze
verwachtten voor 2018 een stevige economische groei, we waren op weg naar het sterkste jaar
sinds 2010. Het IMF publiceerde geen aparte cijfers over België maar zag in de eurozone de
economie groeien met 2,2 procent. In enkele maanden tijd van meer dan 2 procent groei naar
1,6 procent is een wereld van verschil. Wat is er aan de hand?

De economen van KBC zien 'een duidelijke afkoeling' van de Belgische economie en de redenen
daarvoor moeten we vooral internationaal zoeken. Zo is er vanuit het buitenland minder vraag
naar Belgische producten en diensten. Als land dat het vooral van export moet hebben, merken
we dat meteen. Dat heeft zonder twijfel te maken met het toenemende protectionisme - het
'America First' van president Donald Trump is daar maar één voorbeeld van. Daarbij komt nog
de handelsoorlog waarmee de VS ook Europa afdreigen. Ook al wordt ons land daarbij niet
direct getroffen, onrechtstreeks ondervinden we de gevolgen omdat onze belangrijkste
handelspartners, Duitsland, Frankrijk en Nederland, wel in de klappen delen.
Een ander element dat in ons nadeel speelt, is de stijgende olieprijs. Die schommelt rond 75
dollar per vat, het hoogste niveau in drie jaar. In euro's uitgedrukt is de olieprijs in één jaar tijd
verdubbeld. Dat heeft veel te maken met de nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran en de
toenemende spanningen in die regio. Een stijgende olieprijs is geen goed nieuws voor onze
economie, die daar sterker door wordt beïnvloed dan andere economieën in Europa. Niet
alleen hebben we in ons land een grote chemiesector, we verbruiken ook vrij veel energie,
onder andere omdat we nog steeds heel wat slecht geïsoleerde, oude woningen hebben.
KBC merkt ook op dat we als kleine economie weinig kunnen doen aan de oorzaken van de
tegenvallende groei: het toenemende protectionisme, de dreigende handelsoorlog en de
stijging van de olieprijs. Tegelijkertijd wijst KBC erop dat het potentiële groeitempo voor de
Belgische economie erg zwak is. Volgens de Europese Commissie ligt dat op 1,4 procent en
daarmee zitten we duidelijk lager dan Duitsland met 1,9 procent en Nederland met 2 procent
potentiële groei. Alleen Frankrijk scoort nog slechter dan wij met 1,2 procent, maar het is al
langer duidelijk dat onze zuiderburen in dezen niet het lichtend voorbeeld zijn. Aan die
potentiële groeicijfers kunnen we wél zelf iets doen. Zo is hier al vaker geschreven dat de
ondermaatse publieke investeringen, bijvoorbeeld in infrastructuur, onze potentiële groei
beknotten.
Een drastische verlaging van de groeiverwachtingen één jaar voor de federale verkiezingen
komt de regering-Michel zeer slecht uit.
Als onze groei inderdaad vertraagt tot 1,6 procent, zal dat grote gevolgen hebben. Onze
groeiachterstand in vergelijking met de meeste van onze buurlanden blijft op zijn minst
behouden, als ze niet vergroot. En het is ook slecht nieuws voor onze overheidsfinanciën.
Edwin De Boek, in een vorig leven hoofdeconoom van KBC en vandaag directeur van de N-VAstudiedienst, becijferde dat die groeivertraging 'een mogelijke begrotingstegenvaller van ruim
500 miljoen' betekent. Dat is geen goed nieuws voor de regering-Michel.
Het staat al langer vast dat ze de doelstellingen die ze zichzelf bij de start had opgelegd om
onze overheidsfinanciën gezond te maken niet zou halen. Als de regering zichzelf een beetje
ernstig neemt, houdt ze bij de komende begrotingscontrole rekening met lagere groeicijfers. In
ieder geval hield ze wel rekening met nieuwe cijfers toen de groeiverwachtingen vorig jaar naar
boven werden bijgesteld.
Een drastische verlaging van de groeiverwachtingen één jaar voor de federale verkiezingen
komt de regering-Michel zeer slecht uit. Want de goede financieel-economische resultaten
waar ze graag mee uitpakt, zoals de aangroei van jobs, zijn vooral te danken aan de goede
conjunctuur. Als die nu vertraagt, verliest dat succesverhaal aan glans. Donderwolken kunnen
veel schade veroorzaken, zoals we de voorbije dagen hebben gezien.
Het monetaire beleid van de ECB heeft ervoor gezorgd dat de rentevoeten op
investeringskredieten voor Belgische bedrijven begin 2016 minder dan 2 procent bedroegen,
maar het renteverschil tussen de Amerikaanse en Europese rente op overheidsobligaties heeft
er ook toe geleid dat de euro flink aan waarde inboette. Dat laatste maakte Belgische uitvoer in

het buitenland goedkoper. Zowel in 2016 als 2017 namen de Belgische bedrijfsinvesteringen in
volume met ongeveer 5 procent toe, berekende het VBO.
De Belgische reële effectieve wisselkoers ging er met bijna 10 procent in minder dan twee jaar
op vooruit. Zo slaagden de Belgische exportbedrijven er voor het eerst sinds lang in om
opnieuw internationale marktaandelen te winnen.
De regering-Michel profiteerde de voorbije jaren van de daling van de rente. Door het
lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank moest België jaar na jaar minder rentelasten
betalen. Het Planbureau berekende dat het begrotingstekort in 2014-2020 van 3,1 naar 1,7
procent van het bruto binnenlands product (bbp) zakt. Dat is een daling met 1,4
procentpunten, waarvan 1,3 procentpunten te danken is aan de daling van de rente. De
volgende regering kan niet meer van die rentebonus profiteren, zegt het Planbureau.
De volgende jaren zal de rente niet meer zakken. Omdat de overheid zich voor een groot stuk
via langlopende leningen financiert, zullen de rentelasten niet onmiddellijk stijgen. Maar in de
loop van de volgende regeerperiode zal dat wel het geval zijn. Dat heeft grote gevolgen.
De vergrijzing van de bevolking leidt tot hogere pensioenuitgaven en hogere uitgaven voor de
gezondheidszorg. Dat doet de overheidsuitgaven jaar na jaar oplopen en is een van de redenen
waarom de opeenvolgende regeringen het zo moeilijk hebben om de begroting op orde te
houden. De voorbije jaren werden ze echter flink geholpen door de daling van de
rentebetalingen op de overheidsschuld. De rente op Belgische staatsobligaties op tien jaar
zakte van 5,7 procent in 2000 naar 0,5 procent eind vorig jaar. Omdat de Belgische staat een
hoge schuld torst, leverde dat een aardige meevaller op. Met dank ook aan het
goedkopegeldbeleid van de Europese Centrale Bank.
Om het begrotingstekort terug te dringen zal de regering die na 2019 aan de macht is echt
moeten besparen. Die opdracht valt niet te onderschatten. Om de begroting in evenwicht te
brengen is een inspanning van 8,4 miljard euro nodig, berekende het Planbureau. ‘Bijkomende
ingrepen zijn nodig om het tekort terug te dringen’, zegt het Planbureau.
Het einde van de rentebonus betekent het einde van het tijdperk waarin de opeenvolgende
regeringen profiteerden van de lage rente. De paarse regeringen van Guy Verhofstadt (Open
VLD, 1999-2007) gebruikten de rentebonus al om belastingverlagingen toe te kennen. Nadien
kreeg hij het verwijt een kans gemist te hebben om de begroting op orde te zetten. In plaats
van de rentebonus te gebruiken om het tekort te drukken, ging hij naar belastingverlagingen,
luidde de kritiek.
Uit berekeningen van het Planbureau blijkt dat de belastingen in deze regeerperiode met 2,2
procentpunten zakken. De uitgaven dalen met 3,7 procentpunten, waarvan 1,3 procentpunten
te danken is aan de daling van de rente. Zonder de rentebonus zou het deficit nog altijd flirten
met de grens van 3 procent.
Het Planbureau had nog meer slecht nieuws. Terwijl de groei vorig jaar nog piekte op 1,7
procent, zakt hij dit jaar naar 1,6 procent. In 2019 is dat zelfs 1,4 procent. Donnay verwees naar
de handelsoorlog en de politieke spanningen in Italië en Spanje. Ook dat is slecht nieuws voor
de begroting. Hoe lager de groei, hoe minder belastinginkomsten en hoe moeilijker de
begrotingssanering. Bron: De Tijd



Turkse economie oververhit

President Recep Tayyip Erdogan had in de vervroegde presidentverkiezingen genoeg aan één
ronde. De oppositie spreekt van manipulatie.
Turkije heeft 'een nieuwe democratische test doorstaan' en stelt daarmee 'een voorbeeld voor
de hele wereld'. Dat heeft Recep Tayyip Erdogan gezegd nadat de kiescommissie had
bekendgemaakt dat het zittende staatshoofd de presidentsverkiezingen al in de eerste ronde
had gewonnen.
Turkije gaat naar grote economische onzekerheden. Dat schrijft het magazine The Economist
naar aanleiding van een hernieuwde oproep van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan
zijn onderdanen om hun gespaarde dollars in te leveren en te ruilen voor Turkse lira.
Erdogan wil immers dat de nationale munt wordt gesteund en wijst voor de economische
moeilijkheden van het land naar buitenlandse complotten. The Economist merkt echter op dat
Erdogan in realiteit vooral naar zichzelf moet kijken. Veel kans op een ommekeer lijkt volgens
het magazine echter niet te moeten worden verwacht.
“Erdogan riep achttien maanden geleden zijn onderdanen al op hun Amerikaanse dollars in te
leveren en hun spaargelden in lira te beleggen,” aldus The Economist. “Er werden zelfs
bijzondere beloningen voorzien om de operatie te ondersteunen. Binnen de kortste keren had
de Turkse overheid meer dan 440 miljoen dollar aan spaargelden van de bevolking opgehaald."
"Daarvan zullen de consumenten inmiddels mogelijk al grote spijt hebben. Op anderhalf jaar
tijd heeft hun vermogen een kwart van zijn waarde verloren. Het bestedingsbudget van de
bevolking is dan ook drastisch ingekrompen, terwijl het bedrijfsleven onder een zware
schuldenberg kreunt.”
Terwijl Erdogan alle problemen van het land op buitenlandse krachten afschuift, moet volgens
The Economist worden vastgesteld dat de president zelf een groot deel van de schuld treft.
Opgemerkt wordt dat Erdogan de voorbije jaren de groei vooral met goedkope kredieten heeft
gefinancierd, waardoor uiteindelijk de lira in vrije val terecht kwam.
Er kwam pas een herstel nadat hij de nationale bank toeliet om in twee weken tijd twee
belangrijke renteverhogingen door te voeren. Volgens diverse waarnemers reikt het probleem
van de Turkse economie veel verder dan de bancaire systemen.
“Er blijkt een fundamenteel verlies aan vertrouwen in het functioneren van het economisch
systeem en het monetaire beleid,” benadrukt Seyfettin Gursel, topman van de analist Betam.
“Daarnaast moet gekeken worden welke gevolgen de parlementsverkiezingen zullen hebben.
Vele buitenlandse investeerders zijn immers sterk geschrokken van de constitutionele
veranderingen die de president heeft aangekondigd."
"Zoals altijd heeft de huidige regeringsploeg hervormingen en financiële discipline beloofd,
maar de signalen zijn nauwelijks geruststellend. Er is de voorbije maanden met geld gesmeten
om kiezers te ronselen.
Op papier kent de Turkse economie een sterke bloeiperiode. “Tijdens het eerste kwartaal
groeide het bruto binnenlands product van het land met 7,4 procent tegenover dezelfde
periode vorig jaar,” erkent The Economist. “Dat was echter vooral te wijten aan een gigantisch
kredieten die werden opgenomen. Dat dreigt het land een zware kater te zullen opleveren."
"Het tekort op de lopende rekening is toegenomen tot 5,4 miljard dollar, tegenover 3,7 miljard
dollar vorig jaar. De buitenlandse directe investeringen kennen sinds drie jaar een sterke
terugval.”

