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ECONOMIE


Eurozone heeft te veel schulden
Volgens een bericht in De Tijd is de collectieve schuldenberg van de overheden in de eurozone
over het eerste kwartaal voor het eerst boven 10.000 miljard euro gestegen. De schulden
belopen 85,9 procent van de economie van de muntunie.
Het ultrasoepele beleid van de Europese Centrale Bank maakte het de overheden de voorbije
jaren makkelijker om extra schulden aan te gaan. Niet alleen houdt ECB-voorzitter Mario Draghi
al heel zijn ambtstermijn van acht jaar tot frustratie van de spaarders de rente ultralaag, maar
tussen maart 2015 en eind 2018 kocht Frankfurt ook voor 2.600 miljard schulden - grotendeels
staatspapier - op. Het blijkt een weinig succesvolle poging om de inflatie richting de doelstelling
(minder dan, maar dicht bij 2 procent) te tillen.
Volgens artikel 123 van het Europees verdrag mag de ECB overheden niet financieren. Dat
omzeilde de centrale bank door de schulden niet op de 'primaire' markt te kopen, als de
schatkisten met een uitgifte komen, maar wel 'tweedehands'. Maar uiteraard weten beleggers
die schulden kopen bij uitgifte, dat ze die even later op de secundaire markt kunnen
doorverkopen.
De data van Eurostat leren ook dat Italië niet langer de grootste schuldenberg van Europa torst.
Die uiterst twijfelachtige eer gaat nu naar Frankrijk. De Fransen hebben een schuld van 2.358,9
miljard opgestapeld, en geven zo voor het eerst nipt de Italianen het nakijken. Rome kijkt tegen
2.358,5 miljard schulden aan.
Relatief gezien zijn de Franse schulden met 99,7 procent van het bruto binnenlands product
(bbp) nog altijd een stuk kleiner dan de Italiaanse, die 134 procent van de lokale economie

bedragen. Maar ook daar zijn de Italianen niet de Europese kampioen: de Griekse schuldgraad
beloopt 181,9 procent.
Let wel: de Fransen kunnen hun schuldenberg veel goedkoper dan de Italianen (her)financieren.
De tienjaarsrente bedraagt op dit ogenblik 0,08 procent.
Om hun geld voor tien jaar aan Rome toe te vertrouwen eisen beleggers 1,6 procent. Dat is wel
een halvering vergeleken met afgelopen najaar, toen Rome op ramkoers zat met Europa én
beleggers over het begrotingstekort.
De Europese Commissie heeft intussen de toon tegenover Italië flink gemilderd, mede omdat
ook Parijs onder druk van de gele hesjes de budgettaire teugels heeft gevierd. Dat wekte grote
ergernis van de Duitse Bundesbank, terwijl Italië Brussel beschuldigde met twee maten en twee
gewichten te werken.
Tussen de vele schuldenzondaars bevindt zich het exemplarische Estland. De Baltische staat
heeft slechts 2 miljard schulden uitstaan, slechts 8 procent van het bbp.
Het Duitse ondernemersvertrouwen daalde in juli naar het laagste peil in zes jaar. Steeds meer
economen waarschuwen voor een recessie.
'Slecht, slechter, Ifo.' Dat is de titel van het commentaar van ING-econoom Carsten Brzeski over
de forse daling van het ondernemersvertrouwen. De Ifo-indicator zakte in juli met 1,8 punt naar
95,7 punten, het laagste peil sinds 2013. Economen hadden een veel kleinere terugval naar 97,2
punten voorspeld.
Vooral in de industrie zijn ondernemers steeds somberder. 'Het ondernemersklimaat in de
industrie is in vrije val. De laatste keer dat we zo'n grote daling zagen, dateert van februari 2009',
zegt het onderzoeksinstituut Ifo. Duitsland en een groot deel van de wereld worstelden toen met
een zware recessie.
De Duitse industrie kampt met zware problemen als gevolg van het toenemende protectionisme
en de groeivertraging van de wereldeconomie. Vooral de autosector heeft het moeilijk. Daimler
biechtte woensdag het eerste kwartaalverlies in tien jaar op. Continental, de producent van
banden en remsystemen, publiceerde dinsdag een winstwaarschuwing.
De Bundesbank zegt dat de Duitse economie in het tweede kwartaal wellicht is gekrompen.
Bovendien zijn de vooruitzichten slecht. De dalende waterstanden op de Rijn door de droge,
warme zomer dreigen voor het tweede jaar op rij het scheepvaartverkeer op de Rijn te verstoren
en de economische activiteit te ondermijnen.
Brzeski merkt op dat na de export ook de binnenlandse vraag begint te verzwakken. 'De Duitse
economie lijkt op een wielrenner die lang voor het Europese peloton fietste, maar nu geen
energie meer heeft. Ze moet opletten dat ze niet instort en na het peloton de wedstrijd
beëindigt.'
Het onderzoeksbureau IHS Markit waarschuwde dat de economische activiteit ook in het derde
kwartaal kan dalen. Twee opeenvolgende kwartalen met negatieve groei zouden betekenen dat
Duitsland zich in een recessie bevindt.
De forse afkoeling van de Duitse economie is slecht nieuws voor de Belgische economie.
Duitsland is de grootste afzetmarkt voor Belgische exporteurs.

De groeivertraging in Duitsland en de rest van de eurozone verhoogt de druk op de Europese
Centrale Bank (ECB) om snel extra stimulus te lanceren. De ECB vergadert donderdag en
overweegt een renteverlaging en hervatting van de obligatieaankopen.
In België loopt het begrotingstekort voor 2019 op tot bijna 7 miljard euro. Daarmee is het tekort
liefst 3,8 miljard groter dan aanvankelijk begroot.
De regering-Michel en de onderhandelaars voor een nieuwe federale regering varen al maanden
blind over de begroting van 2019. Er werd geen begrotingscontrole gehouden, waardoor er geen
geactualiseerde cijfers ter beschikking waren.
De regering-Michel hoopte dit jaar uit te komen op een begrotingstekort van 0,7 procent van het
bruto binnenlands product (bbp), zoals dat met de Europese Commissie was overeengekomen.
Volgens het Monitoringcomité zal het tekort evenwel eindigen op 1,5 procent van het bbp.
Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) wijst naar de val van de regering-Michel
als belangrijkste reden voor het slechte resultaat. De N-VA verdween uit de federale regering na
alle heisa rond het migratiepact. 'Deze regering beschikt niet over een meerderheid in de Kamer.
We konden de begroting helaas niet bijsturen.'
De Croo hoopt dat er snel een nieuwe federale regering komt, zodat werk kan worden gemaakt
van een kleiner begrotingstekort. 'De N-VA en de PS moeten stoppen met oppositie te voeren
tegen de huidige regering en samen aan tafel gaan zitten', zegt hij.
Om de begroting op koers te houden rekent de regering-Michel op een reeks meevallers en
terugverdieneffecten. Alles samen moeten die een besparing van 2,6 miljard euro opleveren. Het
grootste bedrag komt van de arbeidsdeal, een pakket maatregelen dat meer werklozen aan het
werk moet krijgen en zo een half miljard euro opleveren. 12.500 jobs extra hoopt premier
Charles Michel (MR) ingevuld te krijgen, onder andere door de uitkering van werklozen sneller te
laten dalen en het brugpensioen aan te scherpen.
In de eerste Michel-jaren kwamen er jaarlijks 55.000 banen bij, maar dat tempo is teruggevallen.
Volgens de oppositie doet de regering aan budgettaire hocus pocus en zijn de opbrengsten van
de arbeidsdeal uit de lucht gegrepen.
De regering gaat ervan uit dat door haar maatregelen volgend jaar zo’n 9 procent van de
135.000 openstaande vacatures worden ingevuld. Elke job levert de schatkist zo’n 40.000 euro
op, een bedrag waarvoor de regering zich baseert op een gemiddeld maandloon van 3.300 euro
bruto. De achterliggende berekeningen komen uit een rapport van het Planbureau, dat dateert
van midden jaren 2000 en waarvoor de geciteerde bedragen werden geïndexeerd.

