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ECONOMIE


Bankencrisis: 10 jaar later
Tien jaar geleden begon de financiële crisis.
In 2008 viel de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers om. De kredietcrisis van 2008
mondde uit in een financiële crisis die ook de grote Belgische banken meesleurde.
Tien jaar later worden er nog altijd debatten gevoerd over de oorzaken en gevolgen van de
financiële crisis. Beleggers kijken echter liever vooruit en willen weten wat de volgende
wereldwijde recessie en crisis zal veroorzaken en wanneer deze zal komen.
Econoom Nouriel Roubini, die wereldfaam verwierf als één van de weinige experts die de
kredietcrisis van 2008 zag aankomen en de bijnaam Dr. Doom kreeg, en Brunello Rosa,
mede-oprichter van Rosa & Roubini Associates, stelden een lijst samen van tien factoren die
allemaal wijzen op een economische neergang die ernstiger zal zijn dan de vorige.
De huidige wereldwijde expansie zal waarschijnlijk tot volgend jaar voortduren, aangezien de
VS grote begrotingstekorten heeft, China een soepel fiscaal en kredietbeleid nastreeft en
Europa op een herstelpad blijft. Maar tegen 2020 zullen de omstandigheden rijp zijn voor
een financiële crisis, gevolgd door een wereldwijde recessie. Daar zijn 10 redenen voor.
Ten eerste zijn de budgettaire stimuleringsmaatregelen die momenteel de jaarlijkse
Amerikaanse groeipercentage boven zijn potentieel van 2% duwen, onhoudbaar. Tegen 2020
zal de stimulus opraken en een bescheiden fiscale weerstand zal de groei van 3% naar iets
onder de 2% brengen.
Ten tweede, omdat de stimulans slecht getimed was, raakt de Amerikaanse economie nu
oververhit en stijgt de inflatie boven het doel. De Amerikaanse Federal Reserve blijft
daarmee de federal funds rate verhogen van het huidige niveau van 2% tot ten minste 3,5%
tegen 2020, en dat zal waarschijnlijk de korte en lange rente evenals de Amerikaanse dollar
opdrijven.
Ondertussen neemt ook de inflatie in andere belangrijke economieën toe en dragen de
stijgende olieprijzen bij tot extra inflatiedruk. Dat betekent dat de andere grote centrale
banken de Fed zullen volgen in de richting van normalisatie van het monetaire beleid, die de
wereldwijde liquiditeit zal verminderen en opwaartse druk zal uitoefenen op de
rentetarieven.
Ten derde zullen de handelsconflicten van de Trump-regering met China, Europa, Mexico,
Canada en anderen vrijwel zeker escaleren, wat leidt tot een tragere groei en een hogere
inflatie.
Ten vierde zullen andere Amerikaanse beleidsmaatregelen de druk van stagflatie blijven
verhogen, wat de Fed ertoe aanzet de rentetarieven nog verder te verhogen. De Trumpregering beperkt de binnenkomende en uitgaande investeringen en de overdracht van
technologie, die de aanbodketens zullen verstoren. Het beperkt daarnaast de immigranten

die nodig zijn om de groei te handhaven naarmate de Amerikaanse bevolking ouder wordt.
Ook ontmoedigt de regering de investeringen in de groene economie. En het heeft geen
infrastructuurbeleid om obstakels aan de aanbodkant aan te pakken.
Ten vijfde zal de groei in de rest van de wereld waarschijnlijk vertragen, temeer daar andere
landen wraak zullen nemen op het Amerikaanse protectionisme. China moet zijn groei
vertragen om het hoofd te bieden aan overcapaciteit en excessieve schuldfinanciering;
anders wordt een harde landing geactiveerd. En de fragiele opkomende markten zullen de
impact van het protectionisme en de verkrappende monetaire omstandigheden in de VS
blijven voelen.
Ten zesde zal ook Europa een tragere groei doormaken als gevolg van de verkrapping van het
monetaire beleid en de handelsbeperkingen. Bovendien kan populistisch beleid in landen als
Italië leiden tot een onhoudbare schulddynamiek binnen de eurozone. De nog onopgeloste
"doem-verbintenis" tussen regeringen en banken die staatsschulden houden, zal de
existentiële problemen van een onvolledige monetaire unie met ontoereikende risicodeling
versterken. Onder deze omstandigheden kan een nieuwe mondiale neergang ertoe leiden
dat Italië en andere landen de eurozone helemaal verlaten.
De zevende factor is dat de Amerikaanse en wereldwijde aandelenmarkten "bubbelachtig"
zijn. De koers-winst-verhoudingen in de VS liggen 50% boven het historische gemiddelde en
staatsobligaties zijn te duur gezien hun lage rendementen.
Bovendien is de hefboomwerking in veel opkomende markten en sommige geavanceerde
economieën duidelijk overdreven. Commercieel en residentieel vastgoed is in veel delen van
de wereld veel te duur. De correctie in aandelen van opkomende markten, grondstoffen en
vastrentende beleggingen zal doorgaan als de wereldwijde onweerswolken samenkomen. En
aangezien beleggers lijken te anticiperen op een groeivertraging in 2020, zullen de markten
risicovolle beleggingen in 2019 beginnen te herprijzen.
Ten achtste, zodra een correctie plaatsvindt, wordt het risico van illiquiditeit ernstiger.
Buitensporige hoogfrequente/algoritmische handel zal de kans op flash crashes verhogen.
In het geval van een verkoopgolf hebben opkomende markten en geavanceerde financiële
sectoren met een enorme verplichtingen in dollars geen toegang meer tot de Fed als lender
of last resort. Nu de inflatie stijgt en de normalisering van het beleid aan de gang is, kan niet
meer worden gerekend op de steun die centrale banken in de jaren na de crisis hebben
verstrekt.
Ten negende, Trump viel de Fed al aan toen de groei nog maar 4% bedroeg. Bedenk eens hoe
hij zich zal gedragen in het verkiezingsjaar van 2020, wanneer de groei waarschijnlijk onder
de 1% is gezakt en banen verloren zijn gegaan, vooral als de Democraten dit jaar het Huis van
Afgevaardigden heroveren.
Aangezien Trump al een handelsoorlog met China is begonnen en geen aanval op NoordKorea, dat over nucleaire wapens beschikt, zal durven doen, zal hij zijn pijlen mogelijk richten
op Iran. Door een militaire confrontatie met dat land uit te lokken, zou hij een stagflatoire
geopolitieke schok teweegbrengen die niet veel verschilt van de oliecrisis in 1973, 1979 en
1990. Uiteraard zou dit de naderende wereldwijde recessie nog ernstiger maken.
Tot slot zullen regeringen bij een nieuwe crisis de beleidsinstrumenten missen om de situatie
aan te pakken, in tegenstelling tot in 2008. De ruimte voor fiscale prikkels wordt al beperkt
door massale overheidsschulden. De mogelijkheid voor meer onconventioneel monetair
beleid wordt beperkt door een opgeblazen balans en het gebrek aan ruimte om de
beleidsrente te verlagen.

En reddingsoperaties in de financiële sector zijn onwaarschijnlijk in landen met weer
oplevende populistische bewegingen en bijna-insolvente regeringen. Aangezien het totale
schuldniveau hoger is dan in 2008, kan de volgende crisis en recessie nog ernstiger zijn en
langer duren dan de vorige crisis.
Lees ook:
https://pvda.be/artikels/regering-viert-tien-jaar-bankencrisis-met-nog-meer-privatisering



Wie betaalt de volgende crisis?
10 jaar na de start van de financiële crisis en op de verjaardag van de val van de Amerikaanse
Lehman Brothers bank, vragen velen zich af waar de duizenden miljarden zijn gebleven die
door de centrale banken in de economie werden gepompt. “In de zakken van sommigen en
niet van anderen”, zegt voormalig IMF-directeur Dominique Strauss-Kahn, DSK.
Volgens de Fransman is de manier waarop de crisis is aangepakt de oorzaak van de opkomst
van het populisme. Niet de methode die gebruikt is om het vuur te doven is het probleem,
zegt DSK in een zeldzaam interview sinds hij in 2011 ontslag moest nemen bij het IMF ten
gevolge van een seksschandaal.
“Een systeem werd geïmplementeerd - dat correct was -, waarbij men meer liquiditeiten in
de economie wilde pompen door tussenkomst van de centrale banken om zo te vermijden
dat het zou instorten. Had men dat niet gedaan dan had de wereld honderden miljoenen
werklozen geteld.
Maar tegelijkertijd moest men het systeem reinigen. Wanneer het brandt, moet je de
brandslang boven halen om het vuur te doven, maar eens dat gebeurd is moet je het
overblijvende water opzuigen. Dat is niet gebeurd.
Men heeft het geld in de zakken van een aantal mensen laten zitten, maar niet in die van de
anderen. Die ongelijkheden zijn geëxplodeerd en hebben geleid tot het populisme dat zich
vandaag ontwikkelt in alle Europese landen en op een zekere manier toch ook in de
Verenigde Staten.
Die situatie is voor mij het gevolg van de toename van de ongelijkheden die zijn veroorzaakt
door een slecht beheer van de nasleep van de crisis.”
DSK vergelijkt de centrale banken dus met brandweerlui. Die hebben de gelddrukpers in gang
gezet om liquiditeiten in de economie te pompen, want eens de crisis uitbrak wilde geen
enkele bank nog geld lenen aan een andere bank, laat staan aan bedrijven en/of
consumenten. Door massaal geld in de economie te pompen wilde men die motor opnieuw
op gang krijgen. In totaal werden wereldwijd duizenden miljarden euro in circulatie gebracht.
Enkel in de eurozone zal tussen maart 2015 en december 2018 ruim 2.600 miljard euro in de
economie zijn geïnjecteerd. Omgerekend is dus sprake van 7.650 euro per inwoner.
Volgens de voormalige IMF-leider is dat geld ongelijk verdeeld en is het niet terechtgekomen
daar waar het nodig was. Kleine en middelgrote ondernemingen en de middenklasse hebben
van deze geldtsunami niet kunnen profiteren. Het zijn dus vooral de rijken die van dit geld

gebruik hebben kunnen maken om zich verder te verrijken. In zowat alle rijke landen is de
ongelijkheid de voorbije jaren enkel toegenomen.
Is er een oplossing voor het probleem? Volgens het IMF moeten de rijken meer worden
belast. Dat moet dan vooral gebeuren in landen waar de belastingen niet progressief zijn.
Een voorstel waar in België eens mee gelachen zal worden, want in ons land behoort de
fiscale druk al tot de grootste ter wereld. Anderzijds blijkt uit verschillende onderzoeken dat
de economische groei bij ons beter werd verspreid over de bevolkingsklassen dan in andere
rijke landen.
Een hogere belasting van de superrijken heeft geen negatieve invloed op de economie. Dat
schrijft het Internationaal Muntfonds (IMF) in haar woensdag gepubliceerde zesmaandelijkse
studie Global Financial stability Report.
Het muntfonds stelt dat landen overal ter wereld de gevolgen ondervinden van toenemende
inkomensongelijkheid en daarom ernstig moeten overwegen de rijkdom te herverdelen door
hun belastingstelsel te herbekijken.
De studie van het IMF over belastingen biedt een gerenommeerde en welkome politieke
steun voor [Labour-leider] Jeremy Corbyn en [diens kandidaat-minister van Economie] John
McDonnell, die hun kiezers er van trachten te overtuigen dat hun fiscale plannen niet enkel
billijk, maar ook economisch rendabel zijn.
“Met een knipoog naar het werk van de Franse econoom Thomas Piketty, zegt deze studie
over fiscaliteit dat de landen ook belastingen op vastgoed en eigendommen van de rijken
zouden moeten voorzien.
Conclusie van het IMF: "De optimale belastingtheorie suggereert dat een aanzienlijk hogere
belasting op de hoogste inkomens moet worden geheven dan dat vandaag het geval is."
Vrij vertaald: "Haal het geld bij de superrijken. Ze kunnen het zich veroorloven."
Thomas Piketty’s boek: 'Kapitaal in de 21ste eeuw' samengevat in 165 woorden:
De centrale thesis van het boek wil dat sinds het begin van het liberale kapitalisme het
rendement op kapitaal steeds groter was dan de economische groei. Als gevolg daarvan
werden de eigenaars van kapitaal (de rijken) sneller rijk dan degenen die voor hun inkomen
afhankelijk waren van hun arbeid (omdat salarissen enkel stijgen bij economische groei, die
de vraag aanwakkert). Piketty concludeert dat het kapitalisme geen systeem is waarin
iedereen zijn kans krijgt, maar een systeem dat van nature de rijkdom concentreert bij de
erfgenamen van een kleine financiële aristocratie.
Besluit: we moeten onmiddellijk een vermogensbelasting invoeren voor de superrijken.



Begrotingstekort 8,2 miljard euro
De regering-Michel wou het begrotingstekort volgend jaar terug te dringen tot 0,7 procent
van het bruto binnenlands product of 3,2 miljard euro. Maar het tekort is in werkelijkheid
veel groter. Uit cijfers van de economische begroting die het Planbureau publiceerde, kan
worden afgeleid dat het begrotingstekort volgend jaar oploopt tot 1,8 procent of 8,2 miljard
euro. En het ziet er niet naar uit dat die misser nog goedgemaakt wordt voor de
verkiezingen van mei volgend jaar. In juli nam de regering een reeks maatregelen om de
begroting van volgend jaar op koers te houden, maar fundamentele ingrepen bleven uit. De
regering rekent erop dat de arbeidsdeal extra mensen aan het werk zet en dat ze dus meer
inkomsten zal binnenkrijgen. Ze rekent daarvoor op 500 miljoen euro, maar de vraag is of dat
bedrag gehaald wordt.