Met die problemen wordt een sterke groeivertraging volgens de bedrijfsorganisatie Tusiad,
onvermijdelijk.
“Op veel plaatsen worden de tekenen van een neergang en een valutacrisis steeds duidelijker,”
betoogt het magazine nog. “De bouwsector kende enkele jaren een hausse, maar ervaart nu
een grote druk. De prijzen van cement, ijzer en andere bouwmaterialen zijn explosief gestegen.
De lokale boeren worden met gelijkaardige problemen geconfronteerd."
"Sinds Erdogan ruim vijftien jaar geleden aan macht kwam, heeft de omvang van de Turkse
economie een verdubbeling gekend. Die groei was voor velen de basis voor het politieke succes
van Erdogan en zijn AK Parti.
Anderzijds is er volgens The Economist weinig uitzicht op verandering. “De propaganda van de
regering van Erdogan heeft blijkbaar het gewenste effect gehad,” wordt er opgemerkt.
“Onderzoek toonde dat slechts 4 procent van de kiezers van de AK Parti de economische
problemen toeschrijven aan het overheidsbeleid."
"Daarentegen maakte 65 procent van de ondervraagden gewag van een operatie tegen Turkije
door buitenlandse mogendheden. Velen geloven in een complot om Erdogan ten val te
brengen en een crisis in Turkije uit te lokken.”

ONDERWIJS


Wijzigingen wetgeving
In volgende omzendbrieven zijn er wijzigingen aangebracht.
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14688
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15156
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13979
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15157
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14301



STEM-richting populair
Nooit eerder kozen zoveel jongeren in Vlaanderen voor techniek en wetenschap. Dat blijkt uit
de STEM-monitor van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk
Philippe Muyters.

De Vlaamse regering probeert jongeren al jaren warm te maken voor een STEM-richting
(Science, Technology, Engineering and Mathematics), zeg maar een technische,
wetenschappelijke of wiskundige opleiding. De Vlaamse arbeidsmarkt heeft ook nood aan
mensen met een STEM-profiel. De Vlaamse regering heeft daarom een STEM-actieplan
uitgestippeld tot 2020.
Uit de STEM-monitor 2018 (schooljaar 2016-2017) blijkt alvast dat steeds meer jongeren kiezen
voor een opleiding techniek en wetenschappen. Zo waren er vorig schooljaar 55.057 leerlingen
die in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs hebben gekozen voor een STEMrichting. Dat is een duidelijke stijging tegenover de nulmeting in 2010-2011. Toen ging het nog
om 53.806 leerlingen. Volgens ministers Crevits en Muyters is het duidelijk dat het actieplan
"zijn effectiviteit en efficiëntie bewijst".
Toch zijn er ook aandachtspunten. Zo is er vooral een stijging in het aso. In het tso is er ook een
stijging, maar minder sterk dan in het aso. Voor het bso is er in de derde graad zelfs een lichte
afname van het aandeel STEM-leerlingen (van 37,9 procent naar 37 procent).
Ook in het hoger onderwijs vinden studenten vlotter de weg naar technische,
wetenschappelijke en wiskundige opleidingen. Het genderverschil blijft wel bestaan, al neemt
het aandeel vrouwen stapsgewijs toe. Maar liefst 40 procent van de jongeren die aan
technische universitaire richtingen begint, veelal professionele bacheloropleidingen, is een
meisje. "Daarmee overschrijden we ruimschoots de doelstellingen van 33 procent tegen 2020",
zegt Crevits.
"Het is goed dat meer en meer jongeren voor techniek en wetenschappen kiezen", reageert
minister Crevits. "Toch blijft het een uitdaging om de belangstelling ervoor te versterken binnen
alle onderwijsvormen. Daarom wordt STEM met de modernisering van het secundair onderwijs
een apart domein, met het oog op verdere studies of een job op de arbeidsmarkt. Dit zal de
zichtbaarheid verhogen en het imago verbeteren."
Volgens minister Muyters zijn de cijfers goed nieuws, ook voor de arbeidsmarkt. "Toch is dit
goede tussentijdse rapport geen reden om op onze lauweren te rusten. Integendeel: we
moeten nog een tandje bijsteken en jongeren blijven stimuleren om niet alleen te kiezen voor
een STEM-richting, maar ook voor een STEM-job." Bron: De Morgen



Lerarenplatform basisonderwijs
Er is grote interesse voor de lerarenplatforms in het basisonderwijs: zo goed als alle
basisscholen doen mee aan het nieuwe initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde
Crevits. 329 lerarenplatforms zijn bekend. Het grootste platform bestaat uit 6
scholengemeenschappen van het stedelijk basisonderwijs in Antwerpen. Dit nieuwe project
start op 1 oktober 2018 en zal 2500 startende en tijdelijke leraren in het basisonderwijs een
volledig schooljaar werkzekerheid bieden. De leraren die via deze platforms worden
tewerkgesteld, moeten samen voor minstens 85% ingezet worden voor vervangingen. Ze
kunnen afwezige leerkrachten vervangen, maar kunnen ook de plaats innemen van een ervaren
leerkracht die zelf kiest voor een andere opdracht zoals bijvoorbeeld co-teaching. Voor deze
platforms in het basisonderwijs wordt in 15 miljoen euro voorzien.
De realisatie van het lerarenplatform is één van de maatregelen uit de recent goedgekeurde
nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst tussen alle onderwijspartners en de Vlaamse

Regering. In die CAO is een breed pakket aan loopbaanmaatregelen opgenomen, waaronder
meer werkzekerheid voor startende en tijdelijke leraren en betere vervangingsmogelijkheden
voor scholen. Startende leraren krijgen tijdens hun eerste jaren vaak kleinere opdrachten,
verspreid over verschillende scholen. 7 op de 10 startende leraren hebben een opdracht die
kleiner is dan twee derde van een voltijdse opdracht een kwart van de starters verlaten het
onderwijs na 2 jaar. Het lerarenplatform dat voor het basisonderwijs op 1 oktober 2018 start
biedt daar een antwoord op.
Scholengemeenschappen hadden tot vorige week de tijd om zich kandidaat te stellen voor de
lerarenplatforms. Voor het basisonderwijs zijn 329 lerarenplatforms bekend. De interesse is
een succes. Ruim 300 platforms worden gepland binnen de eigen scholengemeenschap. De
scholengemeenschappen die nog geen melding hebben gemaakt worden nog gecontacteerd
om na te gaan of ze alsnog interesse tonen. De lestijden voor het lerarenplatform worden
samengeteld op het niveau van dat samenwerkingsplatform zodat er voldoende schaalgrootte
is om het project te laten slagen Voor deze platforms wordt vanaf volgend schooljaar in 15
miljoen euro voorzien.
Via de lerarenplatforms zullen bijkomend maximaal 2.500 voltijdse leerkrachten aangesteld
worden in het basisonderwijs. Dat zijn er gemiddeld 6 à 7 per scholengemeenschap. Het
grootste platform bestaat uit 6 scholengemeenschappen van het stedelijk basisonderwijs in
Antwerpen, goed voor meer dan 90 voltijdse leraren die op die manier werkzekerheid krijgen.
Van de leraren in een lerarenplatform wordt verwacht dat ze samen gemiddeld 85% van de tijd
opnemen voor vervangingen. Deze leraren kunnen afwezige leraren vervangen, maar kunnen
ook de plaats innemen van een ervaren leraar die zelf ingezet wordt in de verschillende
vervangingsopdrachten. Daarnaast is er ruimte voor zinvolle pedagogische taken zoals
bijvoorbeeld co-teaching. Vervangingen buiten het lerarenplatform blijven mogelijk.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Het is van belang dat startende leraren
voldoende werkzekerheid hebben. 7 op de 10 startende leraren hebben een opdracht die
kleiner is dan twee derde van een voltijdse opdracht en een kwart van de starters verlaten het
onderwijs na 2 jaar. Scholen hebben het ook vaak moeilijk om kandidaten te vinden voor korte
vervangingen. Met de lerarenplatforms bieden we daar een antwoord op en zowat alle
scholengemeenschappen stappen mee in dit initiatief. Door op het niveau van een
scholengemeenschap vervangingen te bundelen, bieden we meer werkzekerheid aan 2500
leraren. De interesse is dan ook zeer groot. Het lerarenplatform start op 1 oktober 2018. We
investeren 15 miljoen euro in dit project.” Bron: website Hilde Crevits



Onderwijsniveau daalt
VUB-professor Jonathan Holslag haalt erg hard uit naar het onderwijs in ons land.
Volgens hem studeren te veel studenten met te weinig talent af aan de universiteiten. “Laat
kwaliteit opnieuw primeren. Wat is een diploma nog waard als je iedereen laat afstuderen?”
“Ik stel vast dat een flink stuk van de studenten heel beperkte vaardigheden hebben op het
gebied van schrijven, begrijpend lezen en omgaan met tijdsdruk. Wanneer ze op de universiteit
starten, als het gevolg van het dalende niveau in onze middelbare scholen. Maar óók op het
moment dat ze met een diploma de universiteit verlaten. Omdat wij niet beschikken over de
tijd en de middelen om zwakkere studenten beter te maken”, zegt Jonathan Holslag, professor
Internationale Politiek van de VUB.

Voor het middelbaar onderwijs pleit -professor Rik Torfs – die Holslag op dat vlak bijtreedt –
ervoor om het beroep van leraar opnieuw op te waarderen. “Dat er op dat niveau
gemotiveerde en gekwalificeerde mensen lesgeven. Die echt kiezen voor de job. Want de
kwaliteit van de leraar primeert boven de leerplannen.”
De klaagzang steeg eerder al op over het middelbaar onderwijs, de alarmkreet van Holslag
toont aan dat die ook voor de universiteit geldt. Je moet trouwens geen genie zijn om de
vicieuze cirkel te zien. Een lat die te laag gelegd wordt op de middelbare school, zorgt voor een
zwakkere instroom aan de universiteit. En aangezien een deel van de universitairen vervolgens
als leerkracht terugkeert naar het middelbaar onderwijs, blijft de lat te laag liggen.
Voor het hoger onderwijs pleit Holslag zelf voor maatwerk per student. “Nu belanden ze in
enorme groepen waar persoonlijke begeleiding onmogelijk is. Willen we studenten laten
instromen uit alle niveaus, dan moeten we de tijd kunnen nemen om hun achterstand weg te
werken. Tegelijk moeten we topstudenten blijven uitdagen.”
Daarvoor hebben universiteiten wel meer geld nodig. “De financiële middelen zijn niet gegroeid
met het aantal studenten. Bovendien hebben universiteiten er nu economisch baat bij dat hun
studenten afstuderen. Dat zorgt voor -onderlinge concurrentie en middelmatig onderwijs. Van
dat onderwijs waar net voldoende de norm is, moeten we echt af. Daarom kun je universiteiten
beter financieren op basis van de kwaliteit die ze afleveren. De afgestudeerden hebben er zelf
ook baat bij. Geloof me: een diploma is minder waard als er veel meer afgestudeerden zijn.”
Freelance docent Maarten Boudry ziet dat universiteiten de weg van de minste weerstand
kiezen. “Waarom zouden we die persoon nog buizen? Hij of zij zit nu al in zijn tweede of derde
jaar, hoor je weleens. Het is gemakkelijker om iemand door te laten dan tegen te houden. Want
als je een student onvoldoende geeft, moet je dat motiveren. Waarna hij misschien een klacht
indient.”
Holslag wil dat in de toekomst vermijden en hoopt dat er grondigere selecties in het eerste en
tweede jaar komen. Zodat enkel studenten met talent en competenties overblijven. “Het is zo
moeilijk te aanvaarden dat studenten na vier jaar niet tonen dat ze het diploma waard zijn. En
geloof me, dat zijn er echt veel.”