Door het bedrag te vermenigvuldigen met het aantal in te vullen vacatures komt de regering aan
een opbrengst van 505,4 miljoen euro. Op de werkloosheidsuitkeringen wordt 90 miljoen euro
bespaard, er zijn 196 miljoen extra inkomsten uit belastingen en 218 miljoen euro extra
socialezekerheidsbijdragen.
De regering rekent erop dat ze 40.000 euro per jaar uitspaart voor iedere persoon die ze aan het
werk krijgt. Werklozen activeren betekent voor de schatkist minder uitkeringen en meer
belastinginkomsten.
Maar hoe realistisch is dat? De arbeidsdeal omvat 28 arbeidsmarktmaatregelen, maar bijna de
helft daarvan zijn nog vaag of niet van die aard dat ze snel tot extra jobs zullen leiden. Er wordt
bijvoorbeeld aan de sociale partners gevraagd ‘een agenda op te stellen’ voor de hervorming van
de anciënniteitsverloning. Of nog: de gewesten zullen de gemeenschapsdienst voor werklozen
kunnen invoeren, terwijl Vlaanderen al heeft laten verstaan van die mogelijkheid geen gebruik te
zullen maken.
De belangrijkste impuls zal moeten komen van de aanscherping van de
werkloosheidsuitkeringen. Wie zonder werk valt, zou zo worden aangemoedigd vlugger een
nieuwe baan te nemen.

De andere maatregelen zullen volgens specialisten niet meteen een turbo zetten op de
jobmotor. Met de startersjobs komt er een fiscaal voordeel voor bedrijven die jongeren
aanwerven, opleidingen voor knelpuntberoepen worden financieel aantrekkelijker gemaakt en
werknemers die tot een derde van hun ontslagpremie investeren in bijscholing, krijgen daarvoor
een belastingvrijstelling. Dergelijke ingrepen kunnen zeker tegemoetkomen aan enkele
problemen op de arbeidsmarkt, maar ze zullen niet de grote massa aan een job helpen.



Komt er een wereldmunt?
Iets betalen wordt binnenkort even gemakkelijk en kosteloos als een foto liken. Tenminste, als u
dat doet met de libra-munt waar Facebook zijn schouders onder zet. Klinkt aantrekkelijk, maar
misschien is het wel een deal met de duivel.
"Libra is een eenvoudige wereldmunt en een financiële infrastructuur die miljarden mensen
helpt." Zo luidt de missie van het consortium dat vorige week met zijn plannen voor een
wereldwijde virtuele munt uitpakte, de libra. Facebook is de drijvende kracht achter het project,
en drukt er zijn hyperambitieuze stempel op. Volgend jaar al zouden mensen van over heel de
wereld nagenoeg kosteloos libra's naar elkaar kunnen sturen via het internet, met hetzelfde
gemak zoals we nu met een smartphone berichten of foto's sturen.
Een libra is een stukje beveiligde code, volledig gedekt door een korf van klassieke munten zoals
de dollar, en door overheidsobligaties. Mensen zullen libra's kunnen kopen en verkopen op
handelsplatformen die de onderliggende reservekorf beheren. Dat moet van libra een stabiele
munt maken waar men daadwerkelijk mee betaalt. Dat is wat anders dan bitcoin en andere
digitale munten, die vooral gebruikt worden om op te speculeren. Belangrijk is ook dat Facebook
zijn eigen betaaltoepassing voor libra in een apart bedrijf onderbrengt, Calibra. Zo wil het de
gebruikers verzekeren dat hun betaalgegevens gescheiden blijven van hun profiel op Facebook
of Instagram.
De libra is geen Facebook-munt. Op libra.org, de officiële website, duurt het een tijd voor de
naam Facebook opduikt. De techgigant mag dan wel de initiatiefnemer zijn, het beheer van het
libra-systeem zal gebeuren door een consortium met voorlopig 28 leden. Facebook en zijn pas
opgerichte betalingsdochter Calibra zijn bij de oprichters. Facebook neemt voorlopig het
voortouw, maar benadrukt dat het net zoals de andere leden slechts één stem heeft en belooft
dat het consortium zelfstandig zijn koers mag uitstippelen. De andere leden komen uit de meest
uiteenlopende sectoren, van de betalingsverwerkers Mastercard en Visa tot grote
investeringsfondsen en techbedrijven zoals Uber en Spotify. Zij hebben elk al minstens 10
miljoen dollar gestort om het systeem op te starten en de eerste libra's te creëren. Opvallende
afwezigen zijn de banken en Google en Apple, niet toevallig spelers die respectievelijk
concurrerende bank- of betaaldiensten aanbieden. Hoewel de eerste libra's al in 2020 in omloop
komen, is betalen bij de bakker om de hoek nog verre toekomstmuziek. In het Westen zijn er
voldoende alternatieven om elektronisch te betalen. Waarschijnlijk zullen de Belgen de libra in
het begin vooral voor Facebook-diensten gebruiken, voor een betaling aan vrienden
bijvoorbeeld, of een aankoop op de Instagram- of een andere Facebook-app.
Waarschijnlijk zullen de Belgen de libra in het begin vooral voor Facebookdiensten gebruiken,
voor een betaling aan vrienden bijvoorbeeld, of een aankoop op de Instagram- of een andere
Facebook-app.
Frederik De Bosschere, strateeg bij de digitale specialist In The Pocket, ziet veel potentieel voor
die vorm van e-commerce. "Over het algemeen kan je zeggen dat het aantal succesvolle

verkopen in e-commerce stijgt, naarmate de hindernissen wegvallen. De transacties gaan dus
zeker stijgen als de mensen op Instagram alles snel en binnen de app kunnen betalen met de
libra. Ik zie Facebook ook nog handelaren stimuleren om via het systeem te werken door korting
te geven als ze hun advertenties met libra's te betalen."
Ontwikkelingslanden
Maar de smartphonegebruikers in het rijke Westen zijn niet de belangrijkste doelgroep. De grote
sprong moet in de ontwikkelingslanden gebeuren. Daar hebben ruwweg een paar miljard
mensen geen of onvoldoende toegang tot bankdiensten die in het Westen vanzelfsprekend zijn.
Bijna iedereen heeft er wel een smartphone die goed genoeg is om elektronisch mee te betalen
en te bankieren. Kenia heeft al een goed werkend systeem voor mobiele betalingen met
belwaarde als elektronisch geld, de m-pesa. In de meeste andere ontwikkelingslanden ligt het
speelveld nog open om zo'n laagdrempelige betaal- en bankendienst.
Een andere focus voor de libra zijn de internationale overschrijvingen door migranten. Zij sturen
jaarlijks ongeveer 700 miljard dollar naar familie en vrienden in hun geboorteland, vaak tegen
hoge transactiekosten. In plaats van naar een wisselkantoor te gaan of zich bij een app als
Transferwise te registreren, kunnen ze met de libra via WhatsApp of een andere berichtendienst
veel goedkoper en sneller geld overmaken.
De vraag blijft waarom uitgerekend Facebook zo veel tijd en middelen investeert in een
financieel systeem waar het op het eerste gezicht weinig aan te verdienen valt. Het antwoord
ligt deels in de groeizucht en de angst van CEO Mark Zuckerberg voor het einde van de
dominantie van Facebooks diensten. De voorbije jaren kocht hij met Instagram en WhatsApp al
zijn belangrijkste concurrenten op. Snapchat, een enorme hit bij westerse tieners, wou zichzelf
niet verkopen. Daarop kopieerde Zuckerberg de belangrijkste functionaliteiten, zodat Snapchat
geen gebruikers meer kan losweken van zijn eigen apps.
Zuckerberg weet ondertussen ook dat sociale netwerken gerust hun coole imago mogen
verliezen, zolang ze maar onmisbaar blijven. En dus probeert hij er betaaldiensten in te
integreren. Daarmee zet hij bovendien grote concurrenten zoals Google en Apple buitenspel.
"Facebook heeft duidelijk gekeken hoe Tencent met zijn WeChat-app in China de rol van een
bank deels heeft overgenomen", zegt een expert uit de financiële sector. "Denk daarbij aan de
quote van Bill Gates: 'Mensen moeten bankieren, maar ze hebben geen bank nodig'. Door ook
betalingen mogelijk te maken, kan Zuckerberg de mensen nog meer binden aan de apps van
Facebook. Ook de data die ze daarbij achterlaten zijn bijzonder waardevol. Dit wordt een grote
uitdaging voor de banken. Al denk ik niet dat Facebook zelf een bank wil opzetten, door de
zware regulering. Maar Facebook heeft wel duidelijk de ambitie om partners leningen en andere
financiële producten rond libra te laten bouwen."
"Wat Facebook nu opzet voor mobiele betalingen doet WeChat eigenlijk al jaren in China",
bevestigt Pascal Coppens. De China-expert bij de innovatieconsultant nexxworks bracht in mei
het boek China's New Normal. Daarin beschrijft hij hoe Chinese bedrijven niet langer het Westen
kopiëren, maar zelf innoveren. "Tencent heeft al twintig jaar een eigen virtuele munt: de QQ
coin. Het grote verschil is dat het achterliggende mechanisme van de libra gebaseerd is op de
blockchaintechnologie. Dat zou zijn om de transactiekosten zo laag mogelijk te houden, maar
WeChat Pay (Tencent) en AliPay (Alibaba) bieden binnen hun ecosysteem ook al kosteloze
transacties aan. Enkel als je geld uit het systeem haalt, moet je kosten betalen."
"De CEO van Tencent, Pony Ma, heeft al gereageerd dat de technologie achter de libra niet
ingewikkeld is, maar vraagt zich af de regelgeving de munt wel zal toelaten", vervolgt Coppens.
"Alibaba wil dan weer in het Westen doorbreken via de cashtransfers door migranten. Maar