De volgende regering krijgt onvermijdelijk een zware budgettaire erfenis op haar bord.
Nochtans was het de bedoeling van deze regering de begroting in evenwicht te brengen.
Maar omdat ze koos voor een politiek van belastingverlagingen kreeg ze het gat nooit
gedicht. In tegenstelling tot de regering-Michel zal de volgende regering niet meer kunnen
profiteren van een daling van de rente. De ploeg van Charles Michel (MR) slaagde erin het
begrotingstekort te doen zakken van 3,1 naar 1,8 procent, maar dat was deels te danken aan
de lage rente, waardoor ze minder intrest op de schuld moest betalen. Dat voordeel valt
hoogstwaarschijnlijk in de loop van de volgende legislatuur weg.
Niet alleen de begrotingscijfers vallen tegen. Ook de economische groei slabakt. In plaats van
een groei van 1,6 procent verwacht het Planbureau voor dit en volgend jaar een groei van
1,5 procent. Dat heeft te maken met een algemene dip in de eurozone ‘wegens hogere
olieprijzen en een daling van het consumenten- en ondernemersvertrouwen’.
De jobmotor blijft wel draaien, maar iets minder snel. Vorig jaar kwamen er nog 65.000 jobs
bij, dit jaar 57.000 en volgend jaar 43.000. De werkloosheidsgraad zakt verder tot 5,7 procent
volgend jaar. ‘Een historisch laag niveau’, reageert minister van Werk Kris Peeters (CD&V).
De Vlaamse steden en gemeenten zijn financieel gezond. Dat is een gevolg van de strenge
budgettaire regels die de Vlaamse voogdijoverheid heeft opgelegd.
De som van alle autofinancieringsmarges van de Vlaamse steden en gemeenten bedroeg
vorig jaar 921 miljoen euro.
De Vlaamse lokale besturen hebben hun budgettaire evenwicht vooral via besparingen
behaald. De belastingen gingen aan het begin van de bestuursperiode in één op de tien
steden en gemeenten omhoog, maar werden daarna opnieuw verlaagd. Hopelijk houden de
lokale besturen dat beleid ook de komende jaren aan.
Alleen wordt dat een hele zware opdracht. De investeringen moeten tussen 2019 en 2025
dringend omhoog. Daarnaast moeten de lokale besturen blijven meebetalen voor de
pensioenen van hun statutaire ambtenaren. Ten slotte verliezen de steden en gemeenten op
termijn meer dan 300 miljoen euro aan belastinginkomsten door de taxshift. De verleiding
zal de komende jaren dan ook groot zijn de belastingen toch te verhogen.



De Septemberverklaring
Aan het begin van het politieke werkjaar in september spreekt de minister-president van de
Vlaamse regering zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De
Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene
maatschappelijke situatie in Vlaanderen, over de krachtlijnen van haar beleid en de
begroting 2019.
Mijnheer de voorzitter,
Geachte Vlaamse Volksvertegenwoordigers,
Voor de vijfde en laatste keer in deze regeerperiode mag ik, namens de Vlaamse Regering,
een verklaring afleggen over de algemeen maatschappelijke situatie en de krachtlijnen van
de begroting.
Dit is een goede gelegenheid om te kijken waar we staan, om een balans op te maken.
Geen definitieve balans, want de regeerperiode duurt vijf jaar en de Vlaamse regering is
vastbesloten om krachtig voort te besturen en verder uitvoering te geven aan het
regeerprogramma waarvoor ze op 26 juli 2014 het vertrouwen van dit parlement heeft
gekregen – een vertrouwen dat jaar na jaar bevestigd is.

Ik begin, voorzitter, met de algemeen maatschappelijke situatie en het traject dat we tot nog
toe hebben afgelegd: onze besparingen, onze belastingverlagingen, onze investeringen en
onze hervormingen. In het tweede deel ga ik nader in op de begroting voor 2019 en onze
ambities voor het komende jaar.
Dames en heren,
Vlaanderen, staat er vandaag beter voor dan aan het begin van deze regeerperiode.
Zeker is dat deels toe te schrijven aan het uitdoven van de financieel-economische crisis en
het aantrekken van de internationale conjunctuur.
Maar ook en vooral is het te danken aan de inzet en het doorzettingsvermogen van heel veel
Vlamingen – vrouwen en mannen, jongeren en ouderen, werknemers en werkgevers,
loontrekkenden en zelfstandigen, denkers en doeners, dromers en durvers.
Het is een collectieve verdienste dat in de vier jaar die sinds het aantreden van deze regering
zijn verstreken:
- er 145.000 Vlaamse jobs zijn bijgekomen;
- er ruim 41.000 of 17% werklozen minder zijn
- en de werkzaamheidsgraad is gestegen tot boven de 73 procent.
Het is een collectieve verdienste:
- dat onze uitvoer is gestegen tot 317 miljard euro vorig jaar, waarmee we 84 % van de
export van dit land realiseren en de vijftiende grootste exporteur van de wereld zijn;
- dat er vorig jaar 18% meer bedrijven zijn opgericht dan in 2014;
- en dat er vorig jaar 7% minder ondernemingen failliet zijn gegaan dan in 2014.
Het is een collectieve verdienste:
- dat het verkeer op onze wegen veiliger is geworden en het aantal verkeersdoden
stelselmatig daalt en nooit zo laag was als dit jaar;
- dat Vlaanderen een inclusieve samenleving is, een van de Europese regio’s met de minste
sociale ongelijkheid en het laagste armoederisico;
- dat onze jeugdbewegingen, onze verenigingen, onze sportclubs meer dan ooit floreren;
- dat er zich dag in, dag uit één miljoen Vlamingen vrijwillig inzetten voor de samenleving.
Lees verder via:
http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/120987



Zorgt Brexit voor ramp in VK?
Indien de EU en het VK niet tot een akkoord komen over de Brexit, dreigt het Britse vastgoed
met 35% in waarde te verminderen, aldus de gouverneur van de Bank of England.
In het Verenigd Koninkrijk is lichte paniek ontstaan nadat de gouverneur van de de Bank of
England (Engelse centrale Bank) tijdens een briefing voor het kabinet van Teresa May heeft
gezegd dat de prijs van vastgoed in het land in de drie jaar volgend op een no-deal Brexit met
35% zou dalen.
Volgens Carney zou een no-deal Brexit automatisch leiden tot een sterke en permanente
devaluatie van het Britse pond, galopperende inflatie en als gevolg daarvan hogere

rentevoeten, die op hun beurt de hypotheken onbetaalbaar zouden maken. De Britse
vastgoedmarkt zou als gevolg daarvan uiterst kwetsbaar worden. De banken zouden zo’n
evenement nipt overleven, zei Carney, die er aan toevoegde dat "het niet onze taak is te
hopen op het beste, maar voorbereid te zijn op het ergste".
Daling van 35% zou kiezers dubbel treffen
Vastgoed vertegenwoordigt meer dan de helft (51 procent) van de totale Britse rijkdom,
blijkt uit een recent rapport van het Britse Office for National Statistics (ONS).
Een daling van 35% van de vastgoedprijzen zou de Britse kiezers dan ook dubbel hard treffen;
niet enkel zou de openstaande hypotheek op hun bezit de waarde van hun eigendom gaan
overtreffen, maar omdat de banken de geldkraan zouden dichtdraaien zou het voor jonge
koppels nog moeilijker worden om zich een woning aan te schaffen.
Carney zei ook niet te zien hoe de Bank of Engalnd in zo’n situatie de negatieve gevolgen van
een no-deal Brexit zou kunnen temperen door haar monetaire politiek aan te passen.
Analisten nemen Carney’s uitspraken met een korrel zout. Dat een hard Brexit een schok op
de markten zou veroorzaken staat vast, maar die schok moet niet noodzakelijk permanent
blijven. Verbazend genoeg zou geen enkele van de gebriefde ministers die opmerking
hebben gemaakt. Toch kan een hard Brexit ook gevolgen op langere termijn veroorzaken:
bedrijven kunnen bijvoorbeeld failliet gaan.
Britse vastgoedmarkten hebben het hard te verduren
De Britse vastgoedmarkten hebben het ondertussen al hard te verduren. In het jaar na het
Brexit-referendum was het aandeel van de Europese vastgoedkopers in Londen sterk
teruggevallen. Die trend werd in de duurste wijken van de stad - waaronder Mayfair en
Belgravia - het sterkst gevoeld. Ondertussen zijn de kopers onder impuls van een zwak Brits
pond (vastgoed is nu 11% goedkoper dan voor het referendum) mondjesmaat teruggekeerd.

ONDERWIJS


Wijzigingen wetgeving
Inschrijvingen en toelatingsvoorwaarden in het deeltijds kunstonderwijs
Procedure gelijkwaardige leerdoelen en getuigschrift basisonderwijs in het buitengewoon
basisonderwijs
De stap zetten naar het hoger onderwijs is voor heel wat jongeren een belangrijk
scharniermoment in hun onderwijsloopbaan. Met deze studiedag willen we de dialoog
tussen het secundair en het hoger onderwijs hierover versterken. Kennis delen en van elkaar
leren staat centraal.
De focus van deze studiedag is de begeleiding van jongeren bij de overgang van het
secundair naar het hoger onderwijs. Hoe gebeurt dit? Hoe kijken beide onderwijsniveaus
hiernaar? Wat zijn de uitdagingen?

Alle info via:
https://www.vlor.be/activiteiten/bruggen-bouwen-tussen-secundair-en-hoger-onderwijsover-de-onderwijsloopbaan-van?utm_source=Klasse++Nieuwsbrieven&utm_campaign=3b8bef28b5klasse_schooldirect_2018_09_18&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f3b8bef28b5-417312689
https://www.vlaamsbrabant.be/onderwijs-vorming/voor-scholen-en-leerkrachten/kalenderstudiedag-over-de-aansluiting-van-onderwijs-op-de-arbeidsmarkt.jsp



Crevits onder druk
Het wordt meer en meer duidelijk dat het Vlaams Onderwijs minder goed is dan wat de
overheid de bevolking steeds heeft voorgehouden.
Niet dat we in een ontwikkelingsland wonen maar de kosten van het onderwijs leveren te
weinig kwaliteit op.
De kloof tussen de goede scholen en de “minder goede” (slechte?) zijn nergens zo groot
binnen de EU als in België.
Veel leerkrachten hebben daar al langer voor gewaarschuwd, maar de bevoegde ministers
hebben dat nooit ernstig genomen.
Ook Crevits is haar mandaat begonnen met de mededeling: “We moeten de hervormingen
van het onderwijs verder zetten”. Maar er is geen verbetering merkbaar, integendeel.
Ook de ouders beginnen nu sceptisch te staan tegenover Crevits’ beleid en hebben
vraagtekens bij de kwaliteit van sommige scholen. Ze willen bewust kunnen kiezen voor een
goede school.
We weten nu, uit het internationale onderwijsonderzoek PISA, dat één Vlaamse school op
de zeven een gemiddelde leerling aflevert die elementaire basiskennis mist.
We krijgen meer en meer alarmsignalen over het algemeen niveau van ons Vlaams
onderwijs, zelfs van het lager onderwijs. We zijn de sterkste daler in Europa, alleen Frankrijk
en Wallonië, Georgië en Malta doen het nog slechter. Dat is echt een probleem, ook voor de
economie.
Het onderwijs in Vlaanderen kost ons 120.000 euro per kind. Daar moet dan ook voldoende
kwaliteit tegenover staan.
We weten uit onderzoek dat als je erin slaagt om de top van de maatschappij één IQ-punt
verder te ontwikkelen - en dat kan - dat het effect geassocieerd is met jaarlijks 468 dollar
extra bruto binnenlands product per hoofd. Als je het gemiddelde een IQ-punt laat zakken of
stijgen, gaat het om 229 dollar. Meer IQ leidt tot extra bedrijven, nieuwe patenten, meer
werkgelegenheid.
Als er niet dringend iets veranderd zal er op termijn een te duur, of misschien wel een
geprivatiseerd onderwijs ontstaan. Dure onderwijsleningen zullen daarvan het resultaat zijn.
Dan krijg je pas elitair onderwijs. Het groepje ouders dat niet tevreden is met de school waar
hun kinderen naartoe moeten, is doorgaans hoogopgeleid en kapitaalkrachtig. Onderwijs
kost u jaarlijks zo’n 10.000 euro per jaar/per kind. Voor de welgestelden is dat geen
probleem. De sociaal kwetsbaren kunnen zich dat sowieso niet permitteren. De
middenklasse wil ook geen 10.000 euro per jaar investeren om onderwijs te financieren dat
zij van middelmatige kwaliteit vinden.
De overheid mag daarom de ouders niet negeren die hunkeren naar goed onderwijs. Zij
willen gewoon het beste voor hun kinderen.