Onderwijsdecreet zit vast
De Vlaamse gesprekken over het onderwijsdecreet zitten muurvast. Daardoor zijn dubbele
inschrijvingen nog steeds mogelijk. Ouders zullen ook nog altijd moeten kamperen bij sommige
schoolpoorten.
De kans is klein dat er voor de verkiezingen nog schot in de zaak komt. CD&V en Open Vld
wijzen naar hun Vlaamse coalitiepartner N-VA "Die partij heeft duidelijk geen ambitie meer om
nog iets te veranderen aan onderwijs", zegt Jo De Ro, Vlaams Parlementslid voor Open Vld.
Meerderheidsoverleg over het voorstel van Open Vld en CD&V om één inschrijvingsdatum in te
voeren voor alle scholen in het basis- en secundair onderwijs is mislukt.
Nu hanteert elke school haar eigen deadline, waardoor ouders hun kinderen in meerdere
scholen tegelijk inschrijven. "Een koppel vertelde me onlangs dat ze hun kind zowel in het
atheneum van Vilvoorde als het Sint-Romboutscollege in Mechelen hadden ingeschreven",
vertelt De Ro. "Ze hakken de knoop pas later door. Maar intussen zijn er wel wachtlijsten."

N-VA is niet zozeer tegen de eenvormige datum, maar koppelt een akkoord aan een ander
dossier. De partij pleit al lang voor de afschaffing van de 'dubbele contingentering', een sociale
correctie die automatisch wordt toegepast bij inschrijvingen op school. Dat zien CD&V en Open
Vld niet zitten.
"Voor ons is het onaanvaardbaar dat kinderen niet ingeschreven kunnen worden omdat ze niet
het gewenste profiel hebben", zegt Vlaams Parlementslid Kris Van Dijck (N-VA). Hij zwaait met
het regeerakkoord, waarin de regering naar een "optimale keuzevrijheid" voor ouders streeft.
En dus blokkeert N-VA ook de voorstellen van de andere partijen. "Als je vastzit, zit je vast",
zegt Van Dijck. "Onze collega's willen die ene inschrijvingsdatum, maar wij willen een
aanpassing in de geest van het regeerakkoord. Ons standpunt zal niet meer veranderen."
Voorlopig blijft de huidige regelgeving dus van kracht.
Deze impasse komt bovenop het probleem van de kamperende ouders aan schoolpoorten. De
meest evidente oplossing is de invoering van één centraal aanmeldingssysteem. Maar dat plan
werd al maanden geleden van tafel geveegd, onder andere omdat het katholiek onderwijs
dwarslag.
Na alweer een mislukt overleg lopen de spanningen hoog op. "N-VA ontloopt haar
verantwoordelijkheid", vindt Vlaams Parlementslid Kathleen Helsen (CD&V). "Het kan toch niet
dat alle problemen onopgelost blijven omdat we het niet eens geraken over één knelpunt?" De
Ro verdenkt N-VA van electoraal opportunisme.
Politicoloog Carl Devos (UGent) verwacht alleszins niet dat er voor de verkiezingen nog een
doorbraak komt. "Ik vrees dat het afgelopen is", zegt hij. "Half juli stopt het politiek jaar. Vanaf
dan start de campagne voor de lokale verkiezingen." Dan is het nog maar de vraag of er voor de
Vlaamse verkiezingen op 26 mei 2019 nog iets mogelijk is.
'N-VA gaat nu niet veel meer laten passeren. Om dan straks met een eigen minister van
Onderwijs de touwtjes in handen te nemen'
Carl Devos, politicoloog UGent, is sceptisch. "Alles wijst erop dat N-VA in de volgende regering
onderwijs wil claimen", zegt hij. "Ze gaan nu niet veel meer laten passeren. Om dan straks met
een eigen minister van Onderwijs de touwtjes in handen te nemen."
Huidig onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) laat weten dat het dossier in handen ligt van het
parlement, zij zitten volgende week nog eens samen. "In het belang van ouders en kinderen
hoop ik dat er een oplossing wordt gevonden." Bron: De Morgen

SECTOREN


Stakingen
Twee spoorbonden hadden onafhankelijk van elkaar een aanzegging ingediend om te staken.
Het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB) had een stakingsaanzegging ingediend
voor vrijdag 22 juni.
Eerder had de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (OVS) ook al bekendgemaakt

dat zij een aanzegging hebben van 24 uur hadden ingediend voor het treinbesturingspersoneel,
die zou ingaan op 27 juni om 22 uur.
OVS wil protesteren tegen een voorstel tot herwaardering van het besturingspersoneel. De
datum werd volgens OVS "bewust gekozen om studenten in de examenperiode zo veel mogelijk
te ontzien".
Op de Nationale Paritaire Subcommissie van 6 juni werd een voorstel tot herwaardering van
het besturings-personeel doorgedrukt. Dit voorstel wordt door een meerderheid van het
betrokken personeel verworpen", klinkt het bij OVS.
De opwaardering moet het loonverschil tussen wat treinbestuurders in de privé en bij de NMBS
verdienen, kleiner maken. Het voorstel houdt onder meer in dat beginnende treinbestuurders
een hoger startloon krijgen en dat er premies worden uitgekeerd bij een bepaalde anciënniteit.
Baremieke verhogingen zitten er evenwel niet in.
Uitgangspunt van de onderhandelingen was dat het beroep van treinbestuurder
ondergewaardeerd is.
Eind mei had de socialistische spoorbond ACOD al gedreigd met een spoorstaking, maar
uiteindelijk werd er toen geen stakingsaanzegging gedaan. Aanleiding was toen de
pensioenhervorming.
Treinreizigers konden zich in het slechtste geval opmaken voor elf dagen van hinder op het
spoor de komende maand. De spoorbond Metisp-Protect, een afsplitsing van de Franstalige
socialistische CGSP, had een stakingsaanzegging aangekondigd voor maar liefst acht dagen.
De aanzegging kon leiden tot 24 urenstakingen op 25, 26 en 29 juni, en 2, 4, 6, 9 en 11 juli,
luidde het in een persbericht.
Eerder kondigde ook al het Autonoom Syndicaat van Treinbestuurders (ASTB) stakingsplannen
aan (48 urenstaking vanaf vrijdag 22 juni om 03.00 uur), net als de Onafhankelijke Vakbond
voor Spoorwegpersoneel (OVS, 24 urenstaking vanaf 27 juni om 22.00 uur).
De verschillende aanzeggingen waren gericht tegen een voorstel tot herwaardering van de
treinbestuurders. De opwaardering moet het loonverschil tussen wat treinbestuurders in de
privé en bij de NMBS verdienen, kleiner maken. Het voorstel houdt onder meer in dat
beginnende treinbestuurders een hoger startloon krijgen en dat er premies worden uitgekeerd
bij een bepaalde anciënniteit. Baremieke verhogingen zitten er evenwel niet in. Omgekeerd is
er de eis voor een hogere productiviteit, met meer flexibiliteit inzake prestaties en vrije dagen.
Maar de aanzeggingen van de twee kleinere bonden waren ongeldig, omdat ze de juiste
procedure niet hebben gevolgd, zegt HR Rail-woordvoerder Alain Dupont. Ze dienden
onmiddellijk een aanzegging in, terwijl ze eerst een alarmbelprocedure hadden moeten
opstarten. Pas als die procedure geen resultaat opleverde, kon een aanzegging volgen.
Beide vakbonden kunnen dus nog wel tot staking overgaan. Maar ze moeten dan na de
alarmbelprocedure een nieuwe stakingsaanzegging indienen, en die mag ten vroegste acht
werkdagen later beginnen.
Van de twaalf mogelijke stakingsdagen bij het spoor bleven er maar twee over: de door de
socialistische bond ACOD Spoor aangekondigde 48 urenstaking, vanaf donderdag 28 juni om
22.00 uur en vrijdag 29 juni. De 48 urenstaking bij het spoor die donderdagavond van start ging
is een initiatief van ACOD Spoor en kwam er om een andere reden. De socialistische spoorbond
protesteerde hiermee tegen het feit dat niet alle spoorpersoneel opgenomen is in de lijst met
zware beroepen bij de openbare diensten.

Als de aangekondigde stakingen van de kleine spoorbonden toch zouden doorgaan zou het
spoorverkeer deze maand maar liefst twaalf dagen lamgelegd kunnen worden.
Premier Charles Michel kan geen begrip opbrengen voor de stakingsaanzeggingen die de
vakbonden bij het spoor hebben aangekondigd. “Totaal onverantwoord”, zei hij.
De eerste minister roept op de reizigers niet te 'gijzelen' en overleg te plegen rond de
onderhandelingstafel.
Ondertussen is er door OVS een nieuwe stakingsaanzegging ingediend. De Onafhankelijke
Vakbond Spoorwegpersoneel (OVS) heeft een aanzegging ingediend voor een 48 urenstaking
bij het spoor van 10 juli om 03.00 uur tot 12 juli om 03.00 uur. De reden voor de staking is
onenigheid over de voorstellen voor een herwaardering van de treinbestuurders. Op dinsdag 3
juli is nog een verzoeningsvergadering gepland.
Nationaal secretaris Pascal Dumont bevestigde de stakingsaanzegging aan Belga. “We hebben
slechts één verzoek, dat het akkoord tussen de directie en de twee erkende bonden over de
herwaardering van de treinbestuurders van de agenda van de Nationale Paritaire Commissie
(NPC) van 11 juli aanstaande wordt gehaald. We eisen dat opdat we ons terug allen rond de
tafel kunnen zetten.”
“We hebben onze leden geconsulteerd en 100 procent van hen is tegen het akkoord”, vervolgt
hij. Volgens de OVS zal deze herwaardering in de realiteit voor het merendeel van de
treinbestuurders neerkomen op een verlies van inkomsten. “Men raakt niet aan de lonen maar
de berekeningswijze voor de premies wordt herzien. De diensturen en de uurroosters zullen
meer gaan meetellen, terwijl de expertise, zoals kennis van het materiaal of van de
verschillende lijnen, wordt geschrapt. We hebben verschillende simulaties gedaan en we
komen steeds uit bij een verlies aan inkomsten.”
De reizigersorganisatie TreinTramBus reageert ontgoocheld dat 'alweer' de reiziger wordt
getroffen door een intern conflict bij de NMBS. "De gemiddelde pendelaar begrijpt niet
waarom er zal worden gestaakt. Opnieuw wordt de verkeerde getroffen. Deze stakingen
schieten hun doel voorbij".
In de gevangenissen wordt er nog streeds gestaakt. In Vlaanderen komt ongeveer 22 procent
van de cipiers opdagen om te werken. In Wallonië daagt 36 procent van het
gevangenispersoneel op. Dat blijkt uit cijfers van het Gevangeniswezen.
In de Vlaamse gevangenissen zijn 112
politieagenten aanwezig om de taken van
de cipiers over te nemen. In Wallonië
springt de politie bij in de gevangenissen
van Jamioulx en Doornik.
Een erg lage opkomst (minder dan 25
procent van het personeel) was er in de
gevangenissen van Beveren (16 procent),
Brugge (14 procent), Gent (13 procent),
Hasselt (8 procent), Leuven Centraal (17
procent), Merksplas (19 procent) en SintGillis (7 procent).