China hanteert strenge kapitaalcontroles, Alibaba zal een apart systeem moeten opzetten voor
de niet-Chinese transacties."
Ook vanuit historisch perspectief is er met de libra weinig nieuws onder de zon, zegt Edin
Mujagic, monetair geschiedkundige en hoofdeconoom bij de Nederlandse vermogensbeheerder
OHV. "De libra is een heel logische evolutie. Elk economisch tijdperk heeft zijn eigen geldstelsel.
Toekomstige historici zullen dit misschien zien als het begin van het tijdperk van digitaal geld.
Het is wel pas geld als je er onder andere belastingen mee kunt betalen, en dat zal niet voor de
nabije toekomst zijn. Nu wordt het in de eerste plaats een goedkoop alternatief voor een
heleboel mensen om onderling goederen en diensten te kopen en verkopen. In het Westen lijkt
dat misschien niet relevant omdat wij performante systemen van betalingsverkeer hebben, maar
in een groot deel van de wereld is dat helemaal niet zo. Maar de mensen daar hebben wel
allemaal een mobieltje."
Ook Steve Keen, onafhankelijk econoom en voormalig hoogleraar aan Kingston, ziet de lage
transactiekosten als de belangrijkste troef. "Nu betaal je 7 procent transactiekosten op een
internationale overschrijving en duurt die soms dagen", stelt hij. "Die kostenverlaging kan ervoor
zorgen dat de libra in eerste instantie vooral in de opkomende landen voet aan grond krijgt,
maar de munt kan ook in het Westen populair worden. Stel dat internationaal werkende
bedrijven uit nieuwsgierigheid enkele proeftransacties met libra doen en merken dat ze
goedkoper en sneller verlopen, dan is het mogelijk dat ze eraan vasthouden."
Volgens Keen pakt de libra handig een aantal zwaktes van het huidige geldsysteem aan. "Het
intelligente ontwerp verrast me", zegt hij. "Het feit dat het consortium de nadruk legt op
transacties, dat het twijfels over privacy en transparantie aanpakt met de blockchain en dat het
risico op volatiliteit wordt beperkt door een onderliggende korf aan internationale
reservemunten en het overheidspapier, toont dat de initiatiefnemers de functie van geld
begrijpen."
Dat neemt niet weg dat de libra risico's voor het financiële systeem inhoudt. "Als iedereen
tegelijk zijn libra's wil inruilen, kan door de massale vraag het aanbod van de munten en
overheidspapier uit de onderliggende korf slinken. Het is alleen koffiedik kijken hoe groot die
impact kan zijn", aldus Keen.
Een snelle rekensom leert dat als 10 procent van de actieve Facebook-gebruikers voor gemiddeld
1000 euro libra's koopt, er 250 miljard euro in die reservekorf gepompt wordt. Als om een of
andere reden, bijvoorbeeld een vertrouwenscrisis in de libra, al die gebruikers hun libra's weer
willen omwisselen, kan dat een hevige financiële schok veroorzaken. Het is een van de redenen
waarom de libra zich niet kan onttrekken aan financiële regelgeving en toezicht die
internationaal gelden. "De Europese Centrale Bank, de Amerikaanse centrale bank (Fed) en
andere toezichthouders zullen de handen in elkaar slaan, niet om de libra onmogelijk te maken,
maar om ervoor te zorgen dat er geen negatieve bijwerkingen zijn voor de geldstelsels, en dat de
nieuwe munt geen bron van financiële instabiliteit vormt", voorspelt Mujagic. "Zolang de libra
meer voor- dan nadelen heeft en niet pretendeert de dollar of de euro te vervangen, zullen
regelgevers ze niet verbieden, maar wel aansturen en reguleren." Het libra-consortium zegt mee
te willen werken om een gepast regelgevend kader op te tuigen. Lees: het wil zich niet
onderwerpen aan de bestaande bancaire en financiële regels.
De libra is niet het eerste initiatief voor een complementaire munt. Zo'n nieuwe munt heeft ook
een bredere sociaaleconomische impact, zeker als die op wereldschaal een rol zal spelen. Vanuit
dat oogpunt kijkt Anne Snick, expert in lokale munten, met enig scepticisme naar de libra. "Het
taalgebruik en de doelstelling zijn heel beloftevol en lovenswaardig", zegt ze. "Maar ik zie in het
consortium vooral winstgedreven bedrijven, die private verrijking als doel hebben. In zijn
discours trekt Zuckerberg de kaart van de gemeenschap, maar met de achterliggende

infrastructuur trekt hij een andere kaart. "Slechts twee of drie van de 28 libra-partners zijn
werkelijk missiegedreven ondernemingen of sociale organisaties, stelt Snick. Het libraconsortium spreekt veelbelovend over een divers monetair ecosysteem voor de emancipatie van
mensen zonder bankrekening, maar Snick vreest dat het in de praktijk net als het huidige
bankgeld een financiële monocultuur wordt waar gemeenschappen geen greep op hebben. "Als
de libra als wereldmunt gaat domineren, zullen de complementaire munten die echt ten dienste
van een gemeenschap staan, zoals de Torekes in Gent of de Bangla-Pesa in Mombasa, de
bulldozer van Zuckerberg niet overleven", uit ze haar vrees. In elk geval daagt de libra burgers,
ondernemers, beleidsmakers en toezichthouders uit om grondig over de ontwikkeling van ons
geldsysteem na te denken. Bron Knack



Rente blijft dalen
De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, heeft zoals verwacht haar belangrijkste
rentetarief met 0,25 procentpunt verlaagd tot de vork van 2 tot 2,25 procent. Het gaat om de
eerste knip sinds de financiële crisis van 2008. Een rentedaling is een middel om de economie
aan te zwengelen.
De Amerikaanse centrale bank moet maximale werkgelegenheid promoten en tegelijkertijd de
prijsstijgingen en langetermijnrentes in toom houden. De “Fed Funds Rate” is een instrument om
dat te sturen. Met een renteverlaging maakt de Fed geld lenen goedkoper, wat tot meer
investeringen leidt.
President Donald Trump heeft al herhaaldelijk kritiek geuit op het beleid van de centrale bank,
die haar monetair beleid onafhankelijk bepaalt. Hij klaagt dat ze de rente te vroeg en te sterk liet
stijgen. Nog voor de beslissing viel, waarschuwde Trump dat een kleine rentedaling voor hem
niet zou volstaan.
Volgens president Donald Trump moest het rentetarief nog meer verlaagd worden. “Wat de
markt wilde horen van (Fed-voorzitter) Jay Powell en de Federal Reserve was dat dit het begin is
van een langdurige en agressieve cyclus van renteverlagingen om China, de Europese Unie en
andere landen ter wereld bij te houden”, liet de president weten op Twitter. “Zoals gewoonlijk
stelt Powell ons teleur. De VS blijven “in elk geval winnen, maar ik krijg zeker niet veel hulp van
de Federal Reserve”, klonk het nog.
Trump heeft al herhaaldelijk kritiek geuit op het beleid van de centrale bank, die haar monetair
beleid onafhankelijk bepaalt. Hij klaagt dat ze de rente te vroeg en te sterk liet stijgen. Nog voor
de beslissing viel, waarschuwde Trump dat een kleine rentedaling voor hem niet zou volstaan.
Op de financiële markten werd al rekening gehouden met de rentestap, al gingen de
graadmeters op Wall Street wel duidelijk omlaag toen Fed-voorzitter Jerome Powell in zijn
toelichting verkondigde dat hij geen hele reeks renteverlagingen voor ogen heeft. Toch sloot
Powell een verdere verlaging niet uit.
Ook de Belgische langetermijnrente of tienjaarsrente is voor het eerst in de geschiedenis onder
nul gegaan.
Als de tienjaarsrente onder nul gaat, betekent dat dat investeerders en beleggers geld toeleggen
op hun belegging. In plaats van rente te ontvangen op de obligatie, zullen ze op het einde van de
looptijd minder geld terugkrijgen dan ze er hebben ingestopt.