Ook in Vlaanderen zijn er onderling te grote verschillen tussen de scholen.
De beste leerlingen in de ene school zijn soms zwakker dan de zwakke leerlingen in een
andere school.
Centrale aanmelding en voorrang voor kansengroepen garanderen niet de kwaliteiten die de
sociale verschillen zou moeten wegwerken.
Het onderwijs is te lang overgelaten aan pseudowetenschappers, zoals pedagogen, die te
weinig voeling hebben met het werkveld en niet weten hoe het er bvb in het beroepsonderwijs aan toe gaat, en aan politiek benoemde directeurs die geen leiding kunnen geven,
niet kunnen organiseren en amper de onderwijsdecreten kennen.
Volgens Neutr-On moet er een universitaire opleiding komen voor schooldirecteurs.
En er is te weinig controle op sommige scholen. Resultaat: nepotisme en vriendjespolitiek
bij de aanwervingen, devaluatie van de behaalde diploma’s, tot een algemene pedagogische
normvervaging. In sommige scholen is er zoveel agressie en brutaliteit dat het kweekvijvers
zijn voor criminelen.
Kortom: het beleid van Crevits komt meer en meer onder druk.
N-Va heeft al duidelijk laten weten dat ze bij de volgende federale verkiezingen in mei 2019
het Vlaams Onderwijs willen inpalmen en zelf een Minister van Onderwijs willen naar voor
schuiven.
“Vlaanderen heeft een minister nodig die verder van de onderwijskoepels verwijderd staat.
Die kan daar meer druk op zetten,” zei N-VA-voorzitter Bart De Wever.
De vrije onderwijskoepel raadt alles af wat nodig is om de kwaliteit van het Vlaams onderwijs
te behouden, meent Bart De Wever. “Die verschuiving naar de 'leukere' dingen, zoals
vaardigheden, en de nivellering naar beneden zijn tendensen die vaak vanuit de koepel van
het vrij onderwijs naar voren worden geschoven.”
Voorzitter Bart De Wever wil meer grijze massa op straat. “De nadruk op kennis, op
taalvaardigheid, op abstract denken is aan de orde. Er zit veel te veel volk in die
overheidsstructuren en koepels. We moeten meer voor de klas op maat kunnen werken voor
alle leerlingen. En ook sterke leerlingen uitdagen. Daar zijn we in Vlaanderen altijd zeer goed
in geweest: streven naar excellentie."
Lees ook:
https://www.n-va.be/nieuws/koen-daniels-meer-aandacht-voor-algemene-kennis



Leerplicht naar 3 jaar?
“De leerplichtduur is het laatst gewijzigd in 1983”, zegt Meryame Kitir. “maar ondertussen
leven we in nieuwe tijden. De samenleving is veel diverser geworden. Toch moeten we ook
in deze nieuwe tijden er nog altijd aan doen om te vermijden dat kinderen een taal- en
leerachterstand oplopen nog voor ze naar het eerste leerjaar gaan.”
Om daar voor te zorgen en alle kinderen gelijke kansen te geven, stelt Kitir voor de leerplicht
te verlagen tot 3 jaar. “Ons onderwijs kent een gigantische kloof tussen leerlingen. De
ongelijkheid wordt niet kleiner in ons onderwijs, wel integendeel. Ook het onderwijzend
personeel, ouders en beleidsmakers zijn steeds meer overtuigd geraakt van het belang van
een vroege participatie aan het onderwijs.”
Het belang van vroeg naar school gaan blijkt ook uit onderzoek. Zo hebben kinderen die
voldoende aanwezig zijn in de kleuterklas minder kans op zittenblijven. Gemiddeld heeft een

Vlaamse leerling op 8-jarige leeftijd 11,2 procent kans om een of meerdere jaren schoolse
vertraging op te lopen. Voor een leerling die voldoende dagen naar de kleuterklas ging, is dat
slechts 7 procent. “Daarnaast willen we ook extra investeren in kinderopvang op vroege
leeftijd. We willen voor ieder kind één dag per week gratis kwaliteitsvolle kinderopvang
vanaf het eerste levensjaar voorzien, en twee dagen per week vanaf het tweede levensjaar”,
besluit Meryame Kitir. Bron: Spa



OESO-rapport over onderwijs
Het jaarlijkse OESO-rapport over Education vergelijkt ons onderwijs op meer dan 100.000
punten met 35 andere landen. In het algemeen krijgt het Vlaamse onderwijs een goed
rapport, maar onderwijsexpert Dirk Van Damme (OESO) wijst wel op een aantal
aandachtspunten die kunnen verbeterd worden.
De participatiegraad in het Vlaamse onderwijs is beter dan het gemiddelde, maar de
opleidingsgraad van de ouders en de sociale achtergrond wegen op de studiekeuze in het
secundair onderwijs. Wat doen we verkeerd?
DIRK VAN DAMME. "In het kleuteronderwijs, waar er geen leerplicht is, scoren we heel goed
met een participatie van 99 procent. Van 6 tot 18 jaar geldt er een leerplicht en is de
participatiegraad vanzelfsprekend hoog. Maar daar zie je dat de opleidingsgraad van de
moeder en de migratieachtergrond bij ons meer de studiekeuze bepalen dan in andere
landen.
"Ondanks de inspanningen in het gelijkekansenbeleid is die situatie de afgelopen tien jaar
nauwelijks veranderd. Je kunt uiteraard niet weten hoe het zou zijn geweest zonder die
maatregelen, maar het lijkt mij fair te stellen dat er nood is aan nieuwe instrumenten in het
gelijkekansenbeleid. Uit onze gegevens blijkt dat de huidige instrumenten niet efficiënt
genoeg zijn."
In een kennismaatschappij is de doorstroom naar het hoger onderwijs belangrijk. Hoe doet
Vlaanderen het?
VAN DAMME. "Een diploma hoger onderwijs is in België nog altijd een van de beste remedies
tegen werkloosheid. Daarom is goed om vast te stellen dat meer dan de helft van de 20jarigen in België in het hoger onderwijs studeert. Ook na de leerplicht vinden veel jongeren
een opleiding interessant.
"De instroom in het hoger onderwijs is goed, de uitstroom is dat minder. Te veel mensen
haken af. In andere landen zie je het aantal hoger opgeleiden stijgen, terwijl bij ons dat
percentage stabiel blijft. In de politieke kringen leeft de misvatting dat er te veel
hooggeschoolden op de arbeidsmarkt zijn. Dat is zeker niet het geval. In tegenstelling tot
andere landen kennen we hier nauwelijks het probleem van mensen met een hogere
opleiding die een baan uitoefenen waarvoor ze overgekwalificeerd zijn."
Ruim 6 procent van het bruto binnenlands product gaat naar onderwijs, vooral naar het
secundair. Is het juist om te spreken van een onderfinanciering in het hoger onderwijs?
VAN DAMME. "Ik zou het zo niet noemen, maar relatief gezien gaat bij ons een kleiner deel
van de middelen naar het hoger onderwijs. In andere landen ligt de verhouding met het

leerplichtonderwijs anders. Universiteiten en hogescholen staan bovendien de jongste jaren
door de enveloppefinanciering onder druk. Hun middelen zijn niet mee gestegen met de
studentenaantallen. Daar komt nog bij dat ons hoger onderwijs gemakkelijk toegankelijk is
door de tamelijk lage inschrijfgelden. En er is geen traditie om onderfinanciering met private
middelen te compenseren.
"Het secundair onderwijs is wel goed gefinancierd. Van de 35 landen hebben we daar de op
een na ruimste financiering. Het geld gaat voornamelijk naar de personeelskosten en minder
naar de werkingskosten. De lonen van de leraars zijn relatief goed, maar dat is niet de enige
parameter die telt. Ook de klasgrootte en het aantal lesuren bepalen mee de kostprijs. Laat
dit geen pleidooi zijn om het aantal lesuren te verhogen. Volgens recente PISA-gegevens
blijkt de leertijd weinig invloed te hebben op de kwaliteit van het onderwijs."
“Positief is dat we een erg hoge participatiegraad hebben van in het prille begin, in het
kleuteronderwijs, en aan het andere uiterste van het spectrum, bij het hoger onderwijs.
Pijnpunt is dat we er ondanks zoveel investeringen in het gelijke kansenonderwijs niet in
geslaagd zijn om de bepalende rol van de sociale achtergrond van leerlingen af te zwakken.”
Dat zegt Dirk Van Damme van de OESO.
De participatie van 20-jarigen is dus uitzonderlijk hoog in ons land, maar er is toch een groot
verschil tussen instroom en uitstroom. «Vele studenten beginnen, maar halen de eindmeet
niet», zegt Van Damme.
De gelijke kansen-problematiek blijft de achilleshiel van ons onderwijs, zo stelt Van Damme.
“De sociale achtergrond van het gezin waarin een leerling opgroeit, is nog altijd sterk
bepalend voor de score in de laatste jaren van het secundair onderwijs. Zijn je ouders
hooggeschoold, dan heb je 58% kans om in het ASO te eindigen en slechts 20% om in het
TSO of BSO te eindigen.”
To slot blijkt dat jongeren met een migratieachtergrond meer dan dubbel zoveel kans
hebben om NEET (‘not employed and educationally trained’) te zijn. “Het zijn jongeren die
tussen wal en schip vallen”, zegt Van Damme. “Ze hebben na de leerplicht afgehaakt, vinden
geen werk of zoeken geen werk, maar volgen ook geen enkel onderwijs meer. Die groep
groeit op een zorgbarende manier snel aan. En in die groep is vooral het aantal meisjes dat
niet studeert en niet werkt groter aan het worden.” Bron: Trends



Onbekwame directeurs
Een kwartier heeft de eerste werkdag van Thiéry T. als directeur van het Centrum voor
Volwassenenonderwijs (CVO) in De Panne geduurd. Na een omzwerving van twee jaar in het
Limburgse onderwijs stond hij begin september weer in zijn oude school.
Maar het was een koude douche, want de zeventien aanwezige personeelsleden hadden
afgesproken dat ze zich onmiddellijk ziek zouden melden. “We voelden ons ook echt onwel
door zijn aanwezigheid”, zegt één van hen – sommige andere personeelsleden hadden zich al
eerder ziek gemeld.
T. kon niet anders dan de school tijdelijk te sluiten.
Zijn komst riep bij het personeel demonen op uit zijn vorige periode als directeur. “Hij voerde
toen een waar schrikbewind”, zeggen ze. In de klachtenbrieven uit die periode hebben ze het
onder meer over “vriendjespolitiek”, “het bedreigen van personeelsleden” en “maatregelen
lanceren zonder overleg met de belanghebbenden”.

Die brieven vielen toen in dovemansoren. Maar twee schooljaren geleden leek het probleem
zichzelf op te lossen. T. trouwde met een Limburgse en ging aan de slag als algemeen
directeur van de scholengroep Limburg. Veel verder van De Panne kon hij niet zitten.
“Maar zo’n goede oplossing blijkt dat nu toch niet te zijn”, zegt Véronique De Merlier,
algemeen directeur van de Scholengroep Westhoek, waaronder het CVO Cervo valt. Want
Thiéry T. was ook in Hasselt met Jan en alleman in conflict gekomen, en rond Nieuwjaar werd
hij er ontslagen. “Hij was niet meer gedragen door het personeel”, heette het officieel.
“Daarop heeft hij zijn functie hier in De Panne weer opgeëist”, zegt De Merlier.
“Sindsdien zijn we op zoek naar een oplossing, maar er valt helaas niet aan te ontsnappen.
We zijn al maandenlang alle mogelijke opties aan het bekijken. Maar hij is vastbenoemd als
directeur van het CVO, en dus heeft hij recht op die functie.”
In zulke gevallen is de oplossing weleens om een extra -directiefunctie te creëren waardoor
hij niet met personeel in contact komt. “Maar dat wilde ik niet”, zegt De Merlier. “Dat is niet
fair tegenover de anderen.” Er zal op een of andere manier toch een oplossing moeten
komen, want het personeel is van plan om ziek thuis te blijven zolang hun directeur daar nog
is. Bovendien begint volgende week het schooljaar in het volwassenenonderwijs. Dan komt
de rest van het (onderwijzend) personeel terug, net als de cursisten.
Over de manier waarop T. in het verleden is benoemd, geeft de scholengroep Westhoek
geen informatie. Hij is in ieder geval niet aan zijn proefstuk toe. Vooraleer hij in De Panne en
Hasselt werkte, was hij directeur van een basisschool in Moorslede. Daar moest hij
vertrekken na klachten van het personeel over “narcisme” en “absolute onbekwaamheid”.
Thiéry T. zelf wil niet reageren.
Hoe is het nu verder verlopen?
De omstreden directeur van het Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO) van De Panne
heeft zich afwezig gemeld. Hij neemt zijn functie voorlopig niet op.
Nadien ging het personeel van de school terug aan het werk.
Alle personeelsleden hadden zich eerder collectief ziek gemeld uit onvrede met de terugkeer
van een oud-directeur. Over directeur Thiérry Tachel waren er heel wat klachten, sommigen
spraken over een heus schrikbewind. De voorzitter en ondervoorzitter van de schoolraad
lieten in een officiële mededeling ook al weten dat ze de zeventien ‘zieke’ personeelsleden
steunen. Volgens hen was de huidige crisis erg voorspelbaar en ze betreurden dat de
bevoegde instanties de zaken op hun beloop hebben gelaten.
Neutr-On pleit al jaren voor een echte opleiding voor directeurs op universitair niveau. Zie:
http://www.neutr-on.be/Nieuwsbrieven/februari2014.pdf
Er loopt ook heel wat mis bij de evaluatie van de leerkrachten, en de Kamers van Beroep zijn
een schijnvertoning.
Crevits wil vaste benoeming bijsturen
Er is een groot verschil in sociale bescherming tussen onderwijspersoneel zonder vaste
benoeming en collega’s die wel vast benoemd zijn. Zo is de ontslagprocedure voor een vast
benoemde leraar of directeur heel omslachtig. De minister van Onderwijs, Hilde Crevits
(CD&V), kondigde bij het -begin van dit schooljaar aan dat ze de evaluatie van vastbenoemde
leraren wil bijsturen.
“Enerzijds moet je de leerkrachten natuurlijk voldoende bescherming bieden, zodat ze niet
willekeurig ontslagen worden”, aldus Crevits. “Maar anderzijds horen we soms klachten van
directies die zeggen dat het bijna onmogelijk is om een vastbenoemde leraar te ontslaan.
Dus moeten we die procedure eens grondig bekijken en zo nodig aanpassingen doen.”

Nu worden vastbenoemde leraren nauwelijks ontslagen. Uit cijfers van Crevits blijkt dat het
ongeveer om 25 leraren per jaar gaat. Dat is minder dan 0,02 procent van het totaal aantal
vastbenoemden.