Minder dan de helft van het personeel kwam opdagen in Antwerpen (36 procent),
Dendermonde (25 procent), Ieper (40 procent), Leuven Hulp (36 procent), Mechelen (40
procent), Oudenaarde (50 procent), Ruiselede (42 procent), Tongeren (40 procent), Turnhout
(38 procent) en Wortel (36 procent).
Het personeel is ontstemd over het regeringsproject voor een gegarandeerde dienstverlening
in de gevangenissen. De acties zijn aangekondigd voor onbepaalde duur, "en dat blijft ook zo",
aldus ACOD. De bonden hebben overleg op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens
(CD&V). Daarna zal de achterban ingelicht worden en zal er meer duidelijkheid zijn over het
verdere verloop van de acties.
In Turnhout hebben ook de agenten die de cipiers moeten vervangen een stakingsactie
ingediend tegen die vervangingen. Waarschijnlijk zal de rechter hen opvorderen om alsnog de
cipiers te vervangen met een minimum-dienstverlening.



Zware beroepen
De lijsten met zware functies die mensen toelaten om vroeger met pensioen te gaan, zullen om
de vijf jaar geëvalueerd worden.
Dat zei minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) in de Kamercommissie Sociale Zaken.
De ministerraad zal de lijsten pas na de zomervakantie goedkeuren.
Om de pensioenen betaalbaar te houden, wil de regering dat we langer aan het werk blijven. In
de hervorming die in de steigers staat, kan enkel wie een zwaar beroep heeft wat vroeger met
pensioen gaan, of een hoger pensioen krijgen als hij of zij toch langer aan het werk blijft. Om te
bepalen wat nu precies zwaar werk is, heeft de regering criteria vastgelegd in een
wetsontwerp: fysiek belastend werk, een belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk zijn
daarbij volwaardige criteria, stress is een bijkomend criterium.
Binnen de publieke sector heeft de regering een akkoord met twee vakbonden over die criteria.
Die brachten meteen ook een lijst met zware beroepen naar buiten, die meteen door
regeringspartijen N-VA en Open Vld werd afgeschoten omdat hij te uitgebreid was.
De regering heeft die lijst voor alle duidelijkheid niet goedgekeurd, herhaalde Bacquelaine nog
eens. Eerst moeten de onderhandelingen voor de private sector worden afgerond. Publieke en
private sector moeten op elkaar worden afgestemd. Eens er een akkoord is, zal de ministerraad
de twee lijsten vastleggen in een koninklijk besluit, zei Bacquelaine. Dat zal volgens de minister
na de zomervakantie gebeuren. De hervorming moet begin 2020 in werking treden.
Opvallend is dat er nu over zware "functies" wordt gesproken, eerder dan over zware
"beroepen". Een bepaalde functie die nu als zwaar wordt beschouwd, kan dat na vijf of tien jaar
niet langer zijn, bijvoorbeeld als die functie door technologische vernieuwing niet meer fysiek
belastend is.
Voor de hervorming is een enveloppe van 40 miljoen euro voorzien. Het Planbureau moet
berekenen wat de impact van de hervorming is op de kostprijs van de vergrijzing. Open Vld
dringt er op aan dat die berekening gebeurt voor de regering de hervorming goedkeurt. "Het
heeft geen zin om eerst te beslissen en pas nadien de berekening te maken", zei Vincent Van
Quickenborne.

De voorlopige lijst van zware beroepen in de overheidssector die nu circuleert is nergens goed
voor. Dat zegt Trends-redacteur Alain Mouton.
Zowat iedereen behalve schooldirecteurs en piloten staat erop. Indien ze wordt goedgekeurd,
betekent dat dat het gros van de ambtenaren straks vroeger met pensioen kan dan de voor
2025 en 2030 geplande wettelijke pensioenleeftijden van 66 en 67 jaar.
Als dit onding het fiat krijgt van de federale regering wordt de deur opengezet naar een
ellenlange lijst van zware beroepen in de privésector, met kortere loopbanen voor het gros van
de werknemers tot gevolg. Dat maakt ons pensioensysteem compleet onbetaalbaar. Eigenlijk
moet het principe van de zware beroepen simpelweg op de schop.
Want de vergrijzingsschok zit er niet aan te komen, wij voelen hem nu al volop. De uitgaven
voor pensioenen stegen sinds 2010 van 9,2 naar 10,3 procent van het bruto binnenlands
product (bbp). Het gewicht van de ambtenaren in die pensioenlasten weegt nu al zwaar. Zij
maken 19 procent van het aantal gepensioneerden uit, maar happen wel 35 procent uit het
pensioenbudget.
In een reactie op de lijst kwam Voka-topman Hans Maertens met een terechte waarschuwing:
"In de komende jaren gaan er nog véél ambtenaren met pensioen: alleen al bij de NMBS en
Infrabel gaan er 32.000 werknemers met pensioen tegen 2025. Dat wordt onbetaalbaar."
De lijst dreigt de al niet zo indrukwekkende pensioenhervorming van de regering-Michel uit te
hollen. Wat is de relevantie van een wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar en een afbouw van
het brugpensioen en het vervroegd pensioen als zoveel Belgen dankzij het statuut van zwaar
beroep vervroegd kunnen uittreden? Arbeidsmarktexpert Marc De Vos heeft gelijk als hij stelt
dat de zware beroepen straks het nieuwe brugpensioen worden.
Eigenlijk moet het principe van de zware beroepen op de schop. Er wordt beter gesproken over
'zwaar werk'. Op bepaalde momenten van de loopbaan kan men dat zwaar werk uitoefenen,
maar niet de hele carrière. En dus is er behoefte aan een ander loopbaanbeleid met oog voor
meer duurzame carrières.
Van een bouwvakker kan niet worden verwacht dat die 45 jaar op een stelling staat. Maar aan
het einde van de loopbaan kan hij bijvoorbeeld wel een opleiding geven aan jongere
werknemers. Daarover debatteren is veel relevanter dan het al wekenlang aanhoudende gedoe
over wie wel of niet op een lijst komt, waarbij voor de vakbonden eigenlijk maar één motief van
belang is: verworven voorrechten zo lang mogelijk behouden.
Dat de rekening zo naar de jongere generatie wordt doorgestuurd, wordt veel te weinig
vermeld. Bron: Trends



Het pensioen met punten
Het vastleggen van de basis van het pensioen met punten wordt uitgesteld tot na de
verkiezingen van 2019. Er zijn nog heel wat vragen over het systeem. Trends zet de voordelen
en de valkuilen van het pensioen met punten op een rij.
"De regering zal, in nauw overleg met de sociale partners en het Nationaal Pensioencomité,
een wettelijke basis met inwerkingtreding ten laatste in het jaar 2030 opstellen voor een
puntensysteem voor de pensioenberekening, dat een correcte weerspiegeling van
opgebouwde rechten is." Dat staat op bladzijde 32 van het regeerakkoord. Op die wettelijke
basis blijft het wachten.

Heeft de regering-Michel het pensioen met punten afgevoerd? Volgens minister van
Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) niet, maar het blijft wel zeer stil rond het dossier. De
regering legt vooral de nadruk op de pensioenmaatregelen die al beslist zijn. Dat gaat van het
optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd over het strenger maken van het vervroegd
pensioen tot een aantal hervormingen die de ambtenarenpensioenen betaalbaar moeten
houden, zoals het afschaffen van voordelige loopbaanbreuken en het ziektepensioen.
"Niet genoeg", schreven enkele pensioenexperts vorig jaar al in een studie die in de reeks
Leuvense Economische Standpunten verscheen. "Punctuele maatregelen zijn niet voldoende. Er
moet dringend worden gewerkt aan de uitbouw van een nieuwe globale architectuur van het
systeem." De experts, met onder andere ex-minister van Pensioenen Frank Vandenbroucke,
professor aan de universiteit Amsterdam en Antwerpen, breken een lans voor het pensioen
met punten.
Vandenbroucke pleitte al in 2014 als voorzitter van de Commissie Pensioenhervorming 20202040 voor het pensioen met punten. Het principe is eenvoudig: mensen bouwen tijdens hun
actieve leven pensioenpunten op. Het totale aantal pensioenpunten wordt op het moment van
pensionering omgezet in een maandelijks pensioen in euro's. Wie langer werkt, vergaart meer
punten en heeft recht op een hoger pensioen.
Toch zorgt het voorstel voor grote bezorgdheid. Hoeveel zijn de punten waard? Zal de regering
daar in de toekomst niet op beknibbelen wanneer ze geld nodig heeft om de
overheidsfinanciën te saneren? Vakbonden vrezen dat het systeem een loterij wordt. Betekent
het pensioen met punten dat iedereen op termijn tot 67 jaar moet werken? En wat met
periodes waarin niet wordt gewerkt? Verzamelt men dan ook punten? Wie een zwaar beroep
uitoefent, kan rekenen op extra punten. Maar het blijft onduidelijk wie daaronder valt. Veel
vragen dus. Daarom zet Trends de voordelen en de valkuilen van het pensioen met punten op
een rij.
VOORDELEN
1. Duidelijk verband duur Loopbaan en hoogte pensioen
Het principe van het pensioen met punten is eenvoudig: wie werkt, bouwt pensioenpunten op
die daarna worden omgezet in een uitkering. Een langere loopbaan betekent meer punten en
dus een hogere uitkering. Het sterke verband tussen het aantal gewerkte jaren en het pensioen
is volgens voorstanders van het systeem cruciaal.
Dat betekent dat het moment van uittreding uit de arbeidsmarkt in eerste instantie wordt
bepaald door de duur van de loopbaan eerder dan door de leeftijd. Er wordt bij wijze van
spreken niet gekeken naar de leeftijd van de wagen, maar naar het aantal kilometers op de
teller. Wie de referentieloopbaan - meestal 45 jaar - achter de rug heeft, heeft recht op een
volledig pensioen. "In onze voorstellen staat de lengte van de loopbaan centraal", legt Frank
Vandenbroucke uit. "Op basis daarvan moeten de rechtvaardigheid en de betaalbaarheid van
het pensioensysteem worden georganiseerd."
Meteen rijst de vraag wat de zin is van het vastleggen van een wettelijke pensioenleeftijd (65
jaar vandaag, 66 in 2025 en 67 in 2030) als alles rond de lengte van de loopbaan draait.
Vandenbroucke: "Men moet hoe dan ook een leeftijd vastleggen waarop iedereen met
pensioen kan, ongeacht de lengte van de loopbaan. Stel dat je geen wettelijke pensioenleeftijd
vastlegt en dat de minimale loopbaan zou zijn vastgelegd op 42 jaar. In dat scenario zou iemand
die pas op 30 jaar is begonnen met werken, moeten wachten tot hij 72 jaar is vooraleer hij met
pensioen kan gaan."