In Duitsland is de tienjaarsrente al lange tijd onder nul gezakt. Sinds kort is dat ook het geval
voor staatspapier uit Nederland, Oostenrijk, Frankrijk en Finland.
De belangrijkste oorzaak van de rentedaling de voorbije maanden zijn de lage groeivooruitzichten. "De tijd van de cyclische heropleving tussen 2015 en 2018 is voorbij", zegt
econoom Hans Bevers van Degroof Petercam. "De wereldeconomie vertraagt sinds vorige zomer
en dat is voor een groot deel te wijten aan de toegenomen onzekerheid gelinkt aan de
handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China en aan de brexit. Vooral de activiteiten
in de industrie staan onder druk, zeker in Duitsland. En de vrees is nu dat ook de consument
alsmaar meer de vinger op de knip zal houden."
Maar uiteraard speelt ook het beleid van de Europese Centrale Bank een rol. "Waarschijnlijk zal
de ECB in september de depositorente verlagen van -0,4 naar -0,5 procent", denkt Bevers. De
depositorente is de rente die banken krijgen als ze hun overtollig spaargeld bij de ECB parkeren.
Maar doordat die rente sinds juni 2014 negatief is, moeten banken strafrente betalen. Op die
manier worden ze extra gestimuleerd om kredieten te geven, want het is voor de bank
goedkoper om bijvoorbeeld geld uit te lenen aan een bedrijf, dan het opzij te zetten bij de ECB.
Bovendien bestaat de kans dat de ECB binnenkort opnieuw obligaties zal opkopen. Voorzitter
Mario Draghi startte dat opkoopprogramma in maart 2015 en rondde het einde vorig jaar af. In
die periode pompte de ECB al 2.600 miljard euro in het financiële systeem om de inflatie aan te
wakkeren en de economie uit het slop te halen na de zware financiële crisis van 2008. Dit beleid
deed ook de rente dalen.
De rente op spaarrekeningen wordt vooral bepaald door de rente op korte en halflange termijn,
in mindere mate door de langetermijnrente. Maar als de ECB van plan is om de depositorente
voor banken verder te verlagen, zullen banken allesbehalve geneigd zijn om de rente op
spaarrekeningen op te trekken.
Bovendien wordt de rentevoet op Belgische spaarboekjes nog kunstmatig hoog gehouden door
de wettelijke minimumrente van 0,11 procent. De ECB zal eerst haar korttermijnrente enkele
keren moeten optrekken vooraleer de banken de rentevoeten op de spaarboekjes verhogen.
Wat betekent dit voor woonkredieten?
Een lage rente blijft wel goed nieuws voor wie wil lenen, bijvoorbeeld om een huis te kopen. De
gemiddelde rentestand bij de banken voor woonleningen staat op het laagste peil ooit. Volgens
de zogeheten rentebarometer van het advieskantoor Immotheker, die de rentestand bij 16
banken opvolgt, bedraagt de gemiddelde vaste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar
1,22 procent, het laagste niveau ooit.
ING pleit voor een nulrente op spaarboekjes.
Nu moeten banken hun klanten wettelijk een minimumrente aanbieden van 0,11 procent voor
geld dat op spaarboekjes staat. Maar nu de marktrentes onder nul staan, is die minimumrente
niet houdbaar, zegt ING.
De Belgische langetermijnrente werd aan het begin van de zomer voor het eerst in de
geschiedenis negatief. Daarnaast hanteert de Europese Centrale Bank een depositorente van 0,40 procent, waardoor banken moeten betalen als ze geld bij de ECB willen parkeren.

De rentevoet op Belgische spaarboekjes wordt nog kunstmatig hoog gehouden door de
wettelijke minimumrente van 0,11 procent. Met andere woorden: banken maken verlies op het
geld dat op particuliere spaarboekjes staat.

ING België rekent aan sommige van haar bedrijfsklanten nu al een negatieve rente aan. Zij
moeten dus betalen om hun geld bij de bank te stallen.
Sectororganisatie Febelfin begrijpt de oproep van ING. "Aan een bank worden kosten opgelegd
zoals de minimumrente en alle bankentaksen", zegt bestuurder Karel Van Eetvelt. "Als je alle
kosten optelt en je zet dat in verhouding tot de opbrengst die een krediet van een bank aan een
gezin of onderneming nog oplevert, dan zie je dat de marge voor een bank te klein geworden is."



Uitbreiding eurozone
Kroatië gaat zich voorbereiden op de invoering van de euro als nationale munt. De Eurogroep
heeft in Brussel het licht op groen gezet om de overgang van de Kroatische kuna (HRK) naar de
euro te starten en het besluit van de regering verwelkomd. Daarvoor moet Kroatië de komende
maanden nog een reeks maatregelen treffen om te voldoen aan de eisen om een volwaardig
euroland te worden.
Kroatië, dat pas in 2013 lid van de Europese Uniei werd, zal niet alleen toetreden tot de
eurozone maar wordt ook lid worden van de Bankenunie. Minister Wopke Hoekstra (Financiëni)
zei na afloop van de Eurogroep dat het belangrijk is dat het land niet alleen aan allerlei
economische voorwaarden voldoet, maar ook bancaire. "Het is belangrijk dat alle nieuwe
lidstaten van de eurozone stabiel zijn", zei hij.

Zo zal de bankensector worden onderworpen aan stresstests om te zien hoe sterk de banken zijn
bij een crisis. Het land moet onder meer ook witwaspraktijken aanpakken en wordt gevraagd het
bankentoezicht te versterken.
Negentien van de 28 EU-landen hebben nu met de euro een gezamenlijke munt.
Ook Bulgarije werkt sinds een jaar aan de overgang naar de euro.



Dalende Belgische productiviteit
De productiviteit in ons land ligt hoog, maar haar jaarlijkse groei is al twintig jaar fors aan het
inboeten en onze landgenoten hebben daar al een prijs voor betaald. Die waarschuwing staat te
lezen in een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(Oeso), dat maandag in Brussel werd voorgesteld.
De organisatie lanceert zeven aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat ons land haar
koppositie kan behouden, o.a. door het Belgische fiscale ondersteuningssyteem voor R&D bij
bedrijven effectiever te maken en door de investeringen in universiteiten te verhogen.
Afname productiviteit
Een Belgische werknemer produceert op een uur tijd 35 procent meer waarde dan een
gemiddelde werknemer uit de Oeso-landen. België heeft ook een van de meest productieve
economieën in Europa en onze productiviteit ligt ook hoger dan in Duitsland, Nederland en
Frankrijk. We nemen de vierde plaats in na Ierland, Luxemburg en Noorwegen.

Geen vuiltje aan de lucht, zou je denken. Maar niets is minder waar.
Het probleem is immers dat de jaarlijkse groei van de productiviteit al jaren aan het afnemen is.
De voorbije tien jaar bedroeg de productiviteitsgroei amper 0,3 procent per jaar, terwijl dat in de
jaren tachtig en negentig meer dan 2 procent was.
Andere landen kennen die terugval ook, maar de daling is daar niet zo scherp als bij ons.
Slechts zeven van de 36 Oeso-landen kenden tussen 2007 en 2017 een lagere groei. Mocht
België het ritme van weleer hebben aangehouden, dan zou de productiviteit 25 procent hoger
liggen.
Gele vlag
Volgens secretaris-generaal José Angel Gurria betalen de Belgen nu al een prijs voor de lagere
productiviteitsgroei, die zich vooral in de dienstensector manifesteert. Sociale partners hebben
weinig om over te onderhandelen en de uurlonen zijn het voorbije decennium nauwelijks 0,5
procent per jaar toegenomen.
"We steken geen rode vlag, maar een gele vlag omhoog", waarschuwde Gurria.
De organisatie schuift zeven acties naar voren die ons land zijn positie in het koppeloton moeten
helpen behouden.
1. Zo pleit ze voor meer concurrentie. De Oeso ziet bijvoorbeeld een hoge mate van regulering
en een onvoldoende sterke rol voor de mededingingsautoriteit bij de totstandkoming van
wetten en regels, net als weinig starters en meer bedrijven dan elders die lange tijd actief
blijven.
2. Ons land kent daarnaast een hoge overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling, maar
moet die volgens de Oeso gerichter investeren.
3. Ook moet België ervoor zorgen dat eenvoudiger risicokapitaal wordt verstrekt en dat de
kosten voor risico's nemen verminderen.
4. Daarnaast wil de organisatie dat het gemakkelijker wordt voor werknemers om te verhuizen
van bedrijven in moeilijkheden naar bedrijven met groeipotentieel.
5. Ze hamert ook op het belang van levenslang leren
6. En een versterking van overheidsinvesteringen in bepaalde sectoren.
7. Tot slot wijst de studie erop dat het centraal loonoverlegsysteem het goed heeft gedaan op
macro-economisch niveau en het behoud van de productiviteit. Toch pleit de Oeso ervoor
meer vrijheid te geven voor bedrijven om lonen te bepalen, zonder de voordelen van
centraal loonoverleg overboord te gooien.