SECTOREN


Stakingen
Dinsdagmiddag 2 oktober waren er in Antwerpen buschauffeurs, zorgverleners,
huisvuilophalers en andere actievoerders samengekomen voor een stakingsactie tegen de
pensioenmaatregelen. De politie schatte hun aantal op 11.000, de vakbonden hadden het
over 15.000. “Dit is een van de grootste betogingen in Antwerpen van de laatste decennia.”
In verschillende centrumsteden in Vlaanderen zijn duizenden mensen op straat gekomen
tegen de pensioenplannen van de regering-Michel. Ook in verschillende steden in Wallonië
heeft de nationale actiedag van de vakbonden tegen de pensioenhervorming duizenden
militanten gelokt.
De Brusselse betoging verliep opvallend gemoedelijk met ongeveer 4000 deelnemers.
In Antwerpen slaagden de drie grote vakbonden er ondanks het weer toch in om een massa
volk op de been te brengen. De Antwerpse politie telde 11.000 betogers, de organisatoren
15.000.
De manifestatie eindigde op de Groenplaats waar komiek Nigel Williams op een podium
zwaar tekeerging tegen de 'onwaardige regeringsplannen'. "Ik hoop dat een van die politici
eens een brand meemaakt. En dat hij dan moet worden geholpen door een pompier van 67
die hem op zijn rug neemt en zo de ladder afdaalt”, zei hij.
In Leuven waren er ruim 500 militanten aan het station in Leuven.
In Gent verzamelden duizenden actievoerders voor een optocht vanuit het station Gent-SintPieters.
In Hasselt verzamelden militanten aan het station. Ze trokken door het centrum van Hasselt
met twee tussenstops voor ludieke acties om hun boodschap duidelijk te maken.
Volgens Politie Limburg Regio Hoofdstad waren zowat 4.000 actievoerders aanwezig en
verliep de betoging zonder incidenten.
In Namen daagden volgens de bonden meer dan 3.000 mensen op.
In Luik waren er meer dan 7.000 militanten.
De bonden dreigen met nieuwe acties als de regering de pensioenplannen niet herziet.
Lees ook: https://nl.socialisme.be/75756/geen-michel-2
*
Ook bij de loodsen en sluiswachters waren er voorbije maand enkele acties.
Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) is niet te spreken over de
staking bij de loodsen en sluiswachters die zorgen voor een blokkering van de Vlaamse

havens. “De vakbonden gijzelen vandaag de havens in ons land. Ik roep iedereen op deze
acties te stoppen”, aldus De Backer. “Oplossingen vind je rond de tafel, niet door de
kostwinning van duizenden mensen en de reputatie van honderden bedrijven op de helling
te zetten. De Antwerpse haven alleen al zorgt voor 143.000 jobs en voor 19 miljard euro
toegevoegde economische waarde.”
Volgens De Backer zetten de acties de reputatie van België als maritieme natie op het spel.
De Open Vld-staatssecretaris wijst ook op de mogelijke veiligheidsrisico’s. “De ankerplaats op
zee lag al vol, omdat schepen niet naar onze Belgische havens kunnen. Zo wordt het alleen
maar drukker en onveiliger op zee. Sommige schepen worden voorlopig afgeleid naar andere
havens.”
De Backer drong aan op een snelle oplossing en herhaalde zijn pleidooi voor een minimale
dienstverlening voor de loodsen en sluiswachters.
*
Op 28 september was er een nieuwe staking bij Ryanair. De vakbonden spraken van de
“grootste staking ooit” bij de Ierse lagekostmaatschappij. De bonden dreigden ermee elke
maand een staking te houden zolang Ryanair de nationale en Europese wetgeving niet
naleeft.
Naast België legde het cabinepersoneel ook in Nederland, Duitsland, Italië, Spanje en
Portugal het werk neer. Mogelijk sluiten andere landen zich nog aan.
De bonden benadrukken dat sinds deze zomer de arbeidsvoorwaarden bij Ryanair niet
veranderd zijn en dat het bedrijf nog steeds de Europese en nationale wetgevingen niet
naleeft. “Wij willen niet het faillissement van het bedrijf, maar een wijziging van het
management.” De autoriteiten, nationaal en Europees, moeten volgens de vakbonden van
het cabinepersoneel ook meer doen om Ryanair de wetgeving te doen naleven.
“Ryanair is de enige multinational die de wetgeving niet naleeft en we begrijpen niet waarom
niemand van de autoriteiten reageert”, zegt vakbondsman Didier Lebbe (CNE). “Het is
nochtans in het belang van iedereen, want als we dit zo laten en Ryanair laten groeien, dan
gaan andere bedrijven dit gedrag imiteren. Ook voor de reizigers is dat nefast, want Ryanair
toont vandaag ook voor hen al een totaal gebrek aan respect.”
De vakbondsacties zijn vervelend voor de Ierse lowcost-maatschappij. Jacobs geeft toe de
stakingen financiële schade berokkenen - “maar niet zo groot want onze vooruitzichten
blijven onveranderd”. Ze zorgen ook voor onzekerheid bij passagiers, “maar in de boekingen
in België zien we nog niet echt een effect. De mensen beseffen dat er ook bij andere
luchtvaartmaatschappijen acties mogelijk zijn.”
Lees ook het artikel in:
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/09/13/nieuwe-staking-op-28-septembervanaf-nu-elke-maand-actie-tot-ryanair-buigt



Halftijds pensioen?
Pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) wil het ten laatste vanaf 2020 mogelijk maken om
halftijds op pensioen te gaan. Dat zegt hij in een interview met de kranten van Sudpresse.
De minister zegt te hebben geluisterd naar de werknemers 'die het wensen wat rustiger aan
te doen en zich niet meer in staat voelen om te blijven voltijds werken'. Begin oktober is hij

dan ook van plan een voorstel neer te leggen op de ministerraad. Er is wel al een
principeakkoord binnen de regering. Vanaf 60 jaar zal men in het systeem kunnen instappen,
indien de voorwaarden voor vervroegd pensioen vervuld zijn. 'Men zal dus halftijds blijven
werken en halftijds betaald worden maar ook de helft van het pensioen krijgen', aldus de
minister.
'Aangezien men ook nog werkt, zullen ook nog rechten worden opgebouwd voor een volledig
pensioen. Elk jaar zal zo tellen voor een half'. De minister rekent op een stemming voor het
einde van de legislatuur zodat het systeem ten laatste in januari 2020 in werking kan treden.
Als de oppositie meewerkt, kan het systeem zelfs vroeger - in juli 2019 - van kracht worden,
aldus nog de minister.
De federale minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine (MR), hoopt uiterlijk in januari 2020
en op zijn vroegst in juli 2019 een halftijds pensioen in te voeren. Specialisten vinden dat de
minister de kar voor het paard spant en dat eerst een ingrijpendere hervorming van het
pensioen nodig is.
Er is een principeakkoord in de regering over het halftijds pensioen. Als de minister van
Pensioenen zijn zin krijgt, dan zouden mensen die aan de voorwaarden van vervroegd
pensioen voldoen, vanaf 2020 halftijds kunnen werken, in combinatie met een halftijds
pensioen. Ze zouden dus een gedeeltelijke pensioenuitkering krijgen en gedeeltelijk voort
pensioenrechten opbouwen.
Wirwar aanpakken
Marjan Maes, docent aan de KU Leuven en pensioenadviseur van minister van Binnenlandse
Zaken, Jan Jambon (N-VA), zegt dat het halftijds pensioen een antwoord biedt op "een
groeiende behoefte van gepensioneerden die niet bruusk maar gradueel willen stoppen met
werken".
"Het deeltijds pensioen vanaf 60 à 63 jaar is een vooruitgang als het zou samengaan met een
vervanging van de wirwar van stelsels van vervroegde uittrede in België", voegt Maes eraan
toe. "In de private sector zijn stappen ondernomen, met het optrekken van de leeftijd om op
SWT te gaan. SWT is het systeem dat het vroegere brugpensioen vervangt. In de publieke
sector bestaan nog meer dan vijftig vervroegde-uittredestelsels, zoals systemen van halftijds
werken vanaf 55 of 50 jaar en landingsbanen op 55 jaar, die meetellen voor de opbouw van
pensioenrechten alsof mensen voltijds gewerkt hebben."
Bonus-malus
Jean Hindriks, lid van de Academische Raad van Pensioenen, waarschuwt dat de bedoeling
wel goed is, maar dat de juiste volgorde niet gerespecteerd wordt. "De regering moet eerst
een bonus-malussysteem herinvoeren, dat langer werken beloont met een hoger pensioen
en korter werken bestraft." Dat kan door een zogenoemde actuariële correctie toe te passen.
Het komt erop neer dat wie geen volledige loopbaan heeft gewerkt, een negatieve correctie
krijgt op zijn pensioen. Wie meer dan een volledige loopbaan heeft gewerkt, krijgt een
positieve correctie. De regering heeft de pensioenbonus afgeschaft, die mensen vanaf hun
62ste konden opbouwen per jaar dat ze langer aan het werk bleven. Dat was het laatste
restant van zo'n bonus-malussysteem in ons land.
'Het halftijds pensioen mag er niet toe leiden dat mensen minder lang werken'
Hindriks: "Als het deeltijds pensioen té interessant is, wil iedereen het doen. Het uiteindelijke
doel is responsabilisering, de mensen aanmoedigen langer te werken. Het halftijds pensioen
mag er niet toe leiden dat mensen minder lang werken. De minister van Pensioenen heeft
het idee min of meer opgegeven dat het pensioen met punten nog deze legislatuur kan
worden gerealiseerd. Het overleg over de lijst met de zware beroepen is spaak gelopen. De
structurele hervorming van het pensioen komt er dus niet meer voor de volgende

verkiezingen. De minister zal in het deeltijds pensioen een kleine overwinning zien, die hij
nog kan behalen. Het ligt minder gevoelig. Hij denkt dat de vakbonden ermee akkoord zullen
gaan. Alleen moeten we opletten dat snel handelen niet resulteert in overhaast handelen.
Zonder actuariële correctie zal het deeltijdse pensioen het omgekeerde effect hebben. Het
zal de loopbaan verkorten in plaats van ze te verlengen. Dat is wat in Zweden is gebeurd,
waar ze het deeltijds pensioen hebben moeten bijsturen."
Ook Maes vindt het belangrijk te vermijden dat mensen vroeger hun pensioen opnemen dan
nu. "Het moet gebeuren op een manier die budgettair neutraal is voor de overheid en sociale
zekerheid", voegt Maes toe. "Door actuariële correcties toe te passen bij een vervroegde of
latere opname van het pensioen, zorg je daar automatisch voor."
Maes vervolgt dat wetenschappelijk onderzoek al heeft aangetoond dat mensen met
landingsbanen door de verkeerde financiële prikkels ook sneller met rustpensioen gaan. "Bij
het deeltijdse pensioen daarentegen zullen mensen alleen pensioenrechten opbouwen voor
de periode dat ze nog werken, wat beter aansluit bij het verzekeringsprincipe van het
pensioen."
Pensioen met punten
In het rapport van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, waarbij Hindriks betrokken
was, kwam het deeltijds pensioen ook al ter sprake. Waarom staat hij dan op de rem? "De
mogelijkheid van een deeltijds pensioen is al sinds het einde van de jaren negentig
ingeschreven in de pensioenregeling voor werknemers en zelfstandigen", zegt Hindriks. "Het
kwam er tot nu toe niet van, omdat onduidelijk was of en hoe de gewerkte periodes zouden
bijdragen aan een verdere pensioenopbouw. Het idee was dat het deeltijdse pensioen er pas
zou komen na het pensioen met punten. Bij het pensioen met punten levert elk gewerkt jaar
een punt op, of meer dan een punt voor wie een zwaar beroep uitoefent, en is in een
actuariële correctie voorzien."
'Je kan het deeltijdse pensioen perfect onafhankelijk van het zogenaamde puntenstelsel
invoeren'
Voor Maes is het niet nodig eerst een pensioen met punten in te voeren. "Je kan het
deeltijdse pensioen perfect onafhankelijk van het zogenaamde puntenstelsel invoeren. Laten
we niet vergeten dat België altijd een actuariële correctie heeft gekend van 5 procent per
jaar van pensionering voor de leeftijd van 65 jaar. De regering heeft dat verzekeringsprincipe
helaas in 1991 afgeschaft, een bijzonder betreurenswaardige beslissing. Want sinds 1991 is
België het enige land ter wereld zonder actuariële correcties en meteen ook het land met
zowat de laagste effectieve pensioenleeftijd van alle OESO-landen."
Maes vindt Noorwegen een mooi voorbeeld. "Daar heeft men sinds 2011 een flexibele
pensioenleeftijd ingevoerd tussen 62 en 75 jaar. Het pensioen wordt er actuarieel fair
berekend. In dat geval hoeven er ook geen restricties te zijn voor bijverdienen. Ook in
Zweden en Finland is een deeltijdse pensionering mogelijk. Het is mogelijk een deeltijds
pensioen te ontwerpen, zonder dat het per se alle kenmerken van het puntenstelsel omvat.
Het is uiteraard cruciaal dat het deeltijdse pensioen er niet toe leidt dat mensen minder lang
gaan werken. Volgens het Planbureau zijn de vergrijzingskosten door recente
pensioenhervormingen gehalveerd. Het kan niet de bedoeling zijn die weer te laten stijgen."
Consistent
Frank Vandenbroucke, professor aan de Universiteit van Amsterdam, wil zich voorlopig niet
uitspreken over het deeltijds pensioen omdat hij niet weet wat de minister van Pensioenen
precies voor ogen heeft. Hij verwijst naar het rapport dat de Academische Raad van
Pensioenen in april 2015 publiceerde over de zware beroepen.
"Wij hebben met de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 uitdrukkelijk gepleit voor
een formule van 'deeltijds pensioen', maar wel heel sterk beklemtoond dat zo'n hervorming
consistent en samenhangend moet zijn, wil ze duurzaam zijn." Bron: Knack

Hier vindt u de link naar dat rapport:
https://www.academischeraadpensioenen.be/docs/nl/rapport-042015-nl.pdf
Lees ook de visie van PVDA:
https://pvda.be/artikels/halftijds-pensioen-een-nieuwe-misleiding-van-de-regering-om-ulanger-te-doen-werken-voor?utm_source=pvda2018-0914&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter



Stads- en gemeentepersoneel
Lokale besturen hebben nog een lange weg af te leggen naar een meer divers
personeelsbestand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de stads- en gemeentemonitor die de
Commissie Diversiteit heeft opgevraagd. Die tonen dat 7,4% van het stads- en
gemeentepersoneel een migratieachtergrond heeft. Dat is bijna de helft minder dan hun
aandeel in de actieve beroepsbevolking (13,4%). Met de verkiezingen voor de deur herhaalt
de commissie haar aanbevelingen voor lokale besturen. De commissie hoopt dat de nieuwe
stads-en gemeentebesturen hier na de verkiezingen werk van maken. Een goede monitoring
en rapportering over de tewerkstelling van kansengroepen, ambitieuze streefcijfers en niet
langer vasthouden aan de klassieke diplomavereisten dragen bij tot een grotere
verscheidenheid op de werkvloer.
Hans Maertens, voorzitter Commissie Diversiteit: “De lokale besturen hebben als grote lokale
werkgever een voorbeeldrol wat betreft diversiteit op de werkvloer. Als zij de
verscheidenheid in de maatschappij weerspiegelen, levert hen dat op vele vlakken een
voordeel op. Zo kunnen ze hun dienstverlening beter afstemmen op alle klanten. Bovendien
is werk een belangrijke motor voor inclusie en participatie in de samenleving.”
Vraag geen diploma
Lokale besturen kunnen vandaag moeilijk mensen aanwerven die niet aan de klassieke
diplomavereisten beantwoorden maar wel veel potentieel hebben. De huidige
rechtspositieregeling hecht nog teveel belang aan diploma’s. De commissie ziet het anders.
Een ervaringsbewijs of relevante beroepservaring moeten volstaan, op voorwaarde dat
kandidaten slagen voor een niveau- of capaciteitstest, ook voor stagairs.
Wees ambitieus
De commissie vraagt dat lokale besturen ambitieuze streefcijfers gebruiken voor de
tewerkstelling van personen met een migratieachtergrond. Bij de nieuwe editie van de stadsen gemeentemonitor hoort een module waarin lokale besturen niet alleen hun eigen cijfers
kunnen berekenen maar ook kunnen vergelijken met die van andere besturen. De commissie
vindt het belangrijk dat lokale besturen zelf cijfers kunnen berekenen over de samenstelling
van hun personeelsbestand, ook naar migratieachtergrond.
Het aandeel personen met een migratieachtergrond in het stads- en gemeentepersoneel ligt
bijna de helft lager dan hun aandeel in de beroepsactieve bevolking. Hoewel er bij lokale
besturen tussen 2009 en 2016 een stijging is van 4,8% naar 7,4% (2,6 procentpunt), is hun
aandeel in de beroepsactieve bevolking gestegen van 8,5% naar 13,4% (5 procentpunt).