2. Pensioenmalus en -bonus
Het pensioen met punten geeft mensen de vrijheid vroeger met pensioen te gaan, maar dan zal
hun pensioen lager zijn. Er wordt dus een malus ingevoerd. Het systeem was vroeger
ingeburgerd in de privésector en in het stelsel van de zelfstandigen, maar werd afgeschaft. Ook
de pensioenbonus - een extraatje voor wie na 65 jaar werkt - bestaat niet meer.
Dat wordt allemaal opnieuw van onder het stof gehaald. In de basisformule die het pensioen
berekent, zit een correctiefactor (pensioen = aantal opgebouwde punten x correctiefactor x
waarde van het punt). Voor iemand die de arbeidsmarkt op de normale pensioenleeftijd
verlaat, bedraagt de correctiefactor 1 en wordt de uitkering voor een volledige loopbaan
gegarandeerd.
Als men vroeger of later stopt, wordt de correctiefactor aangepast. Interessant is dat de
levensverwachting in rekening wordt genomen. De correctiefactor wordt berekend als de
verhouding tussen de levensverwachting op de normale pensioenleeftijd en de
levensverwachting op het effectieve moment van de uittreding. Die verhouding is lager dan 1
wanneer men vroeger met pensioen gaat en hoger dan 1 wanneer men later met pensioen
gaat. In hun studie geven de pensioenexperts een voorbeeld.
Bea is op 21 jaar beginnen te werken en de referentieloopbaan bedraagt 45 jaar. Haar normale
pensioenleeftijd is dus 66 jaar. Ze wil echter stoppen op 64 jaar. Veronderstel dat ze dan 50
punten heeft verzameld en dat de waarde van een punt gelijk is aan 40 euro. Omdat ze twee
jaar voor haar normale pensioenleeftijd de arbeidsmarkt verlaat, wordt een correctiefactor
toegepast gelinkt aan de levensverwachting.
Het verwachte aantal overblijvende levensjaren op 66 jaar wordt gedeeld door het verwachte
aantal overblijvende levensjaren op 64 jaar. In dit geval 19,2 jaar gedeeld door 20,8 jaar. Dat
leidt tot een correctiefactor van 0,923. Haar maandelijkse pensioen bedraagt dan 50 x 40 x
0,923 euro of 1846 euro. Had ze gewerkt tot 66 jaar, dan kon ze rekenen op een pensioen van
2000 euro.
3. Waarde punten evolueert mee met reële economie
Toen het idee van een pensioen met punten werd gelanceerd, leek het alsof dat één gewerkt
jaar gelijkstond met één pensioenpunt. Met een referentieloopbaan van 45 jaar zou een Belg
recht hebben op een volledig pensioen omdat hij over 45 punten beschikt. Maar wanneer een
pensioenpunt wordt omgezet in euro's, zou dat betekenen dat iedereen met een even lange
loopbaan kan rekenen op een identiek pensioen, zonder rekening te houden met het loon. Dat
ondermijnt het verzekeringskarakter van het pensioensysteem waarbij de pensioenrechten
gelinkt zijn aan de het vroegere loon en de betaalde bijdragen.
Het pensioen met punten lost dat op door één pensioenpunt toe te kennen aan iemand die
gedurende een jaar het gemiddelde bruto-inkomen heeft verdiend. Iemand met een hoger
loon krijgt meer punten, iemand met een lager loon minder.
Voorbeeld
André verdient het gemiddelde brutoloon en verwerft per jaar één punt. Als zijn loon 80
procent van het gemiddelde bedraagt, krijgt hij 0,8 pensioenpunten, bij een loon van 120
procent van het gemiddelde zijn dat 1,2 punten.
De bepaling van de punten gebeurt op basis van de reële evolutie (dus boven op de inflatie) van
de gemiddelde lonen. Vandenbroucke: "Dat is essentieel. Zonder die link heeft ons voorstel

eigenlijk geen betekenis. De bedoeling is niet alleen dat de pensioenen hoog genoeg blijven.
Het is in het bijzonder de bedoeling dat de verhouding tussen de levensstandaard van de
actieve generatie en de levensstandaard van de gepensioneerden stabiel blijft."
'Het is de bedoeling dat de verhouding tussen de levensstandaard van de actieve generatie en
de levensstandaard van de gepensioneerden stabiel blijft'
4. Transparant voor Belgen met gemengde loopbaan
Het pensioen met punten past in de verschillende stelsels (ambtenaar, werknemer,
zelfstandige, ...) dezelfde principes toe. Dat is een verschil met de huidige berekening van de
pensioenen waarin de uitkeringen van ambtenaren een stuk royaler zijn dan die van de
werknemers en de zelfstandigen. Voor werknemers wordt het pensioen berekend op basis van
het laatste jaar, bij de ambtenaren is dat op basis van de laatste tien jaar. Dat scheelt aan het
einde van de rit een slok op de borrel. Daar waar het gemiddelde pensioen voor ambtenaren
uitkomt op meer dan 2500 euro, is dat voor werknemers 1531 euro en voor zelfstandigen 1014
euro.
Die verschillen zullen in het pensioen met punten minder groot zijn. Bovendien geeft het de
garantie dat een gedeeltelijke loopbaan in verschillende stelsels een volwaardig pensioen
oplevert. Mensen met een gemengde loopbaan - en zo zijn er meer en meer - bouwen dan
punten op in elk van de stelsels waarin ze actief zijn. Hun uiteindelijke pensioen zou
samengesteld zijn uit deelpensioenen.
VALKUILEN
1. Wordt waarde van punten bij pensionering gegarandeerd?
Een werknemer mag dan wel pensioenrechten opbouwen door punten op te sparen, het blijft
tijdens de loopbaan onduidelijk wat de waarde van een punt is. Dat wordt pas aan het einde
van de loopbaan vastgelegd. Volgens de Pensioencommissie is dat normaal. Indien de waarde
van een punt nu al wordt vastgelegd, dan zou het kunnen dat de economie de komende jaren
zo sterk groeit dat het bedrag zich rond de armoedegrens situeert. Als de economie het
jarenlang zeer slecht doet, zou het pensioenbedrag overeenkomen met een zeer hoge
levensstandaard. Vandaar het voorstel de waarde van het punt vast te leggen op het moment
van de pensionering en de levensstandaard die dan geldt, namelijk de brutolonen die dan
gangbaar zijn.
Voorbeeld
Dirk heeft 45 jaar gewerkt en 45 punten verzameld. Het gemiddelde brutoloon op het moment
van pensionering is 3100 euro en er is bepaald dat de vervangingsratio (verhouding pensioen laatste loon) 50 procent is. Het pensioen van Dirk (45 x waarde van een punt) moet dan gelijk
zijn aan 1550 euro. De waarde van een punt wordt dan vastgelegd op 1550/45 = 34,4 euro.
Maar wat belet een regering ervan met de waarde van de punten te sjoemelen en die aan te
passen om de pensioenkosten te drukken wanneer de overheidsfinanciën zich in de problemen
bevinden? "De wijze waarop de waarde van een punt wordt berekend, moet vanzelfsprekend
worden vastgelegd in wetgeving. Dat kan de regering niet zomaar veranderen", zegt
Vandenbroucke. "Bovendien stellen we voor dat de sociale partners de uitvoering van die
wetgeving bewaken. Ten slotte denk ik dat het voor een regering politiek zeer moeilijk zal zijn
die parameter plots te manipuleren. Iedereen die met pensioen gaat wordt dan getroffen. De
weerstand zal ongetwijfeld enorm groot zijn."
2. Plafond voor opbouw pensioenpunten verzwakt pensioen als verzekering

Een inkomen dat boven een plafond uitkomt, levert voor dat deel geen bijkomende
pensioenpunten op. De Commissie Pensioenhervorming heeft zich niet uitgesproken over de
hoogte van dat plafond, maar pleit er wel voor dat mee te laten evolueren met het gemiddelde
brutoloon. Daarmee blijft het nieuwe systeem parallel lopen met het bestaande stelsel van de
werknemers. In België zijn de bijdragen niet geplafonneerd, maar de uitkeringen wel.
Het blijft tijdens de loopbaan onduidelijk wat de waarde van een punt is
Anders gezegd: vanaf een bepaald loon worden nog bijdragen betaald, maar bouwt een
werknemer geen extra pensioenrechten meer op. Dat plafond bedraagt dit jaar 55.657 euro
per jaar. Iemand die een brutoloon van meer dan 4300 euro heeft, betaalt daar nog altijd
sociale bijdragen op, maar ziet zijn pensioenuitkering niet meer stijgen. Een deel van de sociale
bijdragen zijn dan zuivere belastingen. Bovendien verzwakt zo'n plafond het
verzekeringsprincipe, een van de pijlers van ons pensioenstelsel.
3. Systeem wordt onbetaalbaar door lange lijst zware beroepen
Mensen met een zwaar beroep kunnen extra punten krijgen op het moment dat ze dat beroep
uitoefenen. Ze zullen dan op een bepaalde leeftijd een grotere hoeveelheid punten hebben dan
mensen met een even lange loopbaan zonder zwaar beroep. Het systeem op punten laat ook
toe dat mensen die gedurende een bepaalde periode van hun loopbaan een zwaar beroep en
daarna een lichter beroep hebben uitgeoefend, worden beloond voor die zware periode.
Alleen blijft het onduidelijk welke beroep zwaar zal zijn. In de federale regering staan de N-VA
en Open Vld op de rem. In eerste instantie moet een definitieve lijst van zware beroepen in de
publieke sector worden vastgelegd. Uit de lijst die vorige week rondging, bleek dat zowat de
helft van de ambtenaren een zwaar beroep zou hebben. Als die lijst gehandhaafd blijft en leidt
tot een hele resem zware beroepen in de privésector, wordt het pensioensysteem uitgehold en
dreigt het onbetaalbaar te worden.
4. Band tussen werk en pensioen wordt verzwakt door gelijkgestelde periodes
In welke mate worden punten toegekend voor periodes waarin men niet werkt? Anders
gezegd, wat met het stelsel van gelijkgestelde periodes dat periodes van inactiviteit toch
meetelt als gewerkte jaren bij de berekening van de loopbaan en de pensioenen? Is een jaar
werkloosheid een pensioenpunt waard? En wat met mensen die vier of vijf jaar van hun
loopbaan werkloos zijn? Wat met brugpensioen en ouderschapsverlof?
Wat met mensen die vier of vijf jaar van hun loopbaan werkloos zijn?
De onduidelijkheid daarover is een van de oorzaken van het wantrouwen tegenover het
pensioen met punten. De Commissie Pensioenhervorming houdt zich op de vlakte. Al zal het
toekennen van pensioenpunten aan periodes van inactiviteit wellicht samenvallen met het
huidige systeem van gelijkgestelde periodes. De regering heeft dat systeem strenger gemaakt.
Vooral langdurig werklozen zouden minder rechten opbouwen. Maar bijvoorbeeld
ouderschapsverlof zou meetellen als een gewerkte periode. Wel bestaat nog altijd een
opvallend groot deel van een loopbaan uit gelijkgestelde periodes. Van de mannelijke
werknemers die met pensioen gaan, bestaat 30 procent van de loopbaan uit gelijkgestelde
periodes. Bij de vrouwen is dat 37 procent. Bron: Alain Mouton Redacteur bij Trends



Vrees voor onvoldoende pensioen
75 procent van de Belgen gelooft niet dat de overheid hen straks nog een deftig pensioen kan
voorschotelen. Dat blijkt uit een Grote Peiling van Knack.
Bij de jongeren is dat zelfs 4 op de 5. Een deftig pensioen, dat is volgens de ondervraagden
1.615 euro netto.
De Belg is ook nog lang niet overtuigd om te werken tot zijn 67ste, zoals de regering voorziet
vanaf 2030. Vooral werkenden tussen 35 en 54 jaar aanvaarden die beslissing niet.
Opvallend: 55-plussers zijn milder, en bij de jongeren zegt meer dan de helft er vrede mee te
hebben. Gemiddeld zijn ze bereid om tot 62 jaar te werken. Vandaag gaan we gemiddeld net
voor ons 61ste met pensioen. “Dat is al een kleine verbetering, maar nog steeds heel vroeg”,
zegt hoogleraar SociaalEconomische Wetenschappen Ive Marx (UAntwerpen).
Mensen die willen stoppen voor hun 60ste vormen stilaan een minderheid (14 procent) en dat
geldt voor kiezers van alle partijen. Zelfstandigen, 55-plussers en MR-kiezers (de partij van
pensioenminister Daniel Bacquelaine) zijn bereid om te werken tot na hun 64ste.