ONDERWIJS


Wijzigingen wetgeving
Besluiten van de Vlaamse Regering tot erkenning van nieuwe graduaten:
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/default.aspx?r=1



Bedrijven investeren in onderwijs
Bedrijven moeten een fiscale aanmoediging krijgen om te investeren in moderne machines en
opleidingsapparatuur voor scholen. Dat voorstel legde de Vlaamse regering gisteren op tafel op
het Overlegcomité. De federale regering en de deelstaatregeringen onderhandelen daar over
een arbeidsdeal, een pakket maatregelen waarmee premier Charles Michel (MR) de knelpunten
op onze arbeidsmarkt wil aanpakken.
Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stelt voor dat de federale regering een
taxshelter invoert voor bedrijven die investeren in opleidingsmateriaal voor scholen zoals ICT,
lasapparatuur of een nieuwe verfmachine. Naar analogie met het fiscaal voordeel dat al bestaat
voor filmproducties zouden bedrijven hun investeringen in het onderwijs voor meer dan 100
procent kunnen aftrekken.
‘De maatregel hoeft niet veel te kosten, maar zou wel een enorme boost geven aan vooral het
technisch en beroepsonderwijs’, zegt Crevits. Ze hoopt dat het onderwijs zo meer aansluiting
krijgt met de concrete noden op de werkvloer.
Autofabrikanten bieden al wagens aan waarop leerlingen in de richting automechanica kunnen
oefenen. Als ze de schoolbanken dan verlaten, hebben ze de juiste vaardigheden om de
nieuwste modellen te onderhouden. Die praktijk hoopt Crevits een duwtje in de rug te geven.
‘Het is ook in het belang van de bedrijven dat leerlingen niet met verouderd materiaal werken
zodat ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen.’
De taxshelter voor schoolinvesteringen is een van de twaalf punten op het verlanglijstje van de
Vlaamse regering. Premier Michel hoopt met de deelstaten snel een akkoord te vinden over de
arbeidsdeal, een reeks maatregelen om iets te doen aan de vele openstaande vacatures.
Volgens de N-VA en Open VLD gaan de voorstellen die daarvoor op tafel liggen niet ver genoeg.
Ze pleiten voor het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en het verder inperken
van het brugpensioen, twee maatregelen die voor CD&V en de MR moeilijk liggen.
De ruwweg 30 voorstellen van de regio’s worden de komende dagen uitgewerkt. Een
interfederale werkgroep en de betrokken administraties zijn aan zet om de haalbaarheid en de
kostprijs ervan in kaart te brengen.



Minder papierwerk voor leraars
“De administratie rond leerplannen slorpt te veel tijd op”, zegt Joris Vandenbroucke (SP.a) in een
bericht. “Daarom willen we die afschaffen en leerkrachten zelf met de eindtermen aan de slag
laten gaan.”
Leerplannen kunnen een hulp zijn voor beginnende leerkrachten, maar vandaag zijn ze een strikt
keurslijf, met te veel afvinklijstjes, waar te veel tijd in kruipt. "Tijd die ze minder in hun leerlingen
kunnen steken", zegt Joris Vandenbroucke. “Daarom stellen we voor de leerplannen af te
schaffen. Ze belemmeren onze leerkrachten, die daar steen en been over klagen. Laat ons die
tussenstap dus overslaan en geef leerkrachten en scholen hun vrijheid terug.”

Volgens Vandenbroucke is dat mogelijk omdat de overheid de onderwijsdoelen, de eindtermen,
vastlegt. “Vroeger waren die vager, maar die gaan nu veel concreter worden. Daardoor is de
vertaalslag van abstracte eindtermen naar concrete lesdoelen niet langer nodig. Dat biedt de
schoolteams de mogelijkheid zelf met die eindtermen aan de slag te gaan. Die schoolteams
bestaan immers stuk voor stuk uit professionals. Vergeet ook niet dat we een goed werkende
onderwijsinspectie hebben. Laten we onze leerkrachten dan ook ons vertrouwen geven en hen
van een pak administratie afhelpen. Die tijd kunnen ze dan weer besteden aan onze kinderen”,
besluit Joris Vandenbroucke.



Digitale experts tekort
Onze bedrijven smeken om digitale experts, maar vinden ze niet op onze krappe arbeidsmarkt.
Agoria schat dat het tekort de economie 1 miljard euro aan toegevoegde waarde kost. Een
mirakeloplossing is er niet, maar creatief zijn helpt.
201.000 digitale experts zijn in België aan het werk. Dat is 4,11 procent van alle werkende
Belgen. Het aantal digitale experts - IT-consultants, systeemontwikkelaars, projectmanagers
maar ook commerciële functies in de IT-sector - groeit al jaren, leren cijfers van Eurostat en de
technologiefederatie Agoria. In 2006 waren het er 136.000 of 3,16 procent van de
tewerkstelling, in 2016 was dat aantal gestegen naar 187.000. Volgens Patrick Slaets, chief data
analist van Agoria, zullen er tegen 2030 in België 285.000 digitale experts nodig zijn of 5,4
procent van de tewerkstelling. Dat zijn er dus bijna 85.000 meer.
De grote vraag is of die vacatures ook ingevuld geraken. Vandaag is dat al een probleem. De ITexperts staan al jaren in de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB. 'Analist-ontwikkelaar ICT'
staat op de vijfde plaats. Alleen al voor die functie stonden vorig jaar in Vlaanderen 4452
vacatures open. En dat zijn enkel de vacatures die gemeld worden bij de VDAB. Volgens het
knelpuntberoepenrapport van de VDAB "schakelen bedrijven dan ook buitenlandse analistontwikkelaars in of verhuizen ze applicatieprojecten naar het buitenland. De complexe en snel
evoluerende architectuur van ICT-applicaties en -systemen stelt hoge eisen aan analistenontwikkelaars."
Experts die instaan voor de integratie en implementatie van ICT-systemen zijn al even schaars.
De VDAB kreeg daarvoor vorig jaar 1394 vacatures binnen. Maar ook installateur van
datacommunicatienetwerken is een knelpuntberoep. De doorbraak en de integratie van mobiele
telefonie, digitale televisie en internet en later de upgrading van netwerken deed de vraag
groeien. Dat er geen specifieke studierichting is die voorbereidt op dit beroep, vergroot het
tekort. Veel vacatures komen van onderaannemers die werken voor grote telecomgroepen.

"Op dit moment zien wij een sterke stijging van de vraag naar softwareontwikkelaars en DevOpsengineers. Hier kan je spreken van een acuut tekort", zegt Tamara Moonen, director van de hrdienstverlener SThree Consulting. SThree heeft meer dan dertig jaar ervaring in het plaatsen van
mensen met een STEM-profiel. STEM (science, technology, engineering, mathematics) omvat
een waaier technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en
beroepen. DevOps-engineers zorgen voor de automatisering van processen waardoor software
sneller en betrouwbaarder ontwikkeld en getest kan worden. Moonen: "Softwareontwikkelaars
zijn heel gewild door de enorme toename van nieuwe projecten zoals de ontwikkeling van
webshops, onlinebankieren, online-identificatie en de digitalisering van papierstromen."
Moonen ziet in de toekomst een stijgende vraag naar blockchainontwikkelaars en datascientists.
"Blockchainontwikkeling is in België nog beperkt tot de financiële industrie. Maar het
toepassingsgebied is veel breder, denk maar aan vastgoedtransacties. Datascientists verzamelen
en analyseren data op een geautomatiseerde manier om voorspellingen te maken of transacties
uit te voeren. We zien dat Nederland hier enorm vooroploopt. In België staat dit nog in de
kinderschoenen, waardoor de vraag nog eerder beperkt is. Maar wij verwachten dat die sterk zal
toenemen."
De krapte op de arbeidsmarkt is dan ook voor een groot deel een tekort aan mensen met digitale
skills. Volgens een rapport van het steunpunt Werk van de Vlaamse overheid is de krapte de
voorbije maanden nog toegenomen. In 2017 waren er gemiddeld amper 5,6 werkzoekenden per
VDAB-vacature, het laagste cijfer sinds 2011. Die ratio daalde in de eerste drie maanden van dit
jaar verder tot 4,8. Tegenover elke vacature bij de VDAB staan dus almaar minder
werkzoekenden.