OCMW’s stellen merkelijk meer mensen met een migratieachtergrond tewerk (12,1%) dan
gemeentediensten in de strikte zin (5,1%) en politiediensten (1,8%).
Ook de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap kan beter. Gemiddeld
genomen halen de lokale besturen het streefcijfer van 2%. Maar dit is dankzij de
inspanningen van slechts 45% van de gemeenten en 30% van de OCMW’s. Meer dan 17% van
de gemeenten en 40% van de OCMW’s stellen zelfs geen enkele persoon met een handicap
tewerk, bleek al in 2015.
Diversiteit levert veel voordelen op
De Vlaamse steden en gemeenten zijn een grote en belangrijke lokale werkgever. Onderzoek
toont aan dat organisaties met een diverser personeelsbestand economisch sterker staan,
meer klantgericht werken en betere beslissingen nemen. Werk is bovendien een belangrijke
motor voor inclusie en participatie in de samenleving. De Vlaamse sociale partners hechten
veel belang aan de voorbeeldrol van de lokale besturen inzake diversiteit. Bron: SERV



Educatief verlof
Vanaf school- en academiejaar 2019-2020 maakt het educatief verlof in Vlaanderen plaats
voor het opleidingsverlof. Wat is nieuw?
Levenslang leren moet werknemers helpen om langer op de werkvloer te blijven. Wie het
initiatief neemt zich bij te scholen, krijgt steun van de overheid. Een formule is het betaald
educatief verlof. Daarmee blijf je een tijdlang van de werkvloer weg, terwijl je toch (een deel
van) je loon opstrijkt.
Deze zomer kondigde de Vlaamse regering aan dat het systeem wordt hervormd tot
opleidingsverlof. Alleen arbeidsmarkt- en loopbaangerichte opleidingen vallen daar nog
onder. ‘Het is te vroeg om te weten voor welke opleidingen je betaald verlof zal krijgen. Het
beoordelingskader wordt pas vanaf de herfst volledig ingevuld en toegepast’, zegt Inge
Verdonck van de hr-dienstengroep Acerta. ‘In het nieuwe systeem is het niet de bedoeling
dat je een bedrijfsspecifieke opleiding volgt om je in je eigen functie te bekwamen, maar wel
om via een opleiding overdraagbare competenties op te doen. Je zal je ook kunnen
heroriënteren, onder meer na een loopbaanbegeleiding.’
Voor dit school- en academiejaar blijft alles bij het oude. Een overzicht van wat de huidige
regeling in Vlaanderen inhoudt en wat er volgend jaar staat aan te komen.
Voor wie?
Wie in het Vlaams Gewest werkt, heeft recht op betaald educatief verlof. Ook wie voor een
vestiging in Vlaanderen van een bedrijf met een hoofdzetel in een ander gewest werkt, heeft
daar recht op. Voor wie in het Brussels of Waals Gewest werkt, gelden andere regels.
Uit een studie van de hr-dienstengroep Acerta blijkt dat werknemers die in 2017 betaald
educatief verlof namen gemiddeld 58 uur afwezig waren.
Daarnaast moet iemand in de privésector of als contractueel voor een autonoom
overheidsbedrijf (Proximus, Bpost, Belgocontrol) werken. Wie voltijds aan de slag is, heeft
altijd recht op betaald educatief verlof. Voor deeltijdsen hangt het af van het arbeidsregime.
Wie tijdskrediet of een thematisch verlof zoals ouderschapsverlof opneemt, wordt als een
deeltijdse werknemer beschouwd.
Voor het opleidingsverlof gelden dezelfde regels.

Welke opleiding?
Een opleiding kan, maar hoeft niet relevant te zijn voor de huidige of een nieuwe job. Een
boekhouder kan bijvoorbeeld een cursus industrieel tekenen volgen. De waaier aan
mogelijkheden is breed, maar een opleiding moet minstens 32 uur duren. Een avond- of een
weekendcursus in het volwassenonderwijs kan, opleidingen in de hobbysfeer zijn
uitgesloten. Er is geen educatief verlof voor een opleiding tekenen, schilderen of koken. Een
avond- of weekendcursus om een bachelor- of masterdiploma te halen of een
ondernemerschapstraject bij Syntra zijn wel toegelaten.
Riskeert wie nu een opleiding van meerdere jaren volgt vanaf volgend jaar uit de boot te
vallen als de opleiding niet meer erkend wordt?
‘Volgens de ontwerpteksten komt er een overgangsregeling, waardoor de oude regels
blijven gelden tot het einde van de opleiding’, zegt Verdonck. ‘Na de hervorming wordt het
ook mogelijk opleidingen via werkplek- en afstandsleren te volgen.’
Hoelang?
Het aantal uren educatief verlof hangt af van het type opleiding en schommelt tussen 80
(voor taalcursussen) en 120 uur. Voor opleidingen die naar een knelpuntberoep leiden, gaat
dat tot 180 uur. Voor deeltijdse werknemers worden die plafonds geprorateerd volgens hun
tewerkstellingspercentage. ‘Vanaf volgend schooljaar wordt het aantal uur gestroomlijnd tot
125 uur voor iedereen. Ook de regeling voor deeltijdse werknemers vereenvoudigt.
Opleidingsverlof kan voor wie minstens halftijds werkt’, zegt Verdonck. De werknemer moet
met zijn werkgever overleggen wanneer hij afwezig is.
Hoeveel loon?
Wie educatief verlof neemt, heeft recht op zijn normale loon op het gewone tijdstip. Dat
wordt wel beperkt tot maximaal 2.871 euro bruto per maand. ‘Dat bedrag kan dit
academiejaar nog licht hoger zijn door een indexering, maar daarvoor is het wachten op een
bevestiging van de overheid’, zegt Verdonck. Werknemers die meer dan het plafond
verdienen, zullen voor de uren educatief verlof wat minder betaald krijgen dan normaal. ‘In
de praktijk zien we dat sommige werkgevers het gewone loon doorbetalen’, zegt Verdonck.
Bron: De Tijd



Politieselecties
Door het grote tekort aan politieagenten mogen veel kandidaten die ongeschikt bevonden
worden tijdens de selectie, toch beginnen aan de politieopleiding.
De voorbeelden die De Standaard aanhaalt van ongeschikte politiekandidaten die toch door
de selecties raken, zijn 'zo grof dat we ze niet kunnen geloven'. Dat zegt de woordvoerder
van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zaterdag.
Volgens De Standaard aanvaardt de politie door het grote tekort aan agenten ongeschikte
kandidaten. Nog volgens de krant is er daarbij sprake van politieke druk. De krant stelt dat
ondanks negatieve adviezen zelfs kandidaten met een verleden als harddrugsmisdadiger,
vechtersbaas of zware verkeerscrimineel door de selectie raken.
Ook mensen die bij vorige deelnames aan de selectie geweerd werden wegens leugenachtig
gedrag, een band met Syriëstrijders of andere gevaren in hun omgeving, werden recentelijk

toegelaten tot de politieopleiding. 'Zo grof dat we het niet kunnen geloven', aldus Olivier Van
Raemdonck, zegsman van minister Jambon, over de voorbeelden.
De federale politie heeft bevel gekregen de opgesomde cases zo spoedig mogelijk 'tot op het
bot' uit te zoeken. 'Alle mogelijke stappen worden genomen om uit te zoeken wat het
waarheidsgehalte hier van is', klinkt het bij Jambon. De minister ontkent alvast politieke druk
om de lat lager te leggen. 'Op geen enkele manier wordt er politieke druk uitgeoefend om
agenten door te laten. Wel integendeel', aldus nog de woordvoerder.
Bij Jambon wijst men er op dat de selectieprocedure en de rekruteringsdienst worden
hervormd. Die procedure loopt nu veel te traag. 'Het duurt soms een jaar vooraleer
kandidaten de uitslag van een proef weten', zegt de woordvoerder. 'We vermoeden dan ook
dat het te heet onder de voeten wordt van mensen in die rekruteringsdienst', aldus Van
Raemdonck over de aangehaalde voorbeelden. De hervorming van de selectieprocedure is
bezig, op basis van een doorlichting van dat rekruteringsproces door KPMG. Een betere
rekruteringscampagne staat in de steigers, het rekruteringsproces wordt geoptimaliseerd en
versneld en de opleiding wordt verbeterd. 'De selectieprocedure loopt nu te lang. De
proeven liggen te ver uiteen', klinkt het. 'Na jaren van onderinvestering zijn we bezig aan een
zware inhaaloperatie'.
Als de aangehaalde voorbeelden kloppen, dan betekent dit een enorme klap voor het imago
van de politie. 'Een pure schande als dit klopt, maar ik vrees ervoor. Dit moet onderzocht
worden', aldus Joery Dehaes van ACV Politie.
De vakbondssecretaris zegt geen concrete aanwijzingen te hebben over de aangehaalde
voorbeelden, maar er zijn wel signalen dat er politiekandidaten slagen die niet het vereiste
niveau halen. 'Niet het vereiste niveau van motivatie, kennis of attitude', aldus Dehaes. De
vakbond vindt het hoe dan ook onaanvaardbaar dat de lat voor politiekandidaten lager zou
worden gelegd. 'We krijgen signalen dat er los wordt omgesprongen met de
selectieprocedure. We moeten inderdaad het tekort aan agenten oplossen, maar dit mag
nooit ten koste gaan van de kwaliteit'.
Volgens de vakbond is één van de problemen de chronische onderbezetting van de
rekruteringsdienst. 'Er zijn elk jaar 8.000 à 9.000 kandidaten. Toch is men er niet in geslaagd
dit jaar meer dan een zevenhonderdtal agenten aan te werven'.
VSOA Politie-ondervoorzitter Vincent Houssin zegt niet op de hoogte te zijn van dergelijke
dossiers. Houssin meent dat het geen toeval is dat dit alles gebeurt, nu een hervorming van
de rekruteringsdienst er aan zit te komen. 'Dat zal steken op bepaalde niveaus', aldus de
vakbondsman. De huidige selectieprocedure is erg tijdrovend en erg stroef, vindt de VSOA'er.
Nog volgens Houssin gebeurt het moraliteitsonderzoek bij kandidaten voor de politie 'zeer
streng' door de lokale politie, en ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de
rekruteringsdienst.
Druk om de lat lager te leggen door minister Jambon is er volgens de vakbondsman niet. 'De
minister zet druk in positieve zin, door 1.400 mensen aan te werven'. Bron: Knack
De politie zoekt regelmatig personeel
Voor vacatures in Antwerpen, zie:
https://www.politieantwerpen.be/burgerpersoneel/vacatures
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Wat verandert er in oktober?
Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht.
•

Indexaanpassing lonen ambtenaren overheid Vlaanderen

https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/2-meer-loon-vanaf-oktober-2018-doorindexaanpassing
•

Keuzemenu als om hulpdiensten te bellen

Wie vanaf 1 oktober in de provincie West-Vlaanderen een noodnummer belt, zal een keuze
moeten maken.
“Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2.”
Op basis van de resultaten van het testproject zal beslist worden of het systeem naar het
hele land zal worden uitgebreid.
Het keuzemenu zal te horen zijn ongeacht of er naar 112, 101 of het oude nummer 100
wordt gebeld.
Als er geen cijfer wordt ingetoetst, wordt de boodschap één keer herhaald en daarna wordt
de beller automatisch doorgeschakeld naar de noodcentrale. De operator kan dan nog steeds
naar het juiste oproepcentrum doorschakelen.
•

Oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten wordt aangepakt

Werkgevers moeten vanaf 1 oktober het gebruik van opeenvolgende dagcontracten
cijfermatig onderbouwen. Daarnaast komt er ook een informatieverplichting over het aantal
dagcontracten in een onderneming. De sociale partners kwamen dit eind juli overeen in de
Nationale Arbeidsraad.
De sociale partners legden vast dat de ondernemingsraad, of bij gebrek daaraan de
vakbondsafvaardiging, elk semester geïnformeerd moet worden over het gebruik van
opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. De werkgever moet onder andere
informatie vrijgeven over het aantal opeenvolgende dagcontracten in die periode en over
het aantal uitzendkrachten dat met een opeenvolgend dagcontract werd tewerkgesteld.
Hieraan wordt ook een jaarlijkse bespreking gekoppeld.
Daarnaast beperkt het akkoord het aantal dagcontracten dat gebruikt mag worden. Zo moet
de nood aan flexibiliteit om dagcontracten te gebruiken statistisch onderbouwd worden, wat
voorts aangevuld kan worden met elementen die aantonen dat de werkgever alternatieven
heeft onderzocht. De sanctie voor werkgevers die zich hier niet aan houden blijft dezelfde,
namelijk het betalen van twee weken loon aan de gedupeerde.
Ten slotte wordt in de cao een engagement opgenomen om het aantal opeenvolgende
dagcontracten met 20 procent te verminderen over twee jaar, in de verhouding ten opzichte
van het totale aantal uitzendarbeidscontracten.
•

Overgangsperiode voor Brusselse lage-emissiezone afgelopen: boetes mogelijk

Wie de lage-emissiezone (LEZ) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet naleeft, riskeert
vanaf 1 oktober een boete van 350 euro. Auto’s met de vervuilendste dieselmotoren, zonder
euronorm of van euronorm 1, zijn al sinds begin dit jaar niet meer welkom in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Er werd echter negen maanden gewacht om ook boetes uit te
schrijven voor automobilisten die de LEZ niet naleven.
Het is wel mogelijk om voor 35 euro per dag een dagpas te kopen, maar dat mag voor
maximaal acht dagen per jaar.
•

Nieuw jongerenplatform “WAT WAT”

Het nieuwe informatie- en communicatieplatform voor jongeren, “WAT WAT”, gaat online.
Het platform komt er op initiatief van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz.
Nu is de informatie te versnipperd op tientallen websites en initiatieven.
Jeugdorganisatie De Ambrassade kreeg de opdracht om een platform te ontwikkelen,
waarop jongeren al die informatie terug kunnen vinden. De organisatie werkte daarvoor
onder meer samen met Child Focus en Awel. “WAT WAT” moet zowel online als offline
jongeren kunnen bereiken. Bedoeling is dat het een soort kwaliteitslabel wordt voor
betrouwbare informatie.
Op de website watwat.be zullen jongeren onder meer hun leeftijd kunnen ingeven, zodat de
antwoorden aansluiten bij hun leefwereld. De site zal ook doorverwijzen naar ander relevant
advies en hulplijnen. https://www.watwat.be/wat-wat-label
•

Overtredingen op inschrijving voertuigen zwaarder bestraft

Een reeks overtredingen die met de inschrijving van voertuigen te maken heeft, wordt vanaf
1 oktober van de eerste naar de tweede graad ingeschaald, en dus zwaarder bestraft. De
overheidsdienst mikt daarmee vooral op overtredingen die het mogelijk maken aan een
vervolging te ontsnappen, zoals met een niet-ingeschreven voertuig rijden of een onleesbare
of slecht geplaatste nummerplaat hebben. Een strengere bestraffing kadert ook in een beleid
dat moet leiden tot een betere verkeersveiligheid.
Het college van procureurs-generaal zal de zwaarste overtredingen ook toevoegen aan de
lijst van overtredingen waarvoor onmiddellijke inning niet mogelijk is. Overtreders zullen dus
voor de rechter moeten komen. Het college gaf al aan zeker enkele overtredingen op die lijst
te zullen zetten, maar moet nog de knoop doorhakken over het aantal en om welke
overtredingen het zal gaan.
•

Politie CARMA lanceert virtueel loket met 3D-inspecteur

Politie Houthalen-Helchteren start vanaf 1 oktober met een proefproject, waarbij inwoners
een aangifte kunnen doen bij een virtuele inspecteur die zich in het hoofdkantoor in Genk
bevindt. Het Genkse politiekantoor start ook met een proefproject rond online
afsprakenbeheer.
Inwoners kunnen in het virtueel loket een gesprek voeren of een aangifte doen met een
driedimensionale inspecteur.
•

MUSEUMPASS

https://www.museumpassmusees.be/nl?refp=24d22138-15da-4497-826972e6cefbf79d&utm_campaign=lancering&utm_medium=newsletter&utm_source=uitinvlaan
deren
•

Cursus programmeren

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/eu-code-week-6-21-oktober-leren-programmeren-metje-leerlingen?utm_source=Klasse+-+Nieuwsbrieven&utm_campaign=3370566ea4Klasse_nieuwsbrief_2018_10_04&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f3370566ea4-417316065
•

De digitale overheid

Communiceren met de overheid? Vanaf nu kan dat helemaal digitaal, dankzij de verdere
digitalisering van onze dienstverlening. Van mobiele identificatie (via itsme®), tot de eBox.
Een makkelijke, snelle en veilige interactie met de overheid? Doe dat maar digitaal.
Alle info via: https://www.doemaardigitaal.be/



2018: gemeenteraadsverkiezingen
Op 14 oktober is het zover. De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Alle partijen
moesten op 15 september hun lijsten indienen. Ook wie zich voor de provincieraad of een
van de districtsraden in Antwerpen verkiesbaar stelt, moest zich aanbieden.
Overal in het land zijn de politieke debatten bezig. De spanningen lopen op, de
verkiezingskoorts stijgt.
In Antwerpen gaf Kris Peeters nog aan dat hij meer dan genoeg heeft van de persoonlijke
aanvallen van De Wever. “Ik hoop dat hij daar nu eindelijk eens mee ophoudt en over inhoud
wil spreken. Over thema’s als veiligheid, mobiliteit en armoede in de stad.”
De kolderpartij ‘BDW’, opgebouwd rond schijnburgemeester BDW (het alias van acteur Geert
Buellens) heeft zich officieel kandidaat gesteld, en kreeg versterking van Trijn Janssens (ook
bekend als zangeres Lady Angelina). Zij had zich in een Indiaan verkleed.
En “Burgerlijst” is een partij die opkomt voor doorgedreven burgerparticipatie.
In Gent draait alles rond het circulatieplan en de slechte toestand van de sociale woningen.
Volgens Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD) zou het voor de kiezer veel
interessanter zijn dat bij de gemeenteraadsverkiezingen burgemeesters rechtstreeks
verkozen worden.
Somers zei in een studiodebat met CD&V-voorzitter Wouter Beke in het VTM-nieuws dat hij
geen voorstander is van voorakkoorden, al zijn die er volgens hem bij elke partij. 'Als je dat
wil vermijden, dan heb je een structurele verandering nodig.'
De liberaal pleit ervoor dat burgers zelf kunnen kiezen wat de volgende coalitie in hun
gemeente wordt. 'Dat kan door een rechtstreekse verkiezing van de burgemeester te
organiseren. In een eerste ronde komen de kandidaten tegen elkaar op, in een tweede ronde
maken de twee best geplaatste een coalitie en bieden zich aan de kiezer aan.'
'Het moet niet in achterkamers gebeuren, het zijn de kiezers die zelf moeten kunnen
beslissen wat de volgende coalitie moet zijn. Zo heeft de kiezer meer greep op de toekomst
van zijn eigen gemeente.'
Beke loopt alvast niet warm voor het voorstel. 'In de realiteit worden burgemeesters bijna
rechtstreeks verkozen. Het is ook niet onverstandig dat politici over de partijgrenzen heen
voor de verkiezingen met elkaar praten. Ik heb vaker het gevoel gehad bij onderhandelingen
dat het beter was geweest mocht er op voorhand overlegd zijn geweest'.

De CD&V-voorzitter herinnerde wel aan de situatie in Kortrijk na de vorige verkiezingen, toen
de lijst van Stefaan De Clerck wel de grootste werd, maar Open VLD-kopman Vincent Van
Quickenborne hem in snelheid pakte met een coalitie tegen CD&V.
Lees ook:
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/09/12/waarom-bewust-stemmen-zobelangrijk-is-in-2018-en-2019
Bart De Wever wordt in
Antwerpen niet alleen uitgedaagd
door de traditionele partijen,
maar ook door de lijst... ‘BDW’
van schijnburgemeester Geert
Beullens. Daarbij bijgestaan door
Trijn Janssens (ook bekend als
zangeres Lady Angelina),
die zich voor de inschrijving in
een indiaan had verkleed. 😊



Nieuwe erfenisregels
Op 1 september veranderde het erfrecht grondig. De belangrijkste veranderingen in een
notendop.
Je hebt vrijere keuze over wie je erfenis krijgt
Met de nieuwe wet kan je via een testament namelijk een groter stuk vrij aan iemand
toekennen. Als algemene regel geldt sinds 1 september 2018 dat iedereen vrij over de helft
van zijn vermogen mag beschikken, ongeacht het aantal kinderen.
Kinderen hebben bij een overlijden recht op een bepaald gedeelte, de “reserve”, van een
erfenis. Dit is een gedeelte waar een erflater niet vrij over kan beschikken. Met de nieuwe
wet wordt deze “reserve” in veel gevallen - voor ieder kind - kleiner dan voorheen.
• Voor wie één kind heeft, verandert er niets.
• Wie twee kinderen heeft, kan vanaf nu de helft van z’n vermogen vrij verdelen. Tot
1/9/2018 kon je slechts 1/3de van je vermogen vrij verdelen via een testament.
• Iemand met drie kinderen, kan sinds september 1/2de van z’n vermogen vrij verdelen.
Vroeger was dat slechts een kwart.
Dus, sinds 1 september kunnen velen hun erfenis vrijer verdelen in vergelijking met vroeger.
EEN VOORBEELD
Een vrouw heeft een zoon en een dochter en bezit 72.000 euro. Ze schrijft in haar testament
dat ze het beschikbare deel van haar erfenis aan haar dochter nalaat. De rest, het
reservataire gedeelte van haar erfenis, wordt verdeeld zoals de wet het voorschrijft.
Was de vrouw overleden in juli 2018, dan had haar zoon 24.000 euro geërfd en haar dochter
48.000 euro. Overlijdt deze vrouw in oktober 2018, dan zal haar zoon 18.000 euro erven.
Haar dochter erft 54.000 euro.
Je ouders onterven
Kom je te overlijden, je hebt geen kinderen en je ouders zijn na je overlijden nog in leven?
Dan hadden zij voor 1/09/2018 recht op een ‘reservatair’ deel. De nieuwe erfenisregels

maken het mogelijk om via een testament of een schenking die ouderlijke reserve expliciet of
impliciet op te heffen. Ouders zijn dan niet langer beschermde erfgenamen en zo kan je bv.
via een testament je partner tot erfgenaam maken en kan je hem of haar bevoordelen. Let
wel: zijn je ouders behoeftig? Dan kunnen ze wel aanspraak maken op financiële hulp.
Een schenking gedaan? Niet meer in natura maar in waarde inbrengen
Als een nalatenschap wordt verdeeld, moeten bepaalde goederen die aan de erfgenamen al
geschonken werden tijdens het leven van de overledene, in de nalatenschap “ingebracht”
worden. Dit betekent dat die schenkingen als het ware terug bij de totale erfenis komen. Zo
ontstaat er geen ongelijkheid tussen de erfgenamen als een nalatenschap wordt verdeeld.
Tot 1 september moesten geschonken onroerende goederen (zoals bv. een huis) “in natura"
in de nalatenschap worden ingebracht. Dat kon voor problemen zorgen. Stel je voor dat je
een woning had gekregen tien jaar geleden, en die nu opnieuw moest toevoegen aan de
nalatenschap? Maar wat als je ze sindsdien had verkocht? Sinds de aangepaste regels,
moeten geschonken onroerende goederen enkel nog in waarde ingebracht worden.
EEN VOORBEELD
Een ouder schonk een woning aan zijn oudste zoon. Die oudste zoon woont al sinds jaren
samen met zijn vrouw en kinderen in dat huis. Bij het overlijden van de ouder blijkt dat de
schenking de reserve van de broers en zussen heeft aangetast. Heel concreet: die oudste
zoon, die al een tijdje in de woning woont samen met z’n gezin, moet die woning nu
‘teruggeven’. Want zijn broers en zussen hebben volgens de wet te weinig gekregen. Door
het aangepaste erfrecht moet die zoon die woning niet meer ‘teruggeven’. Hij moet
uiteraard wel zijn broers en zussen vergoeden voor wat zij te weinig gekregen hebben, maar
dat kan sinds 1 september 2018 in waarde. Hij kan ze dus wat ze te weinig gekregen hebben,
terugbetalen of een mindere ontvangst krijgen van zijn erfdeel.
Hoeveel is een schenking waard?
Bovendien zorgt het nieuwe erfrecht ervoor dat de waarde van alle schenkingen vastgeklikt
wordt op het moment van de schenking. Tot 1/09/2018 gold voor de bepaling van de waarde
van roerende goederen (bv. geld) de dag van de schenking en voor onroerende goederen
(bv. een woning) de dag van het overlijden.
EEN VOORBEELD
Stel je voor welke ruzie kan ontstaan als de broer bv. een geldsom krijgt en de zus bv. een
woning met dezelfde waarde als die geldsom krijgt. Tien jaar later overlijdt de ouder die dat
geld en die woning geschonken heeft. De waarde van die woning is tijdens die tien jaar sterk
gestegen. Zelfs als beide schenkingen op de dag van de schenking dezelfde waarde hadden,
is dat niet meer noodzakelijk het geval op de dag van het overlijden. En dat kan wrevel
veroorzaken. De nieuwe regels voorkomen dit.
Op de nieuwe regel bestaat een uitzondering: als er geschonken wordt met vruchtgebruik.
Dan blijft de dag van het overlijden van de schenker het moment dat de waarde van de
schenking wordt bepaald.
Tot 1 september was het verboden om afspraken te maken over een toekomstige
nalatenschap. Door de hervorming wordt het voortaan mogelijk om een erfovereenkomst af
te sluiten onder bepaalde voorwaarden.
De nieuwe wetgeving kan een impact hebben op wie al een schenking heeft gedaan van
binnen- of buitenlandse goederen of een testament heeft opgesteld. Om er zeker van te zijn
dat alles nog is zoals je het voorzien hebt, contacteer je best je notaris. Ook wanneer je van
plan bent om aan successieplanning te doen kan het nuttig zijn om een notaris te
raadplegen.
Bron: https://www.wikifin.be/nl/nieuwe-erfenisregels-wat-moet-je-weten



Mag je bijklussen?
Sinds deze zomer mag je lastenvrij en met minimale administratie bijklussen om iets extra te
verdienen. Zolang je inkomsten uit dat bijklussen binnen een vastgelegde limiet blijven, hoef
je er geen bijdragen of belastingen op te betalen.
Wat is bijklussen precies?

Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de
deeleconomie.
Onder verenigingswerk worden betaalde diensten voor socioculturele verenigingen zonder
winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen verstaan. De diensten die je
aanbiedt, mogen niet professioneel zijn en moeten op de lijst van toegelaten activiteiten
staan. Wie bijvoorbeeld wekelijks het voetbalveld van de lokale voetbalvereniging
onderhoudt en daarvoor betaald wordt, valt hieronder. Bij verenigingswerk is het toegestaan
dat je je klusjes met vaste regelmaat doet.
Let wel: verenigingswerk is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk.
Voor vrijwilligerswerk bestaan andere regels.
De diensten van burger aan burger die vallen onder het principe van bijklussen, staan
opgesomd op www.bijklussen.be. Enkele voorbeelden: oppas op kinderen, kleine
onderhoudswerken aan of rondom de woning, het uitlaten van dieren, … Wie bijklust voor
een buur of kennis, mag dat niet met een vaste regelmaat doen. Met andere woorden: je
mag onder dit statuut niet wekelijks het gazon van je buur maaien tegen betaling.
Wie bijklust via activiteiten in de deeleconomie, levert diensten voor een erkend
deeleconomieplatform. Enkele bekende voorbeelden van zo’n deeleconomieplatform zijn
Deliveroo en Uber Eats. FOD Financiën beheert de lijst met de erkende
deeleconomieplatformen in België.
Hoeveel mag ik verdienen als ik ga bijklussen?
Wie tegen betaling klusjes doet in z’n vrije tijd, mag maximaal 6.000 euro per kalenderjaar
(jaarlijks geïndexeerd) bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven
betalen. Momenteel mag je maximaal 6.130 euro per kalenderjaar verdienen.
De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan
500 euro per maand (jaarlijks geïndexeerd) bedragen. Wanneer je dus een maand 1.000 euro
verdient, en voor de rest van het jaar niets extra verdient met bijklussen, zal je op wat je
voor die maand boven het maximumbedrag (voor 2018: 510,83 euro) verdiende (dus 1.000
euro – 510,83 euro = 489,17 euro), belast worden.
Wie mag bijklussen?

Om betaald te mogen bijklussen, moet je een betaalde professionele hoofdactiviteit hebben.
Heel algemeen mag je bijklussen als je werknemer bent en minstens 4/5 werkt, zelfstandig in
hoofdberoep bent of gepensioneerd bent.
Meer info over de regels over wie mag bijklussen.

Heb je vragen over onbelast bijverdienen, ga dan naar www.bijklussen.be of neem contact op
met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Fiscale vragen over onbelast bijklussen neem je het
beste op met de FOD Financiën.

Bron: https://www.wikifin.be/nl/onbelast-bijverdienen-kan-iedereen-zomaar-6000-euro-onbelastextra-verdienen



Inschrijving scholen
De Vlaamse regering heeft, nog maar eens, een akkoord bereikt over het inschrijvingsrecht
op scholen. Scholen met een capaciteitstekort zullen verplicht een digitaal aanmeldingssysteem moeten hanteren. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van
Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).
De Vlaamse regering heeft nu beslist dat alle scholen met een capaciteitsprobleem gebruik
moeten maken van een digitale inschrijving. In Brussel, Gent en Antwerpen geldt de
verplichting zelfs voor alle scholen. In het basisonderwijs worden de plaatsen verdeeld op
basis van voorrang voor kinderen met broers of zussen op de school of kinderen van
personeel. Daarna gaan de plaatsen naar de leerlingen die het dichtst bij de school wonen.
In het secundair onderwijs speelt die regel van nabijheid niet, en wordt loting het leidende
principe om leerlingen te ordenen. Bij de toewijzing wordt de schoolkeuze van ouders en
leerlingen wel maximaal in rekening genomen.
Dubbele contingentering
De veelbesproken dubbele contingentering, die scholen oplegt plaatsen vrij te houden voor
kwetsbare leerlingen, blijft bestaan in het basisonderwijs, maar wordt niet algemeen
verplicht in het secundair. Dat was vooral voor N-VA een no-go. Scholen kunnen wel zelf
beslissen om tot 20 procent van hun plaatsen vrij te houden voor kwetsbare leerlingen, of
net voor niet-kwetsbare leerlingen. In de Brusselse Nederlandstalige scholen wordt de
voorrang voor Nederlandstalige leerlingen opgetrokken van 55 procent naar 65 procent.
“In principe is de dubbele contingentering, totnogtoe verplicht voor secundaire scholen met
een digitaal aanmeldingssysteem, hiermee afgeschaft”, zegt minister-president Geert
Bourgeois (N-VA). “Als de school het zelf niet wil, hoeft het niet.”
Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) was naar eigen zeggen ook geen onverdeeld
voorstander van de contingentering. “Ik ben nooit 100 procent overtuigd geweest van het
positieve effect daarvan”, zegt ze. “Belangrijk is dat scholen nu ook tot 20 procent van hun
plaatsen kunnen vrijhouden voor niet-kwetsbare leerlingen.” Zo kunnen ouders die er
bewust voor kiezen hun kinderen naar een concentratieschool te brengen er zeker van zijn
dat ze in de klas zullen zitten met enkele andere ‘sterke’ leerlingen.
Het nieuwe inschrijvingsdecreet moet een einde maken aan de jaarlijks terugkerende
kamperende ouders aan de schoolpoort. Enkele steden maken al gebruik van een centraal
aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs, maar een oplossing op Vlaams niveau
bleef uit.
Voor sommige ouders wordt het nieuwe systeem een bittere pil. Wie nu zijn tent een week
opslaat aan de poort, kan er immers zeker van zijn dat zijn kind op de uitverkoren school zit.
Voortaan zal lottrekking beslissen over de schoolcarrière van zoon of dochter. “Een eerlijker
systeem voor de verdeling van de plaatsen bestaat niet”, verzekert Crevits. “Het is dit of
‘eerst komt, eerst maalt’.”
Er komt ook één inschrijvingsdatum voor alle Vlaamse scholen. Aanmelden gebeurt in het
basisonderwijs vanaf 1 maart 2019, in het secundair onderwijs vanaf 1 april. De
inschrijvingen voor het basisonderwijs starten op 6 mei en die voor het secundair op 29 mei.
Zo krijgen ouders en leerlingen de tijd om rustig verschillende scholen te bezoeken.

Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) reageert tevreden op het
akkoord. “Met een uniforme startdatum voor heel Vlaanderen en de verplichting van een
digitaal aanmeldsysteem in capaciteitsregio’s zet deze Vlaamse regering een belangrijke stap
naar duidelijkheid en transparantie voor ouders en scholen”, vindt hij. “Dat Antwerpen
voortaan ook zonder dubbele contingentering in het secundair onderwijs mag werken, is
mooi meegenomen.”
In Antwerpen bestaat er al langer een verplicht aanmeldsysteem in het basisonderwijs en
sinds kort ook een aanmeldsysteem voor het secundair, waar echter niet alle scholen aan
(moeten) deelnemen. Dat leidde tot veel onduidelijkheid en ongerustheid en hielp de
kampeertoestanden niet de wereld uit. In de Antwerpse rand was er bovendien nog geen
aanmeldsysteem.
‘Dit verhoogt de gelijke kansen op een plek in een voorkeurschool voor elk kind’
“Het feit dat 20 scholen niet meededen heeft voor veel verwarring bij ouders gezorgd, en de
kampeertoestanden herhaalden zich aan enkele scholen”, zegt Marinower. “Bovendien zag
het er niet naar uit dat het Lokaal Overlegplatform in Antwerpen vanaf volgend jaar wel tot
een verplicht aanmeldsysteem zou overgaan. Met de beslissing van de Vlaamse regering om
aanmelden voor het eerste jaar secundair verplicht te maken in capaciteitsgebieden - in het
basisonderwijs is dit al langer het geval - wordt meteen een pak onduidelijkheid
weggenomen en verhogen de gelijke kansen op een plek in een voorkeurschool voor elk
kind.”
De ouderkoepelverenigingen in het onderwijs zijn tevreden dat het Vlaamse akkoord over
het inschrijvingsrecht een wil maken aan de kamperende ouders aan de schoolpoort. “Dit is
een duidelijke stap vooruit voor de ouders”, zo klinkt het. Maar de afschaffing van de
dubbele contingentering in het secundair onderwijs, wordt wel kritisch bekeken.
“Het is een goede zaak dat er duidelijke regels komen en dat de kampeertoestanden
eindelijk van de baan zijn”, zo reageert Timothy Van Raemdonck, die met “GO! ouders”
optreedt als vertegenwoordiger van de ouderverenigingen in het gemeenschapsonderwijs.
Ook Theo Kuppens van VCOV, dat de ouders en de ouderverenigingen van de scholen van
het katholieke net vertegenwoordigt, juicht toe dat er een systeem is uitgewerkt dat het
kamperen aan de schoolpoort moet beëindigen. “Dit biedt eindelijk een perspectief voor de
ouders, want het systeem liep op verschillende plaatsen mank.”
Beide ouderverenigingen zeggen grotendeels tevreden te zijn met de uitgewerkt regeling.
Maar toch wordt betreurd dat de dubbele contingentering, die scholen oplegt plaatsen vrij te
houden voor kwetsbare leerlingen, niet algemeen verplicht wordt in het secundair onderwijs.
“Dat is jammer, want die dubbel contingentering creëerde wel gelijke kansen”, zegt Van
Raemdonck. “Een loting zal toch niet honderd procent dezelfde kansen geven.”
“Het blijft wel belangrijke dat op een of andere manier een gezonde sociale mix wordt
nagestreefd”, zegt ook Kuppens. “Ik vrees dat scholen door het sturen van hun imago toch in
de hand gaan werken dat ze door een bepaald publiek niet als optie gekozen worden.”
VCOV beklemtoont tot slot dat er ook werk moet worden gemaakt van een verdere
uitbreiding van de capaciteit. “Maar zelfs dan zal een dergelijk systeem nodig blijven”, wordt
dan weer benadrukt bij GO! Ouders. “Er zullen altijd scholen zijn die populairder zijn dan de
andere.”
Oppositiepartij sp.a is niet onverdeeld gelukkig met het akkoord van de Vlaamse regering
over het inschrijvingsdecreet. Volgens Vlaams parlementslid Caroline Gennez maakt het
akkoord geen volledig einde aan het schoolkamperen. Op plaatsen waar er (nog) geen
capaciteitsproblemen zijn, blijft kamperen namelijk mogelijk. De Vlaamse socialisten blijven
daarom pleiten voor één centraal aanmeldregister voor alle Vlaamse scholen.
“Dit compromis rond het inschrijvingsdecreet heeft de verdienste te bestaan. Helaas zal het

na vijf jaar gepalaver tussen de meerderheidspartijen pas ingaan in de volgende
regeerperiode”, zegt sp.a-onderwijsspecialiste Caroline Gennez in een reactie aan Belga.
‘Als alleen de scholen met een bestaand capaciteitstekort verplicht zijn in het digitaal
aanmeldingsregister te stappen, sluit je kamperen in andere scholen niet uit’
Gennez betreurt ook dat het geplande aanmeldingsregister niet ingevoerd wordt voor alle
scholen. “Zolang de regering weigert alle scholen te betrekken in het aanmeldingsregister zal
kamperen nog steeds mogelijk zijn. Als alleen de scholen met een bestaand capaciteitstekort
verplicht zijn in het digitaal aanmeldingsregister te stappen, sluit je mogelijk kamperen in
andere scholen niet uit”, zegt de sp.a-politica. Sp.a pleit daarom naast één
inschrijvingsdatum ook voor één centraal register voor alle Vlaamse scholen.
Oppositiepartij Groen reageert positiever op het akkoord. “We zijn tevreden. Er werd moord
en brand geschreeuwd over het systeem in Gent, maar uiteindelijk wordt het eigenlijk
integraal overgenomen voor Vlaanderen”, zegt Groen-onderwijsspecialiste Elisabeth
Meuleman. “Eén datum, verplichte aanmelding, lottrekking, dubbele contingentering in het
lager en in het middelbaar blijft het mogelijk voor 20 procent van de leerlingen, wat al een
eerste stap is als we dit bereiken. Voor Vlaanderen zijn we dus tevreden”, aldus Meuleman.
Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen spreekt in een reactie van 'globaal bekeken een goed
akkoord waarbij de grootste knelpunten rond inschrijvingen worden aangepakt'. 'De nieuwe
regels verhogen de transparantie, verminderen de planlast en vergroten de vrije
schoolkeuze. Voor ons is de eindbalans dus positief', zegt directeur-generaal Lieven Boeve.
Voorts noemt Katholiek Onderwijs Vlaanderen het 'verrassend' dat er in het basisonderwijs
wordt vastgehouden aan het systeem van de zogenaamde dubbele contingentering, dat
scholen oplegt plaatsen vrij te houden voor kwetsbare leerlingen. In het secundair onderwijs
wordt die regeling immers wel afgeschaft. 'Dat beperkt niet alleen de vrije schoolkeuze, het
houdt het aanmeldingssysteem minder transparant en nodeloos complex.'
GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreurt dat de Vlaamse regering in het
secundair onderwijs de dubbele contingentering afschaft. Op die manier wordt een goede
sociale mix op scholen niet meer gegarandeerd, zeggen ze in een reactie.
Scholen kunnen wel zelf beslissen om tot 20 procent van hun plaatsen vrij te houden voor
kwetsbare leerlingen. 'Het nastreven van een sociale mix wordt hiermee een vrije keuze van
de scholen', zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!.
Daarnaast vindt GO! het ook jammer dat de Vlaamse regering geen werkt maakt van een
centraal inschrijvingssysteem voor heel Vlaanderen. GO! toont zich wel tevreden met de
invoering van één enkele inschrijvingsdatum, waarmee onder meer het probleem van de
dubbele inschrijvingen vermeden kan worden. Bron: Knack