Ombudsdienst Pensioenen
Een kernopdracht van de Ombudsdienst is de werking en de handeling van de
pensioendiensten die wettelijke pensioenen toekennen en uitbetalen controleren aan de hand
van de klachten die zij behandelen. Om die opdracht goed uit te voeren hanteren zij
ombudsnormen waaraan het functioneren van de pensioendiensten getoetst wordt.
De ombudsnormen zijn in feite een lijst van behoorlijkheidscriteria, die toelaat te oordelen
wanneer een gedraging of beslissing van de pensioendiensten wel of niet getuigt van behoorlijk
bestuur.
Bij de Ombudsdienst Pensioenen kunt u klacht neerleggen over uw pensioendossier.
Als hij vindt dat uw klacht gegrond is, bemiddelt hij voor u bij de pensioendienst om u
voldoening te geven. In negen gegronde gevallen op tien haalt hij een positief resultaat. Dit kan
zijn een verbetering van een foutieve beslissing of de definitieve afhandeling van een dossier
dat vertraging heeft opgelopen. Het kan ook het feit zijn dat de pensioendienst zijn
verontschuldiging aanbiedt voor het laattijdig behandelen van briefwisseling.
De Ombudsman doet ook aanbevelingen. Ofwel richt hij een officiële aanbeveling aan de
pensioendienst om hem officieel uit te nodigen foutieve beslissingen te herzien of onbehoorlijk
gedrag te verbeteren; ofwel richt hij een algemene aanbeveling aan de Minister van
Pensioenen, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Raadgevend Comité voor de
Pensioensector om het pensioenbeleid te verbeteren.
De ombudsman is echter geen rechter. Hij kan de pensioendiensten niet verplichten om u
voldoening te geven, ook al vindt hij uw klacht volkomen terecht.
Hij kan ook de wetsbepalingen niet vernietigen.
De Ombudsman is volledig onafhankelijk van wie dan ook. Die onafhankelijkheid is wettelijk
geregeld. In artikel 9 van het oprichtingsbesluit van de Ombudsdienst Pensioenen staat heel
duidelijk: "Binnen de grenzen van hun bevoegdheid, ontvangen de ombudspersonen van geen

enkele overheid instructies. Zij kunnen niet van hun ambt worden ontheven wegens daden de
zij stellen in het raam van ambtsvervulling."
Voor alle verdere info:
http://www.ombudsmanpensioenen.be/nl/missions/Standards.htm

VARIA


Wat verandert er in juli?
Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht.
• Gezinnen en kmo’s krijgen korting op stroomfactuur
Vanaf 1 juli tot eind 2019 krijgen gezinnen en kmo’s in Vlaanderen een korting op hun
elektriciteitsfactuur. Het is een terugbetaling van ge
ld dat ze tussen 2009 en 2017 te veel hebben betaald aan federale energiebijdrage. Voor de
gezinnen gaat het om een korting van enkele euro’s per jaar, maar voor kmo’s kan het oplopen
tot enkele duizenden euro’s.
•

Leopold II-tunnel in Brussel

Van 1 juli tot 1 september gaat de Leopold II -tunnel in Brussel volledig dicht
wegens renovatiewerken. Dagelijks pendelen er zo’n 40.000 voertuigen door de
tunnel. “Er wordt veel hinder verwacht, ook op de alternatieve routes. Kies
daarom zo veel mogelijk voor het openbaar vervoer of de fiets”, raadt Brussel
Mobiliteit aan. “Zowel de NMBS als de MIVB en De Lijn verhogen hun capaciteit
in juli en augustus.” Daarnaast wordt aangeraden om te carpoolen.
•

Na zes maanden terug naar rijles

Wie vanaf 1 juli een rijbewijs haalt, moet zes tot negen maanden later
terugkeren naar de rijschool voor een extra opleiding van een halve dag. Tijdens
dat “terugkommoment” zal onder meer dronken rijden worden gesimuleerd of
moet de bestuurder een noodstop uitvoeren. De bedoeling is de rijvaardigheden
extra aan te scherpen en de oververtegenwoordiging van jonge bestuurders in
de ongevalstatistieken aan te pakken. De verplichte opleiding zal begin 2019
voor het eerst georganiseerd worden. Ze zal 120 euro kos ten, waarvan 20 euro
wordt betaald door de overheid.
•

Ziekenhuizen beloond bij tevreden patiënten

Vanaf 1 juli is een deel van de werkingsmiddelen van de ziekenhuizen afhankelijk van de
kwaliteit van de zorg. Ook de tevredenheid van de patiënten speelt mee. Concreet krijgen alle
ziekenhuizen van de overheid een score op 80. Punten verdienen ze onder meer door
patiënten na een opname te bevragen. Hoe tevredener de patiënten zijn, hoe beter

ziekenhuizen scoren. Daarnaast zijn er criteria voor de behandeling van borstkanker en het
correct gebruik van antibiotica tijdens operaties.

•

Vakantiegangers beter beschermd

Vakantiegangers die een pakketreis boeken – waarbij de reis, het hotel en de uitstapjes ter
plaatse in één pakket worden vastgelegd – worden vanaf 1 juli beter beschermd.
Reisorganisatoren veranderen nu na de boeking soms nog het hotel of de vluchten, zonder
duidelijke toestemming van de klant. Door de nieuwe regels zullen klanten voortaan hun
akkoord moeten geven als de organisator na de boeking nog belangrijke wijzigingen aanbrengt.
Reizigers zullen ook in alle omstandigheden hun reis kunnen annuleren, mits een redelijke
opzegvergoeding.

•

Kilometerheffing duurder in Vlaanderen en Brussel

De tarieven van de kilometerheffing in Vlaanderen en Brussel worden op 1 juli geïndexeerd. De
prijs gaat 0,1 tot 0,4 cent per kilometer omhoog, afhankelijk van de categorie waarin de
vrachtwagen valt. De aanpassing geldt voor alle tolwegen in Vlaanderen en Brussel. In
Vlaanderen zijn dat snelwegen, in Brussel snelwegen, lokale en regionale wegen. De OBU’s (”on
board unit”) in de vrachtwagens worden automatisch geüpdatet. De kilometerheffing geldt
voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton.

•

Alcoholslot verplicht vanaf 1,8 promille

Vanaf 1 juli zullen bestuurders die betrapt worden met een alcoholgehalte van 1,8 promille of
meer, verplicht een alcoholslot moeten laten installeren in hun wagen. Voor recidivisten is dat
bij een alcoholgehalte van 1,2 promille of meer. De totale kosten van een alcoholslot
(omkaderingsprogramma, installatie en gebruik) bedragen om en bij de 3.700 euro voor het
eerste jaar. Daarna verminderen de kosten.

•

Aanvullend pensioen opengesteld voor zelfstandigen

De tweede pensioenpijler, zeg maar het aanvullend pensioen, wordt vanaf 1 juli ook
opengesteld voor meer zelfstandigen. Tot nu toe konden enkel loontrekkenden en
zelfstandigen die aan het hoofd van een onderneming staan een aanvullend pensioen
opbouwen. Maar nu wordt het systeem uitgebreid naar de zelfstandigen die actief zijn als
natuurlijk persoon – zowat 432.500 mensen – en naar de meewerkende echtgenoten, de
zelfstandige helpers en de zelfstandigen in bijberoep die evenveel bijdragen als diegenen in
hoofdberoep. Om zich aan te sluiten bij dit nieuwe systeem, zullen de zelfstandigen een
contract kunnen afsluiten bij een verzekeraar of pensioenfonds.

•

Inkomensgarantie voor ouderen wordt verhoogd

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO), een uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers
die niet over voldoende financiële middelen beschikken, wordt vanaf 1 juli verhoogd. Concreet
komt er 13,2 euro per maand bij voor een alleenstaande: het barema zal worden verhoogd van
1.083,28 euro naar 1.096,48 euro. Volgens cijfers van de Federale Pensioendienst genoten in
januari vorig jaar 106.222 personen van deze uitkering.
•

Air Belgium vliegt drie keer per week naar Hongkong

Luchtvaartmaatschappij Air Belgium voegt vanaf juli een extra vlucht per week toe tussen
Charleroi en Hongkong. Voortaan vertrekt er op zondag, maandag en donderdag een vlucht

richting de Chinese metropool. In oktober zou het naar een vierde wekelijkse vlucht moeten
gaan. Air Belgium hoopt de komende maanden bovendien nog Chinese bestemmingen toe te
voegen.
•

Tweede proefproject supertrucks van start

Binnen enkele maanden kunnen er nieuwe supertrucks verschijnen op de Vlaamse snelwegen.
Op 1 juli gaat immers het tweede proefproject van start en kunnen transporteurs trajecten
beginnen aan te vragen. Eens ze de nodige vergunningen hebben, kunnen ze dan echt met
supertrucks (officieel langere en zwaardere vrachtwagens of LZV’s) gaan rondrijden. Voor dit
tweede proefproject worden de voorwaarden versoepeld. De geïnteresseerden hebben de
hele maand juli de tijd om een aanvraag in te dienen, een maand later weten ze of die voldoet,
luidt het bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
•

Eandis en Infrax fuseren tot Fluvius

Op 1 juli fuseren nutsbedrijven Eandis en Infrax tot het nieuwe bedrijf Fluvius. Zo ontstaat één
bedrijf dat alle distributienetten voor elektriciteit en aardgas en de openbare verlichting in alle
Vlaamse gemeenten beheert. Fluvius is ook beheerder van de riolering in 84 gemeenten en het
kabeldistributienet in 91 gemeenten. Bij de fusie hoort een besparingstraject dat vanaf 2022
110 miljoen euro per jaar moet opbrengen. De nieuwe naam Fluvius verschijnt begin 2019 in
het straatbeeld, tot dan worden alle activiteiten voor klanten nog onder de vertrouwde namen
Eandis en Infrax uitgevoerd.

•

Frankrijk verlaagt snelheid naar 80 kilometer per uur

Wie de komende weken met vakantie vertrekt naar Frankrijk, is gewaarschuwd: vanaf 1 juli
mag er op de secundaire wegen nog maximaal 80 kilometer per uur gereden worden in plaats
van 90. De nieuwe regeling geldt voorwegen in twee richtingen zonder fysieke scheiding, zoals
vangrails, en moet het aantal verkeersdoden op de Franse wegen naar beneden halen.
•

KLM stopt met verkoop van sigaretten

Rokers die met KLM vliegen, kunnen vanaf 1 juli niet langer voordelig sigaretten inslaan aan
boord van het vliegtuig. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij vindt het naar eigen zeggen
“niet meer van deze tijd” om rookwaar aan te bieden. “KLM heeft gezondheid en sport hoog in
het vaandel staan en de verkoop van sigaretten past hier niet bij”, aldus Boet Kreiken,
verantwoordelijke klantbeleving.

•

Duitsland breidt tol voor vrachtwagens uit

Vrachtwagens moeten vanaf 1 juli op alle wegen in Duitsland tol betalen. Tot nu waren
chauffeurs die zogenaamde ‘Lkw-Maut’ alleen verschuldigd op de snelwegen en enkele tot
vierbaanswegen verbrede provinciale wegen, goed voor zo’n 15.000 kilometer. Met de
uitbreiding komt daar een kleine 40.000 kilometer bij. De tolverplichting geldt voor
vrachtwagens van meer dan 7,5 ton.