Meteen rijst de vraag: wordt dit een probleem voor groeiende bedrijven? Moeten ze daarom
investeringen uitstellen? Eind mei verlaagde KBC de groeiverwachting voor de Belgische
economie van 1,9 naar 1,6 procent. De Nationale Bank ziet de Belgische economie dit jaar dan
weer met 1,5 procent groeien, terwijl ze tot voor kort op 1,7 procent mikte. Volgens de KBCeconomen Jan Van Hove en Johan van Gompel is de groeivertraging een gevolg van de zwakkere
internationale handel en de duurdere olie. En ze wijzen op het belang van private investeringen
als groeimotor. "Helaas blijkt het moeilijk om de groei via nieuwe investeringen op peil te
houden", stellen ze. "De krapte op de Belgische arbeidsmarkt bemoeilijkt de verdere expansie in
de private investeringen." Agoria schat dat de krappe arbeidsmarkt de Belgische economie meer
dan 1 miljard euro toegevoegde waarde kost.
Tamara Moonen is niet zo pessimistisch. De investeringen vallen niet stil, maar "ze worden soms
niet in België gedaan, of worden gedreven vanuit het buitenland wegens de tekorten op de
arbeidsmarkt. Bedrijven zoeken oplossingen en doen een beroep op rekruteringsbedrijven,
zelfstandigen en consultingservices om dit tekort op te vangen en ervoor te zorgen dat
investeringen toch gerealiseerd worden."
Bedrijven die smeken om digitale profielen roeien met de riemen die ze hebben (zie kader
Creatief met Tesla). Ze sturen hun personeelsbeleid bij. Hr-dienstverleners zien een opwaartse
druk in de salarissen. Meer en meer IT-professionals met een vast contract kiezen alsnog voor
een zelfstandigenstatuut of worden freelancer, want de uurtarieven zitten in stijgende lijn.
Bedrijven versnellen het rekruteringsproces. Voor IT-functies is één gesprek meestal voldoende,
nadien volgt snel een loonvoorstel.

"Mensen met digitale profielen krijgen haast dagelijks nieuwe kansen voorgeschoteld", zegt
Tamara Moonen. "Een goed retentiebeleid is dus nodig. Het is belangrijk te luisteren naar de
noden van die werknemers en er iets mee te doen: extra opleidingen, werken met de nieuwste
technologie, thuiswerk gemakkelijker maken, ... Meer en meer organisaties hebben een
'talentmanager', die zowel de instroom als het behoud van talent beheert. De nadruk wordt vaak

gelegd op retentiebeheer, met duidelijke loopbaanplannen. De digitaal sterke medewerkers
krijgen de kans zich bij te scholen zodat hun kennis up to date blijft." De grotere bedrijven leggen
hun digitale profielen extra in de watten. De kantoren van de IT-afdeling hebben bijvoorbeeld
volop daglicht, of de medewerkers krijgen gratis vers fruit en betere koffie.
STEM is geen wonderoplossing
"Bedrijven rekruteren in een krimpende pool terwijl de vraag groeit. Dat is niet houdbaar. Er zijn
structurele ingrepen nodig", zegt Patrick Slaets van Agoria. De technologiefederatie pleit al
langer voor een onderwijs- en opleidingsbeleid dat focust op STEM-opleidingen. "Er is geen
mirakeloplossing, maar het probleem zal niet kleiner worden als we niks doen", vervolgt Slaets.
"We kunnen al beginnen met jongeren van acht tot twaalf jaar technologie en wetenschap te
laten leren. Aan 18-jarigen moet je uitleggen welke overvloed aan professionele kansen er ligt in
de digitale wereld. 23-jarigen met een STEM-diploma moet je naar een STEM-baan oriënteren.
En tijdens de carrière moet meer ingezet worden op opleidingen, zodat werknemers in de sector
kunnen blijven."
Toch is een STEM-diploma niet zaligmakend. Uit het jongste rapport van de VDAB blijkt dat 12,5
procent van de schoolverlaters met een middelbaar STEM-diploma na een jaar nog geen baan
heeft. Van de schoolverlaters met een hoger STEM-diploma is na een jaar amper 3,3 procent
werkloos. De arbeidsmarkt zoekt vooral hoogopgeleide STEM'ers, of jongeren met specifieke
praktijkervaring. Die hebben ASO'ers in hun opleiding niet gekregen.
Sommige arbeidsmarktexpert vinden de focus op STEM-opleidingen een hype. Ze vinden steun
bij een filmpje dat in hr-kringen gretig wordt gedeeld. In Why tech needs the humanities
waarschuwt Eric Berrigde, de CEO van Bluewolf, voor de STEM-hype.
Het softwareconsultancybedrijf staat aan de top in de VS, maar telt onder zijn 1000
personeelsleden amper 100 digitale experts. De rest zijn filosofen, linguïsten, marketers, historici
enzovoort. "Ik kan die ook goed gebruiken", zegt Berrigde. "De huidige nieuwe technologie is
intuïtief. Moderne systemen kunnen worden ontwikkeld zonder codes te leren. Bepaalde
technische skills zijn tegenwoordig gemakkelijk te leren. Bovendien zijn zachte skills ook
belangrijk, denk aan samenwerking, creativiteit en probleemoplossend werken."
"Berrigde gaat daarmee in tegen de stelling dat STEM de toekomst van jobs zal domineren",
reageert Tamara Moonen. "Maar ik heb die stelling eerlijk gezegd nog nergens gehoord of
gelezen. Ik zou er ook niet mee akkoord gaan. In elke organisatie is er nood aan andere profielen
en skills dan pure STEM. Maar het grootste tekort in de arbeidsmarkt is momenteel dat van
technische vaardigheden. Werkgevers hebben een voorkeur voor iemand die de technische
competenties combineert met sociale, maar door de nood op de markt primeert vaak het
eerste."



Opleidingen met toekomst
Heb je nog schoolgaande kinderen die niet goed weten welke beroepskeuze te maken?
Ben je er nog niet uit wat je in september wil studeren? Laat je inspireren door opleidingen die
goed in de markt liggen. Bovenaan het lijstje prijken studies als verpleegkunde, agro- en
groenmechanisatie en renovatie bouw.
We bekeken per opleiding hoeveel jongeren een jaar later nog werkzoekend zijn. Hoe kleiner
hun aantal, hoe beter de studie aansluit bij de arbeidsmarkt.

Beroepssecundair onderwijs van de derde graad
Zo’n 9,7% afgestudeerden in het beroepssecundair onderwijs is na een jaar nog op zoek naar
werk.
Kies je voor een specialisatiejaar, dan heb je meer kans om binnen het jaar aan de slag te zijn.
Zo'n specialisatiejaar is praktisch en gericht op leren op de werkvloer. Daardoor ben je beter
voorbereid op de arbeidsmarkt.
Alle info via:
https://www.vdab.be/magezine/07-2019/diploma

SECTOREN


OVS-spoorbond staakte
Treinbegeleiders van de onafhankelijke spoorbond OVS zijn op 27 juli - zoals aangekondigd - een
staking begonnen. De NMBS had een alternatieve dienstregeling uitgewerkt waardoor drie op de
vijf treinen reden. De focus lag op de treinen naar de kust en naar de festivals, zoals het drukbezochte Tomorrowland.
De staking was om 3 uur begonnen en duurde nog tot zondagochtend 3 uur. Aanleiding was een
conflict over vakantiedagen. De kleine spoorvakbond OVS eist de garantie om aan minstens 15
procent van het voorziene kader gelijktijdig verlof te kunnen toekennen. De vakbonden ACOD
Spoor en ACV-Transcom staken niet en houden vast aan onderhandelingen met de NMBSdirectie.
Over het algemeen reden drie op de vijf treinen. De helft van de S-treinen reed, en een derde
van de L-treinen. Daarentegen reden de meeste andere extra treinen, richting de kust en andere
toeristische bestemmingen, niet. Van sommige IC-treinen werd de reisweg ingekort. De trein
stopte niet in de volgende stations: Bilzen, Bouwel, Diepenbeek, Glons, Hamont, Herstal, Kessel,
Liers, Lommel, Milmort, Neerpelt, Nijlen, Overpelt, Tongeren.
Gentse Feesten en Tomorrowland
Van en naar de kust reden de meeste IC-treinen. Het gaat om de treinen tussen Eupen en
Oostende en de treinen tussen Genk en Blankenberge. Deze stopten in verschillende grote
stations.
Ook het treinaanbod naar het festivalterrein van Tomorrowland was verzekerd. Overdag reden
alle S-treinen van en naar het station van Boom en ook de drie extra nachttreinen, die na elke
festivaldag van Boom naar Antwerpen sporen, werden ingezet.
Wat vooraf ging:
OVS bevestigde zijn stakingsaanzegging voor zaterdag 27 juli. Dat meldde NMBS en het nieuws
werd ook bevestigd door de spoorbond, na een overleg tussen de vakbond en de directie.
Spoorvakbond OVS hoopte nog op een reactie van NMBS en HR Rail op zijn eis over de garantie
om aan minstens 15 procent van het voorziene kader gelijktijdig verlof te kunnen toekennen.