BOEKEN


Samen vooruit in Antwerpen
Begin september rolt het boek “Samen vooruit in Antwerpen” van de pers. Met de
gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, wordt een beeld geschetst van hoe de stad
eraan toe is en hoe het zou moeten worden. Diverse auteurs, die een weerspiegeling zijn van
de levendige diversiteit van links in Antwerpen willen daarmee een bijdrage leveren aan een

noodzakelijk debat over de toekomst van de stad en hoe een progressief stadsbestuur het
wanbeleid van de afgelopen zes jaar kan keren.
De plek waar we wonen, werken en leven is tegelijk de plek waar we dromen. Soms is er
wrevel of ongenoegen, maar we laten onze leefomgeving ook niet los. We bewonen ze, zijn
er deel van en willen ze mee inrichten. Antwerpen is een stad met een lange geschiedenis.
Deze zet zich verder. Hoe en met welke horizon ligt niet vast. Iedereen bepaalt mee die
toekomstige geschiedenis.
Wordt het (opnieuw) een stad van iedereen of
een stad van de vastgoedmakelaars? Blijft het een
angstige stad of wordt het opnieuw een stad die
straalt en vastberaden uitdagingen durft
aangaan? Een stad die zich opdeelt of één die
geluk en het goede leven mogelijk maakt? Dat
kiezen we samen. We staan in deze stad aan een
kruispunt.
‘Samen Vooruit in Antwerpen’ is een kleine
fontein van sprankelende inzichten en
voorstellen. Het wil als een klare bron bijdragen
aan de groei en de leefbaarheid van Antwerpen.
Voor en na de verkiezingen van 14 oktober 2018.”
Hoofdauteur en samensteller is Stephen Bouquin.
Het boek kan besteld worden bij
secretariaat.critica@gmail.com Kostprijs: 17 euro
(inclusief verzendingskosten).
Vanaf aankoop van 10 exemplaren krijgt u
korting en betaalt U 10 euro/stuk



De gemeenteraadsverkiezingen
Op 14 oktober 2018 worden er ruim
zevenduizend gemeente- en districts-raadsleden
voor de volgende zes jaar gekozen. Een hoogdag
voor de lokale democratie. En een spannend
moment voor de tienduizenden die strijden om
een zetel in een raad om zich als gemeentelijk
mandataris te engageren in hun lokale
gemeenschap!
Deze pocket is een praktische leidraad voor ieder
kandidaat-gemeenteraadslid. Vertrekkend van
concrete situaties en voorbeelden, geeft dit
boekje u een antwoord op heel wat vragen
waarmee een kandidaat-raadslid kan worden
geconfronteerd. Het gidst u doorheen het
arsenaal van voorwaarden, data, documenten,
mechanismen en spelregels waaraan u moet
voldoen om correct deel te kunnen nemen aan de
verkiezingswedren.

MARIAN VERBEEK

In het Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen krijgt u heel wat informatie over de
stadia van de gemeenteraadsverkiezingen.

Craeghs Jo, Demarsin Geert,
Neuts Jurgen, Verheven Iris



Deze onderwerpen worden besproken:
• Het Lokaal Kiesdecreet
• Het Digitaal Kiesdecreet
• Relevante federale bepalingen die van toepassing
zijn op lokale verkiezingen in de Vlaamse
randgemeenten en in de gemeente Voeren
• Het decreet betreffende de organisatie en de
rechtspleging van sommige Vlaamse
bestuursrechtscolleges en het besluit van de
Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de
rechtspleging voor sommige Vlaamse
bestuursrechtscolleges
• De procedure en regelgeving rond beroepen tegen
de beslissingen van de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen (die behandeld worden
door de Raad van State)
• Ongeoorloofde maneuvers die aanleiding kunnen
geven tot de ongeldigverklaring van de
verkiezingen
• Formules om na te gaan welke stemmenverschuiving nodig is voor een wijziging in de
zetelverdeling

10 mooie boeken
Sofie Van Waeyenbergh heeft een lijst van 10 mooie boeken die je volgens haar moet
gelezen hebben.
Goede, klassieke boeken vinden, het is een kwestie van smaak en vooral ééntje van het bos
door de bomen zien. Ga je voor een moderne klassieker en of hou je het toch maar op een
echte antiek boek? Volgens de Goodreads-community zijn dit alleszins de tien boeken die je
moet gelezen hebben. Ideaal voor een inspiratieloos moment. U vindt ze via deze link.
https://nl.express.live/2018/08/02/de-top-tien-boeken-die-je-moet-gelezen-hebben-voor-jesterft



De opvoedparadox
De liefde voor onze kinderen bepaalt in grote mate ons leven en is een belangrijk onderdeel
van wat ons tot mens maakt. Je zou zeggen dat opvoeden inmiddels als vanzelfsprekend
gebeurt. Maar sinds een jaar of dertig is opvoeden steeds meer een doelgerichte taak en
proberen we bijna obsessief een bepaald soort kind te creëren dat zich moet ontwikkelen tot
‘ideale’ volwassene.

Op basis van wetenschappelijke inzichten over
de evolutie van de mens en de ontwikkeling van
kinderen toont Alison Gopnik aan dat ons beeld
van opvoeden wezenlijk verkeerd is: gebaseerd
op slechte wetenschap en slecht voor kinderen en
ouders.
Een ouder zou geen timmerman moeten zijn die
aan de hand van een bouwtekening stapsgewijs
een product in elkaar zet, maar eerder een
tuinman die zorgt voor de juiste omstandigheden
zodat zijn planten de gelegenheid krijgen te
groeien en te bloeien. Kinderen zijn speels en
fantasievol, chaotisch en onvoorspelbaar. Ze zijn
allemaal zichzelf, anders dan andere kinderen of
hun ouders. Een afwisselende kindertijd zonder
al te veel regels of controle maakt dat ze creatief
en veerkrachtig worden en leren om problemen
zelf op te lossen. Dit boek laat zien hoe dat kan.



Is kunst een hobby?
Als klein, zesjarig meisje had ik in de eerste maanden van groep drie grote moeite met leren
lezen. In het Belgische basisonderwijs leerden we dat destijd door middel van losse woordjes
uit een sigarendoosje. Dat leerproces was een enorme bron van frustratie. Het voelde als een
combi van hinkstapsprong en hordelopen, waarbij ik tussen elke horde weer tegen de vlakte
sloeg. Toen ik het eenmaal onder knie had, ging ik echter in vliegende volle vaart, als een
soort razende Roeland door de lokale bibliotheek. Het is een beetje zoals fietsen zonder
zijwieltjes: plotseling vind je je evenwicht, zonder dat je weet hoe dat komt. Ik was niet te
stoppen noch te stuiten. Het lezen van fictie werd een tweede manier van zijn. Romans,
novelles, verhalen, mythes en legendes – het lezen ervan werd een primaire levensbehoefte.
Een manier om de geest aan de gang te houden. Brandstof voor het denken.
Fictie was goed en weldadig, maar tegenovergesteld aan kennis, leren, wetenschap. Op de
middelbare school had ik…. Lees verder via:
https://www.brainwash.nl/bijdrage/deze-museumdirecteur-rekent-af-met-het-idee-datkunst-ook-maar-een-hobby-is?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter

ANTIPESTTEAM


Bemiddelen bij conflicten

Conflixers zijn leerlingen die op hun eigen school andere leerlingen ondersteunen waar
nodig. Het kan verschillende vormen aannemen (peter-meter-projecten,
vertrouwensleerlingen, leerlingbemiddeling, zorgleerlingen … ), maar 1 ding is zeker:
leerlingen krijgen het voor elkaar.
http://www.deconflixers.be/de-conflixers/vormen



Te mooi om waar te zijn
In de eerste helft van het jaar is het aantal gevallen van fraude met internetbankieren phishing - fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers van bankenfederatie Febelfin. 'We mogen
spreken van een echte plaag', zo klinkt het.
In de eerste zes maanden vonden 2.650 gevallen plaats van mensen die slachtoffer werden
van fraude met internetbankieren, hoofdzakelijk toe te schrijven aan phishing. Oplichters
'vissen' daarbij naar de bancaire codes van consumenten, om zo hun rekeningen te
plunderen. In totaal werd daarbij 3,8 miljoen euro verlies geleden.
Het fraudeverlies ligt daarmee al hoger dan in heel 2017. 'Het is en blijft een echte plaag, en
nam de voorbije maanden enkel maar toe', zo klinkt het bij de banken. Febelfin roept de
klanten op nooit codes te delenen via e-mail, telefoon of sociale media.
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.
Deze website heeft als doel je te waarschuwen voor deze oplichting en je te helpen om ze te
vermijden. https://temooiomwaartezijn.be/



De zaak Fabre
Er was de afgelopen weken heel wat te doen rond de vermeende culturele strapatsen van
kunstenaar Fabre die door enkele ex-medewerksters werd aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag.
Robrecht Vanderbeeken bespreekt in “dewereldmorgen” de klacht.
Volgens Jan Fabre moeten dansers met klachten maar de interne procedure volgen.
Gemakkelijk gezegd, als je het (Nederlandstalige) arbeidsreglement pas in juli 2018 kenbaar
maakt en ondertussen de vakbonden buiten houdt. Wie doorverwijst naar de procedures wil
van elk geval een individueel geval maken dat om een behandeling vraagt achter gesloten
deuren. Het zal dus nog even duren voor een constructieve dialoog intern mogelijk is. Het
devies van de cultuurvakbonden: wees overgevoelig voor zaken die al lang over hadden
moeten zijn.
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/09/14/de-zaak-fabre-exit-zwijgcultuur



Te dure notaristarieven
Wil je je hypotheeklening door een goedkopere vervangen bij een andere kredietgever? Dan
moet je daar zoveel aktekosten voor ophoesten dat wat je denkt te winnen, momenteel vaak
smelt als sneeuw voor de zon. Vadertje Staat melkt de consument uit. Laat horen dat ook jij
daar niet mee akkoord gaat!
Een consument die zijn dure hypotheeklening door een goedkopere wil vervangen bij een
andere kredietgever, is in ons land het slechtste af. Dat blijkt uit onze vergelijking van de
aktekosten in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal, Spanje en het Verenigd
Koninkrijk. We keken daarbij naar het totaal van de registratierechten, de administratieve
lasten, de honoraria van de notaris, de tarieven voor de hypotheekvestiging en de btw.
Terwijl het gemiddelde in de andere landen zo’n €500 bedraagt, blijkt uit die studie dat je als
Belg gemiddeld zo’n dertien keer méér betaalt!
De aktekosten bij de herfinanciering van een hypotheeklening moeten worden beperkt tot
zowat € 500, zodat kredietgevers de kredietnemers minder makkelijk kunnen gijzelen.
Je wordt dus veel te zwaar aangepakt bij een herfinanciering. Je hebt al zoveel belasting
moeten betalen op je eerste lening dat het niet verantwoord is om je nog méér uit te
melken. Bovendien zit je door die kosten momenteel vaak vast aan je kredietgever.
TEST-AANKOOP heeft een open brief (pdf-bestand) gestuurd naar diverse parlementsleden
om dat aan te klagen.
Teken de petitie op de site van TEST-AANKOOP:
Ik zeg STOP tegen de torenhoge aktekosten bij een herfinanciering van een hypotheeklening!
https://www.test-aankoop.be/geld/lenen/nieuws/petitie-aktekosten-herfinancieringhypotheeklening?utm_content=reizen&utm_source=dbint_mb&utm_medium=nl_consumer&utm_campaign=newsletter-2018-08



Het schipper-syndroom
Het opvoeden van kinderen is niet gemakkelijk.
Ouders lijden aan het schipper-syndroom. Dat is het voortdurend schipperen tussen wat ze
moeten doen. Filosoof Stine Jensen heeft daar een boek over geschreven, “De opvoeders:
Wat filosofie de schipperende ouder kan leren”. Ouders zijn zelf opvoeders, we moeten
consequent zijn, maar stellen onszelf ook de vraag of we dat wel kunnen doen. De gemene
deler blijkt keer op keer dat we constant aan het zoeken zijn.
Een van de dilemma's gaat over het schipperen tussen luisteren naar het kind en kijken wat
het kind wil, en autoritair zijn. Een tweede, groot probleem dat we tegenkwamen is de vraag
of we het kind opvoeden als goede burger, of een gelukkig mens. En een derde
hoofdprobleem is of we kinderen genderneutraal willen opvoeden, of we meer de nadruk
leggen op het verschil tussen jongens of meisjes?
Ouders zijn altijd onzeker; de méns is onzeker. Maar in deze tijd zijn ouders misschien wel
onzekerder dan vijftig jaar geleden. Een belangrijke reden daarvoor is anticonceptie: we

hebben nu de keuze om geen kinderen te nemen, en daarmee ook de keuze om ze wel te
nemen. Dat maakt dat deze keuze een bewuste keuze is. Het is niet iets wat je overkomt,
maar het is iets waar je voor kiest, en dan wil je het ook goed doen. Dit maakt dat ouders er
meer bovenop gaan zitten.
Daarnaast leven we in een post-traditionele maatschappij. De taakverdeling is veranderd: de
moeder zorgt niet langer thuis voor de kinderen terwijl de vader werkt. Dit is een goede
ontwikkeling, maar zorgt er ook voor dat je voortdurend moet uitzoeken wie wat doet. Het
loopt niet vanzelf meer soepel, maar je moet veel overleggen. Je krijgt dan ouders die het
oneens zijn, of die hun verantwoordelijkheid niet nemen. De een doet dan niet wat er
verwacht wordt, en daar wordt de ander boos over.
Sommige opvoedboeken vertellen je precies wat je moet doen. Je moet bijvoorbeeld…
Lees verder via:
https://www.brainwash.nl/bijdrage/je-hoeft-niet-consequent-te-zijn-in-de-opvoeding-vanje-kinderen?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter

www.antipestteam.be