•

Oostenrijk neemt Europees voorzitterschap over

De regering van de conservatieve Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz (31) neemt vanaf 1 juli
het roterende voorzitterschap van de Europese Unie over. De Oostenrijker loopt niet warm
voor een spreidingsplan voor asielzoekers en vindt dat de EU volop moet inzetten op een
betere controle van de buitengrenzen en opvang in transitlanden. Kurz pleit daarnaast voor

een definitieve stopzetting van de toetredingsonderhandelingen met Turkije en ijvert voor een
dooi in de gespannen relaties met de Russische president Vladimir Poetin. Wenen behoort ook
tot het kleine kransje van lidstaten dat vindt dat de Europese Unie na de Brexit verder moet
met een kleinere begroting.
•

Enkele sociale uitkeringen worden verhoogd

De sociale uitkeringen voor de doelgroepen met een hoog armoederisico worden verhoogd.
Het leefloon van categorie 3 – personen met gezinslast – maandelijks met 40 euro te verhogen.
Vanaf 1 juli zullen de bedragen de volgende zijn:
Basisbedrag
Leefloon op jaarbasis Leefloon op
maandbasis
Categorie 1 :
5.202,20 €
7.141,58 €
595,13 €
samenwonend
persoon
Categorie 2 :
7.803,31 €
10.712,38 €
892,70 €
alleenstaande
persoon
Categorie 3 : persoon
die samenwoont met 10.754,07 €
14.763,19 €
1.230,27 €
een gezin te zijnen
laste



2018 : gemeenteraadsverkiezingen
Op 14 oktober trekken we met zijn allen naar de stembus voor de verkiezing van nieuwe
gemeente- en provincieraden. Naar aanleiding hiervan lanceert VRT NWS in samenwerking met
alle andere netten van de VRT vandaag de site jijkiest.be.
Daarop kan je zelf door middel van een foto of een video laten weten wat er in jouw stad of
gemeente moet veranderen. Hoe het werkt, kunt u zien in volgend filmpje.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/19/jij-kiest-explainer/
Het blijft lokale initiatieven regenen.
Vooral in Antwerpen schieten de kleine partijen als paddestoelen uit de grond.
Na Islam.be, D-SA, is er ook de Burgerlijst.
De burgerlijst gaat voor transparantie en participatie.
http://www.burgerlijst.be/
In Brasschaat heb je de partij “Brave Burgers van Vlaanderen”.
https://www.linkedin.com/pulse/3-speerpunten-van-de-partij-brave-burgers-brasschaatsevenhans/?trk=aff_src.aff-lilpar_c.partners_learning&irgwc=1
De N-Vb probeert dan weer al die kleine partijen te verenigen in één Nieuwe Volksbeweging.
Zij hebben slechts twee programmapunten:
- De 30-urenweek en
- Vermogensbelasting van 1 % voor alle vermogens > 1 miljoen Euro.
http://solidaria-democratia.org/flanders/



Ladies@Police
Er zijn te weinig vrouwen bij de politie in W-Vlaanderen. Daarom heeft de politie daar een
oproep gelanceerd.
Dames, heb je ooit al gedacht: “de politie zou wel iets voor mij zijn, maar dat is fysiek
waarschijnlijk te zwaar” of “ik kan dat nooit combineren met een gezin”. Dan is onze jobdag
zeker iets voor jou!
Ben je 17 jaar (5e/6e middelbaar) of ouder en wil je eens proeven van de opleiding (functioneel
parcours, self-defense) of praten met net afgestudeerde aspirantes en horen hoe zij het er van
af brachten?
Schrijf je nu in voor onze ladies@police op 10 juli of 28 augustus - een dag voor vrouwen, door
vrouwen! #whoruntheworld #ookdathoorterbij.
Deze gaan door in de West-Vlaamse politieschool, Diksmuidse Heirweg 6 te 8210 Zedelgem.



Nieuwe arbeidsdeal?
Premier Charles Michel (MR) wil voor het zomerreces uitpakken met een arbeidsdeal, een
akkoord tussen de federale regering en de regio’s om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te
gaan. Hoewel in ons land in vergelijking met de buurlanden relatief weinig mensen werken,
raken vacatures niet ingevuld. In Vlaanderen staan 46.000 vacatures open. Dat probleem dreigt
groter te worden. Naar verwachting komen er tegen 2023 in België zo’n 240.000 banen bij.
Omdat het probleem acuut is, wordt in de regering-Michel achter de schermen een versnelling
hoger geschakeld. Er is aan alle regeringspartijen gevraagd lijstjes met voorstellen te maken.
Morgen is er een vergadering van cabinetards waar alles op tafel komt. De Tijd vernam alvast
wat in de verlanglijstjes van de N-VA en Open VLD staat. Die zien hun kans schoon om nog een
verregaand pakket met arbeidsmarkthervormingen op de tafel te leggen.
Ofschoon het om aparte documenten gaat, zijn de parallellen opvallend. Met een eerste
batterij maatregelen willen de N-VA en Open VLD werklozen beter activeren. ‘Iedereen die kan
werken, moet aan het werk worden geholpen of aan het werk blijven’, is het motto. Beide
partijen stellen voor dat werklozen zich binnen de maand na hun ontslag verplicht bij de VDAB
moeten inschrijven. Nu hoeven ze dat pas aan het einde van de opzegperiode te doen,
waardoor soms maanden tot meer dan een jaar passeert vooraleer een ontslagen persoon
wordt geactiveerd.
Daarnaast ijveren de liberalen en de Vlaams-nationalisten voor het beter activeren van oudere
werkzoekenden en bruggepensioneerden, die nu weliswaar op een jobaanbod moeten ingaan
maar niet actief op zoek moeten naar werk. Open VLD legt ook de verplichte
gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen op tafel. Die stond al in het regeerakkoord maar
werd nooit ingevoerd. Bovendien wil de partij werkgevers aanmoedigen meer te investeren in
opleidingen voor knelpuntberoepen. Daarvoor wil ze het scholingsbeding verstrengen. Dat is
een instrument waarmee bedrijven werknemers die bij hen een opleiding hebben gekregen
kunnen dwingen een bepaalde periode in dienst te blijven.
De N-VA verbindt dan weer een aanpassing van de wet-Renault aan de maatregelen voor een
betere activering. Die regeling, die de spelregels bij een collectief ontslag vastlegt, had tot doel

bij zo’n ontslagronde banen te redden, maar schiet tekort. De sociale partners buigen zich
momenteel over zo’n hervorming, maar hebben nog geen akkoord bereikt.
Een tweede reeks maatregelen heeft als doel mensen langer aan het werk te houden. De N-VA
en Open VLD pleiten voor het afbouwen van het brugpensioen. Nu is brugpensioen, officieel
werkloosheid met een bedrijfstoeslag, in bepaalde gevallen nog steeds mogelijk voor 60 jaar.
Bij de herstructurering die Carrefour vorig jaar heeft aangekondigd, kunnen ontslagen
werknemers wellicht nog op 56 jaar met brugpensioen.
De N-VA wil die leeftijdsvoorwaarde optrekken tot minstens 60 jaar. Al ziet de partij, net zoals
Open VLD, het brugpensioen het liefst helemaal uitdoven. De liberalen willen in de plaats wel
het systeem van de landingsbanen, waarmee oudere werknemers met behulp van een
uitkering minder gaan werken, uitbreiden. De N-VA wil dan weer een einde maken aan het
verlof voorafgaand aan het pensioen. Daarmee kunnen onder meer politieagenten,
brandweerlui en leden van de civiele bescherming vroeger met pensioen gaan.
De N-VA hoopt 50-plussers ook langer aan de slag te houden door het loon meer laten
afhangen van de prestaties van de werknemer en minder van de leeftijd. Nu zijn vooral
bedienden van boven 50 jaar door de anciënniteitsbarema’s doorgaans de duurste werknemers
in een bedrijf. Dat leidt ertoe dat zij bij ontslagrondes sneller worden geviseerd, maar ook dat
50-plussers moeilijk ander werk vinden omdat ze te duur zijn.
Hierbij een overzicht van de voorstellen:
Wat wil N-VA?
◾ Aanpassing wet-Renault over collectieve ontslagen.
◾ Loon laten afhangen van competentie in plaats van van anciënniteit.
◾ Afschaffen verlof voorafgaand aan pensioen.
◾ Afbouw gelijkgestelde periodes.
◾ Brugpensioen laten uitdoven.
◾ Werklozen verplichten zich binnen de maand in te schrijven bij de VDAB.
Wat wil Open VLD?
◾ Werkgevers aanmoedigen meer te investeren in opleidingen voor knelpuntberoepen.
◾ Verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen.
◾ Systeem uitbreiden van landingsbanen waarmee oudere werknemers met behulp van een
uitkering minder gaan werken.
◾ Brugpensioen laten uitdoven.
◾ Werklozen verplichten zich binnen de maand in te schrijven bij de VDAB.
In het regeerakkoord is een hervorming van die anciënniteitsverloning opgenomen. De
bedoeling is werknemers wat meer te laten verdienen tussen hun 30 en 45 jaar en de lonen
nadien wat minder snel te laten toenemen. Eerder liet minister van Werk Kris Peeters (CD&V)
zich ook positief uit over zo’n hervorming. Hij vroeg de sociale partners daar werk van te
maken, maar er is nooit iets van in huis gekomen.
Tot slot wil de N-VA werken meer laten renderen. Dan wordt vooral naar een afbouw van de
gelijkgestelde periodes voor het pensioen gekeken. Wie jonger is dan 50 jaar en werkloos
wordt, bouwt vanaf volgend jaar enkel nog op basis van een minimumrecht pensioenrechten
op. 50-plussers blijven dat doen op basis van hun laatste loon. De N-VA heeft die uitzondering
altijd willen schrappen, maar botste op weerstand bij de coalitiepartners.
De vraag is welke maatregelen effectief groen licht krijgen. Bij de N-VA en Open VLD vrezen ze
dat Peeters op de rem zal staan omdat veel maatregelen moeilijk liggen bij de vakbonden en

CD&V die met de verkiezingen in aantocht niet te hard voor het hoofd wil stoten. En zelfs als in
de federale regering een akkoord wordt bereikt, moet ook nog een overeenkomst met de
deelstaten worden gesloten.



18 jaar: Ontdek Europa per trein
Ben je 18 en heb je zin in avontuur? Pak dan je koffers en ontdek Europa via DiscoverEU, een
initiatief van de Europese Unie waardoor ongeveer 15 000 jongeren deze zomer een gratis
reisticket krijgen.
Grijp deze kans om te ervaren hoe het voelt om vrij rond te reizen in Europa, de diversiteit van
Europa beter te begrijpen, te genieten van de culturele rijkdom, nieuwe vrienden te maken en
uiteindelijk ook jezelf beter te leren kennen.
En wat nog beter is, 2018 is het Europees jaar van het cultureel erfgoed, je reis wordt dus
nóg interessanter! In heel Europa vinden allerlei evenementen plaats om ons fantastisch
diverse culturele erfgoed in het zonnetje te zetten.
Meestal reis je met de trein. Dat betekent dat je kunt genieten van de adembenemende
landschappen en bruisende steden die ons continent te bieden heeft.
Om ervoor te zorgen dat je echt overal kunt komen, is de reisticket uitgebreid, zodat je ook
gebruik kunt maken van bussen en veerboten. In uitzonderlijke gevallen en wanneer er geen
ander vervoersmiddel beschikbaar is, mag je ook het vliegtuig nemen. Zo kunnen jongeren die
in afgelegen gebieden of op eilanden wonen, ook deelnemen.
Wie komt in aanmerking? Alle Info via:
https://europa.eu/youth/discoverEU%20_nl

BOEKEN


Fahrenheit 451
In de 24e eeuw heeft de tv het gedrukte woord verdrongen; boeken zijn verboden en worden
vernietigd door 'brandmannen' die geen water maar vuur spuiten: boeken ontvlammen bij 451
graden Fahrenheit. Guy Montag is zo'n 'brandman', maar na een ontmoeting met buurmeisje
Clarisse gaat hij twijfelen aan zijn missie en sluit hij zich aan bij de 'illegalen' - dissidenten dus.
Fahrenheit 451 is een maatschappijkritische sf-klassieker die ruim veertig jaar na verschijnen
nog altijd actueel is. Het boek bevat veel dialogen, is boeiend geschreven en biedt een bizarre
kijk op een scheefgegroeide maatschappij.
Het gaat om de opstelling van de mens in een technocratische, totalitaire samenleving (zoals
George Orwells Animal Farm en 1984; en Anthony Burgess' A Clockwork Orange). Het bevatte
ook een waarschuwing tegen het McCarthyisme (de heksenjacht op vermeende communisten)
aan het begin van de jaren vijftig.