Indien die er niet komt zullen de treinbegeleiders van zaterdag 03.00 uur tot zondag 03.00 uur
het werk neerleggen.
NMBS waarschuwde de dinsdag voordien alvast voor veel hinder op het spoor, en gaat op basis
van het treinbegeleidingspersoneel dat heeft aangegeven te zullen werken een alternatieve
dienstregeling uitwerken. De spoormaatschappij betreurt dat de staking hinder zal veroorzaken
voor de reizigers die rekenen op de trein om naar de kust of een festival te gaan.
'Onze eis is simpel: 15 procent gegarandeerd verlof krijgen. We hopen nog op een reactie van HR
Rail en NMBS tegen zaterdag', aldus OVS-woordvoerder Pascal Dumont. 'Onze verloven moeten
worden toegekend en moeten worden gegarandeerd. Ze worden te vaak geweigerd of op het
laatste moment geannuleerd. De dialoog was constructief, maar onze eisen werden niet
gerespecteerd.'
De voorstellen van de directie zijn onvoldoende, aldus Dumont. Ze werden aan de
vakbondsafgevaardigden voorgelegd, die ze heeft afgewezen.
NMBS liet in een persbericht weten dat de directie dinsdag herhaald heeft 'alles op alles te
zetten om dit jaar zoals gepland 300 nieuwe treinbegeleiders aan te werven'. 'De helft van hen is
reeds aan boord en de komende maanden zullen ook de andere vacatures worden ingevuld',
klinkt het.
De maatschappij erkent dat de zomerperiode niet evident is voor haar medewerkers. Er zijn
minder pendelaars, maar het aanbod naar bijvoorbeeld de kust wordt wel versterkt. 'Voor onze
treinbegeleiders is het daarom niet altijd even makkelijk om tijdens de zomervakantie verlof op
te nemen. NMBS is zich daarvan bewust en zet extra omkadering in om de werkdruk optimaal te
verlichten en ze werft volop aan, om zo de komende maanden en vakantieperiodes meer verlof
en ook meer deeltijds werk te kunnen toekennen', aldus het persbericht. 'Ook de komende jaren
zet NMBS sterk in op de aanwerving van nieuwe treinbegeleiders.'
Woordvoerder Dimitri Temmerman benadrukt dat NMBS nu het vertrouwen vraagt van de
vakbonden om zijn plannen in uitvoering te brengen. 'Om meer vakantie te kunnen toekennen
hebben we meer personeel nodig. We hebben nu de tijd nodig om die aanwervingen te doen',
zegt hij.



Arbeidsduurvermindering
De technologische vooruitgang leidt vandaag niet tot meer welvaart en rust voor de werkenden.
Er is door automatisering en toenemende kennis minder tijd nodig om hetzelfde geproduceerd
te krijgen, maar toch lijkt het alsof de werkdruk nog nooit zo groot was. Bovendien gaan jobs
verloren door automatisering en digitalisering.
Het aantal bankfilialen is in vrije val omdat zo goed als iedereen thuis op de computer of zelfs op
de gsm bankiert. Krantenwinkels sluiten de deuren omdat meer digitaal wordt gelezen.
Supermarkten gaan na hoe ze personeel kunnen afbouwen door klanten zelf hun aankopen te
laten scannen. Een studie van economen uit Oxford stelde enkele jaren geleden dat tot de helft
van de jobs zou verdwijnen door technologische vooruitgang. Een Leuvense professor economie
had het over 1,4 miljoen jobs die in Vlaanderen zouden verdwijnen.
Anders gezegd: technologische vooruitgang leidt onder het kapitalistische winstsysteem tot
sociale achteruitgang. Onze productiviteit neemt toe, onze levensstandaard daalt. Dit zorgt voor
een onhoudbare werkdruk voor wie werk heeft, terwijl honderdduizenden anderen geen werk
vinden of niet meer meekunnen. Het zou veel logischer zijn om het beschikbare werk te verdelen

zodat iedereen werk heeft en de werkdruk naar beneden kan. Vandaar de eis van
arbeidsduurvermindering met bijkomende aanwervingen en behoud van loon.
Tussen 1953 en 1973 daalde de arbeidstijd met meer dan 20%. De laatste collectieve
vermindering was die van 40 tot 38 uur per week in 2003. Dit betekent dat we vandaag maar 2
uur minder per week werken dan ongeveer 50 jaar geleden, lang voor de verregaande
digitalisering.
Vandaag is er al een arbeidsduurvermindering. Onvrijwillig deeltijdse arbeid, kleine contracten
en mensen die minder uren werken omdat ze geen voltijds contract aankunnen, zorgen ervoor
dat de gemiddelde arbeidsduur gezakt is tot 31 uur. Deze arbeidsduurvermindering wordt
betaald door de werknemers die loon en sociale rechten verliezen. De andere kant van de
medaille van de oplopende werkdruk is een toename van het aantal zieken. Werkenden worden
uitgeperst als citroenen, waarna de gemeenschap voor de ziektekosten opdraait.
Het resultaat van dit alles is dat onze arbeid meer winst oplevert voor de grote aandeelhouders
en de superrijken.
Er is nood aan een arbeidsduurvermindering betaald door de werkgevers. Deze
arbeidsduurvermindering moet met behoud van loon en bijkomende aanwervingen, zodat het
niet betekent dat we voor minder loon moeten werken of gewoon op 6 uur hetzelfde werk
moeten doen als voorheen op 8 uur. Het betekent ook dat een deeltijds werkende met een
contract van bijvoorbeeld 24 uur per week niet 63% van een voltijds equivalent zou zijn, maar
80% (met bijhorend loon uiteraard). Met het behoud van hetzelfde aantal voltijds equivalenten
door bijkomende aanwervingen zou zo’n arbeidsduurvermindering dus een belangrijke verlaging
van de werkdruk in bijvoorbeeld de supermarktsector betekenen.
Een collectieve arbeidsduurvermindering met loonbehoud en bijkomende aanwervingen botst
met de winstlogica van het kapitalisme, een systeem waarin technologische vooruitgang voor de
meerderheid van de bevolking negatieve gevolgen met zich meebrengt. Er is nood aan een
systeem waarin iedereen kan genieten van de enorme mogelijkheden en rijkdommen. Bron: LSP



Deelname in de winst
Het aantal werkgevers dat zijn personeel laat delen in de bedrijfswinst, is in een jaar tijd
verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van SD Worx. Vooral kleine bedrijven keren een winstpremie uit,
van architecten tot staalhandelaars.
Hoeveel winst heeft uw bedrijf dit jaar gemaakt? De kans is groot dat u die vraag niet kunt
beantwoorden, omdat de kloof tussen de jaarrekening en de personeelsleden doorgaans nogal
groot is.
Het Antwerpse bedrijf Steelforce, dat in België 58 mensen tewerkstelt en staal verkoopt aan
meer dan honderd landen, heeft daar iets op gevonden. “We hebben dit jaar voor het eerst al
onze personeelsleden een deel van de winst gegeven”, zegt Peggy Laenen, hoofd van de
personeelsdienst. “Elke voltijdse werknemer kreeg voor het boekjaar 2018 een extra
winstpremie van zo’n 1.000 euro.”
Moeilijke profielen

“Die winstuitkering verhoogt de betrokkenheid van onze medewerkers bij het bedrijf. Ze zijn
extra gemotiveerd om mee te helpen om het bedrijfsresultaat te verbeteren, omdat ze daar zelf
nu ook rechtstreeks een graantje van meepikken”, zegt Laenen. “Die winstuitkering is voor ons
een extra troef om profielen aan te trekken die moeilijk te vinden zijn. We zoeken onder meer
expediteurs, boekhouders, financiële specialisten en meertalige commerciële assistenten. Dat
zijn allemaal knelpuntfuncties.”
Vooral kleine bedrijven
De premie is fiscaal interessant. Op de 1.000 euro die de werknemers van Steelforce hebben
gekregen, moeten ze maar 20% belastingen betalen. 13,07% is een bijdrage aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid en daarnaast is er een algemene belasting van 7%. Tot eind 2017 was dat
nog 15%.
SD Worx, dat de loonadministratie doet voor een derde van de privébedrijven in België, zegt dat
de winstpremie door die fiscale gunstregeling stevig aan populariteit wint.
“In de eerste helft van 2018 gaven 120 bedrijven de premie. In de eerste helft van dit jaar zijn
dat al 244 bedrijven”, zegt Annelies Rottiers, strategisch adviseur voor kmo’s bij SD Worx. “De
winstpremie wordt vooral uitgekeerd in kleine bedrijven. Als een bedrijf de premie wil uitkeren,
moet het die aan elke werknemer geven. Daarom is het voor een organisatie met weinig
medewerkers makkelijker om de premie uit te keren.”
Extra belonen