Ray Bradbury is een Amerikaans
sciencefictionschrijver van overwegend korte
verhalen die vooral in de jaren vijftig een geheel
nieuw geluid deden horen; zijn afschrikwekkende
visioenen hebben veel invloed gehad.
Nadat de invloedrijke Brits-Amerikaanse schrijver
Christopher Isherwood had verkondigd dat Bradbury
een 'dichter' was, kreeg de laatste grote
naamsbekendheid.
Fahrenheit 451 is ondertussen verfilmd en vertoond
op het festival van Cannes. Het is een Amerikaanse
sciencefictionfilm, mei 2018, geschreven en
geregisseerd door Ramin Bahrani en gebaseerd op
het gelijknamig boek van Ray Bradbury.



Leve politiek
‘Leve politiek’ is een pleidooi voor politiek van Kristof
Calvo. Want politiek bepaalt elke seconde, elke
minuut van ons leven.
Het boek is een pleidooi voor onbescheiden
progressieve politiek met grote dromen. Als ze dat
ook echt willen, kunnen progressieven winnen van
populisten.
In ‘Leve politiek’ presenteert Kristof Calvo 50
vernieuwende voorstellen voor meer gelijkheid, het
samenleven in diversiteit en een radicale vernieuwing
van de politiek. Je kunt ook meedoen aan een
enquête.
http://www.kristofcalvo.be/enquete/



Gelijke kansen in de school
Dit boek is onmisbaar voor elke (aankomend) leraar die zich wil verdiepen in de kwestie van
diversiteit, effectieve methoden wil leren om alle leerlingen te bereiken en wil bijdragen aan
het vormen van een samenleving met gelijke kansen voor iedereen. De maatschappij is diverser
dan ooit en dat stelt scholen voor bijzondere uitdagingen.
David Mitchell schreef dit prikkelende boek om (aankomende) leraren te helpen effectief les te
geven. Om beter onderwijs te geven aan álle leerlingen, analyseerde hij de beste strategieën.
Daarbij baseerde hij zich, net als in zijn bestseller Wat écht werkt, op de meest recente
onderzoeken naar de effectiviteit van onderwijsbeleid en -methoden. Mitchell onderscheidt
vijf belangrijke categorieën van diversiteit: sekse en seksuele identiteit; sociale klasse en

sociaal-economische status; ras, etniciteit en cultuur; overtuigingen en religie; en beperkingen
en handicaps.
Hij stelt cruciale vragen die alle beleidsmakers,
onderwijsprofessionals en studenten in overweging
moeten nemen:
• Hoe kan onderwijs ruimte bieden aan diversiteit
en garant staan voor kansengelijkheid?
• Waarom is die diversiteit zo belangrijk?
• Welke invloed heeft de maatschappelijke drang
naar cohesie en saamhorigheid op mensen die
‘anders’ zijn?
• Wat zijn de culturele en historische opvattingen
over onderlinge verschillen?
• Moeten leerkrachten verschillen benadrukken,
opheffen, verminderen of negeren?



Werken “voor de kost”
Hoe gaat het met werk in onze samenlevingen?
Hoe zijn jobs geëvolueerd? Hebbens sommige
beroepen nog wel toekomst? Dit boek serveert
40 verhalen van 40 verschillende mensen, elk
over hun beroep. Zij die tot nu toe de moderne
tijd overleven, andere die onder druk staan en
dreigen te verdwijnen, en nieuwe beroepen die
voortkomen uit de evoluties die we allemaal
opmerken.
De geïnterviewden spreken over de eigenheid
van hun job en over de bedreigingen en
uitdagingen ervan. De rode draad is hoe graag
mensen werken en houden van hun beroep.
Maar ze willen tegelijk ook meer greep op hun
job en willen meedenken over wat beter kan en
moet.
http://www.uitpers.be/artikel/2018/06/21/men
sen-over-hun-werk/
Dirk Barrez, Voor de kost. 40 mensen over hun job en echt werk, 2018, 176 p, winkelprijs €
22,99 - Pala lezers betalen € 20 en gratis verzending

ANTIPESTTEAM


UNIA is erkend
Unia heeft sinds kort de internationale erkenning als nationale mensenrechteninstelling met
status B. Unia dankt die status aan haar onafhankelijkheid en inzet voor mensenrechten, onder
meer voor het recht op gelijke kansen en non-discriminatie. ‘De status B is de eerste stap voor
ons land naar een mensenrechteninstituut met status A, een instituut dat álle mensenrechten
beschermt,’ zegt Unia-directeur Els Keytsman.
‘De vereiste om een onafhankelijke instelling te zijn, is vastgelegd in de Principes van
Parijs.(externe link) Bij Unia hebben we wettelijke opdrachten zoals het behandelen van
individuele meldingen. We kunnen ook standpunten innemen en advies verstrekken,
beschikken over een eigen budget en hebben een directie die wordt aangeduid door een raad
van bestuur in plaats van een regering. Het samenwerkingsakkoord van 2013 tussen het
federale niveau en de deelstaten dat de wettelijke basis vormt van Unia, verwijst trouwens
expliciet naar die Principe van Parijs’, gaat ze verder.
‘Omdat in 2014 het toenmalige Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
gesplitst werd in de huidige instellingen Unia en Myria, verdween onze erkenning als
mensenrechteninstelling. Unia heeft de erkenning dus opnieuw moeten aanvragen en
verdienen door onze onafhankelijkheid en expertise te bewijzen. Slachtoffers van discriminatie,
racisme of haatmisdrijven, helpen we in alle onafhankelijkheid. Daarnaast kan Unia door de
status deelnemen aan internationale fora voor mensenrechten’, klinkt het.
Tot slot wil Unia onderlijnen dat de titel géén eindpunt is. ‘Omdat België lid is van de VNmensenrechtenraad moet het zoals veel andere landen een instituut hebben dat toeziet op de
naleving van álle mensenrechten. Zo een nationaal mensenrechteninstituut met breed
mandaat krijgt een A-status.’
Meer info:
https://www.unia.be/nl/artikels/unia-internationaal-erkend-als-nationaalmensenrechteninstituut



Camera’s op het werk
Het aantal aanvragen voor het plaatsen van camera's op de werkvloer is vorig jaar met 7,2
procent toegenomen. In totaal werden er 1.129 aanvragen ingediend in 2017. Dat meldt
zelfstandigenorganisatie NSZ op basis van uit cijfers van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Met de camera's willen bedrijven volgens NSZ vooral diefstallen door het eigen personeel
tegengaan. Veertig procent van de diefstallen in een handelszaak zijn immers het werk van
eigen medewerkers, klinkt het.
Een gemiddelde winkeldiefstal door klanten bedraagt volgens NSZ rond de 100 euro, terwijl
diefstal door een medewerker gemiddeld goed is voor zowat 1.300 euro.

Volgens VRT NWS zijn de sectoren waar camerabewaking in opmars is heel divers. Het gaat van
kleinhandel en horeca tot banken, garages en praktijkruimtes van vrije beroepers.
"Camerabewaking op de arbeidsplaats is ondertussen een normale zaak geworden en doet zich
voor in de meest uiteenlopende sectoren", stelt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.
Camera’s plaatsen op de werkvloer kan enkel voor specifieke gevallen, schrijft VRT NWS: met
het oog op veiligheid en gezondheid, bescherming van de goederen van de onderneming,
controle van het productieproces; en controle van de arbeid van de werknemer. Een bedrijf
moet zijn werknemers ook op de hoogte brengen dat er camera’s geplaatst zullen worden.



Te mooi om waar te zijn
Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook
Fraude, bedrog en misleiding. Het is helaas iets van alle tijden…
Oplichters worden steeds inventiever en slaan de laatste jaren massaal toe op het wereldwijde
web. Ook daar azen ze op slechts één ding: ze lokken slachtoffers in de val en gaan aan de haal
met hun centen.
Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als
consument of onderneming niet gerespecteerd?
Kies dan het scenario dat op uw probleem van toepassing is en doorloop de verschillende
stappen om uw probleem te melden aan de bevoegde diensten.
U krijgt steeds een advies waarin we zoveel mogelijk op uw vragen trachten te antwoorden.
De bevoegde diensten analyseren uw melding en stellen mogelijk een onderzoek in. Dit kan
leiden tot het doorgeven van uw gegevens aan andere bevoegde autoriteiten. Zij komen niet
tussen in uw individueel probleem en verstrekken in principe geen informatie over het
onderzoek. Voor uw individueel probleem verwijzen wij uitsluitend naar het advies dat u zal
toegestuurd worden.
Deze website heeft als doel je te waarschuwen voor deze oplichting en je te helpen om ze te
vermijden.
https://temooiomwaartezijn.be/#4



Smishing
Al eens van smishing gehoord? Het gaat om een oplichterstechniek waarbij criminelen
nietsvermoedende mensen een sms sturen om persoonlijke gegevens te ontfutselen.
In het Nederlandse Roosendaal zijn drie mannen opgepakt omdat ze via sms’jes inloggegevens
voor internetbankieren probeerden buit te maken. Ze stuurden sms’jes rond met daarin een
link naar een nagemaakte website van een bank. Als iemand in de oplichting trapte en
probeerde in te loggen, kregen de fraudeurs gebruikersnamen en wachtwoorden in handen.
Zeker elf mensen zijn de dupe geworden. Het is niet bekend hoeveel geld de daders hebben
buitgemaakt. De verdachten zijn twee mannen van 23 jaar oud en een twintigjarige. Een van de
twee oudsten zit nog vast, de anderen zijn alweer vrijgelaten.

De vorm van fraude heet smishing, oftewel sms-phishing. Bij phishing sturen fraudeurs meestal
een e-mail in naam van een bank of een andere officiële instelling om het vertrouwen van hun
slachtoffer te winnen. In de mail staat een link die leidt naar een valse website. Fraudeurs
hengelen ofwel naar de bankkaart en bijhorende pincode, ofwel proberen ze achter de codes
of paswoorden te komen waarmee de consument aanmeldt om te internetbankieren en zijn
betalingen te ondertekenen.
In ons land trappen elk jaar duizenden mensen in de val. Vorig jaar zijn in België 3.205 gevallen
van fraude met internetbankieren geteld. Dat zijn er bijna zeven keer meer dan in 2016, toen
dat 475 keer gebeurde. De fraudeurs maakten ruim 2,5 miljoen euro buit, zo blijkt uit cijfers
van Febelfin. De federatie van Belgische banken meldt daarom geregeld nooit je bancaire codes
te delen en nooit je bankkaarten op te sturen.
“Banken vragen nooit je bankkaart op, vragen nooit zelf naar je pincode en vragen je ook nooit
via e-mail of telefoon naar je codes voor internetbankieren”, aldus Febelfin. En krijg je toch een
link om in te loggen via mail, sms, Whatsapp of eender wat? Nooit op klikken!
Eind vorige maand waarschuwde de organisatie nog voor een ander fenomeen, waarbij
fraudeurs jongeren proberen in te lijven als geldezels om gestolen geld illegaal wit te wassen.
Dan leent een geldezel zijn bankkaart uit aan criminelen of schrijft hij voor hen geld over naar
andere rekeningen, vaak in het buitenland. Volgens de banken ronselen de fraudeurs hun
slachtoffers in België vaak via sociale media, zoals Instagram, WhatsApp en Snapchat.
Febelfin roept jongeren op niet in te gaan op de voorstellen omdat ze zich dan schuldig maken
aan fraude en strafrechtelijk kunnen vervolgd worden. Bij minderjarigen die in de val trappen,
kunnen de ouders aansprakelijk worden gesteld.
Wie zich toch laten vangen wordt opgeroepen om meteen Card Stop te bellen op het nummer
070 344 344 en een klacht in te dienen bij de politie.

www.antipestteam.be