Het architectenbureau Orens-Van Grimbergen uit Kapellen, dat vier vaste werknemers heeft, gaf
dit jaar een winstpremie van 1.000 euro per werknemer. “De premie is een manier om een dikke
merci te zeggen aan ons personeel”, zegt zaakvoerder Véronique Orens. “En het is vooral goed
om te vermijden dat een grote bos bloemen op fiscaal vlak wordt herleid tot enkele madeliefjes.
Maar ons personeel motiveren, doen we in de eerste plaats door het creëren van een goede
werksfeer.”
Ook het Antwerpse advocatenbureau Goossens Sebreghts Jacqmain keert een winstpremie uit
aan zijn twintig vaste werknemers. “Dat gaat van de onthaalmedewerkers tot de
kantoordirecteur”, zegt algemeen manager Bart Goossens. “We willen onze medewerkers zo
extra belonen voor hun dagelijkse inzet.” Bron: GVA



Info voor jobstudenten
Word je als jobstudent ziek of heb je een ongeval? Dan blijf je in bepaalde gevallen je loon
ontvangen, ook al kan je niet gaan werken. Securex legt uit waar je recht op hebt, en wat je moet
doen om in orde te zijn.
Net zoals elke werknemer, moet je als jobstudent je baas zo snel mogelijk verwittigen dat je niet
kan komen werken door ziekte of een ongeval. Doe je dit niet, dan bega je een fout.
Doktersbriefje nodig?
Moet je een doktersbriefje bezorgen aan je werkgever? Het antwoord is ja als:
•

deze verplichting opgenomen is in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de sector of in het
arbeidsreglement van de onderneming, of

•

indien je werkgever er uitdrukkelijk om vraagt.

We raden je aan om sowieso een doktersbriefje te bezorgen aan je werkgever. Zo vrijwaar je je
rechten.
Hoe snel?
In de CAO of het arbeidsreglement kan er ook vermeld worden op welke termijn je je
doktersbriefje moet afleveren.
In de meeste gevallen is dit binnen de 2 werkdagen vanaf de eerste dag ziekte, dus ten laatste de
tweede dag van je ziekte.
Wordt er geen termijn vermeld of weet je niet of er een vermeld wordt? Dan bezorg je je
doktersbriefje best zo snel mogelijk aan je werkgever, dus op de eerste dag van je ziekte.
Onderdak bij je werkgever
Wat gebeurt er als je onderdak krijgt van je werkgever, bijvoorbeeld als je in een hotel werkt aan
de kust?
Moet je dan weg als je ziek bent of herstelt van een ongeval? Neen. Je werkgever moet jou een
fatsoenlijk onderkomen blijven geven.
Daarnaast moet hij ook passende verzorging verstrekken zolang dat nodig is. Bijvoorbeeld: je
naar huis brengen indien nodig, medicijnen halen bij de apotheek…
Hij is evenwel niet verplicht om je medische kosten te dragen.
Werk je met een studentenovereenkomst, en val je uit door een arbeidsongeval of een ongeval
op de weg van of naar het werk? Dan heb je recht op ‘gewaarborgd loon’.
Je blijft met andere woorden je loon ontvangen en wordt doorbetaald vanaf de eerste dag van je
arbeidsongeschiktheid. Je werkgever kan dit geld recupereren bij zijn verzekering.
Je loon als je ziek wordt
Minder eenvoudig is het wanneer je met een studentenovereenkomst werkt en ziek wordt. We
zetten de verschillende mogelijkheden op een rijtje.
Lees verder via:
https://www.vdab.be/magezine/072019/jobstudent?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=magezine
https://www.sodiwe.be/nieuwsberichten/detail/Studentenarbeid-en-kinderbijslag



Info voor schoolverlaters
Hebt u uw studies beëindigd of stopgezet en zoekt u werk? Schrijf u dan zo snel mogelijk in bij de
VDAB als werkzoekende.
U schrijft zich in bij de dienst die bevoegd is voor de regio waar u woont:
• bij de VDAB als u in het Vlaamse Gewest woont.
• bij Actiris als u in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest woont.
Als u ook geïnteresseerd bent in een baan in een andere regio, dan kunt u zich daarna ook nog
inschrijven bij de arbeidsbemiddelingsdiensten van andere regio's.
Hoe schrijft u zich in?
Inschrijven kan op 2 manieren:

• online via 'Mijn Loopbaan (opent in nieuw venster)'. Mijn loopbaan is uw persoonlijke
account op de website van de VDAB.
• door te bellen naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).
Als u in Brussel woont, schrijft u zich in bij Actiris via de website of via een van de plaatselijke
kantoren.
Wanneer schrijft u zich in?
Schrijf u zo snel mogelijk in bij de VDAB als werkzoekende. Pas als u ingeschreven bent, krijgt u
hulp bij het zoeken naar een baan.
Al u schoolverlater bent, begint bovendien vanaf dat moment uw beroepsinschakelingstijd
('wachttijd') te lopen. Die duurt 12 maanden. Als u na die 12 maanden nog niet aan het werk
bent, dan kunt u een inschakelingsuitkering (ook 'wachtuitkering' of 'wachtgeld' genoemd)
krijgen. Als schoolverlater kunt u zich al inschrijven vanaf de maand januari van uw laatste
schooljaar. Het voordeel daarvan is dat u dan uw cv al in de cv-databank hebt.
Rechten en plichten
Zodra u ingeschreven bent als werkzoekende, helpt de VDAB u in uw zoektocht naar werk. U
kunt onder meer gebruikmaken van de vacaturedatabank, u kunt gratis opleidingen volgen en u
kunt aanspraak maken op enkele interessante financiële tegemoetkomingen (zoals een
goedkoop treinticket als u gaat solliciteren). Maar de VDAB verwacht ook van u dat u:
• actief naar werk zoekt
• op interessante werk- of opleidingsaanbiedingen ingaat
• komt opdagen als u wordt uitgenodigd voor een gesprek of een opleiding.
Als u onvoldoende meewerkt of niet ingaat op uitnodigingen van de VDAB of de RVA, dan kan
dat negatieve gevolgen hebben voor uw werkloosheidsuitkering of wachtuitkering.
Meer info via:
https://www.vdab.be/inschrijving/pas-van-school
https://www.vlaanderen.be/inschakelingsuitkering-voor-werkzoekende-schoolverlaters
https://www.vlaanderen.be/inschrijving-als-werkzoekende-bij-vdab
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Wat verandert er in augustus?
Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht.
•

Minder gokautomaten

Een café mag vanaf 1 augustus nog maximaal vier gokautomaten in huis hebben. Het gaat meer
precies om twee bingo’s of one-balltoestellen en twee “automatische toestellen met
verminderde inzet”. Die laatste soort moet de slots en zogenaamde 3.3-toestellen van vroeger
vervangen.
De afgelopen jaren maakten verschillende cafés gebruik van een lacune in de wetgeving om
zoveel mogelijk van die 3.3-machines te installeren. De Kansspelcommissie en de regering
besloten daartegen op te treden.
De toestellen met verminderde inzet die in de plaats komen kunnen beter opgevolgd worden en
moeten ook vermijden dat spelers grote bedragen inzetten: de maximale inzet bedraagt 50 cent,
en die mag per spel hoogstens een winst van 6,20 euro opleveren. De machine kan enkel in
werking gesteld worden voor een bedrag van maximum 2 euro. Ook van deze toestellen mogen
cafés er dus maximaal twee installeren.
•

Schooltoeslag via groeipakket

De schooltoeslag vervangt vanaf het komende schooljaar de vroegere schooltoelage, die deel
uitmaakt van het Groeipakket. Gezinnen met kinderen in het Vlaamse kleuter-, lager en
secundair onderwijs en HBO5 Verpleegkunde hebben recht op die toeslag. Het Groeipakket
verving begin dit jaar al de kinderbijslag. De instanties die het groeipakket uitbetalen,
onderzoeken proactief of gezinnen recht hebben op de schooltoeslag. Ouders zullen dus geen
aanvraag meer moeten doen.
Gezinnen die enkel kinderen hebben jonger dan 18 jaar krijgen de toeslag uitbetaald in de loop
van september of oktober, gezinnen met (ook) kinderen ouder dan 18 krijgen de toeslag van
eind oktober tot december.

De studietoelage voor het hoger onderwijs moet nog altijd aangevraagd worden bij de afdeling
studietoelagen van het ministerie van Onderwijs.
Meer info over de voorwaarden en de bedragen is terug te vinden op www.groeipakket.be . De
hoogte van die toelages hangt af van het inkomen en de gezinssamenstelling.
•

Premie aanvragen voor thuisbatterij

Wie een thuisbatterij heeft, kan daarvoor een premie van maximum 3.200 euro opstrijken. Die
premie kan vanaf 1 augustus aangevraagd worden. Voorwaarde is wel dat de aanvrager over een
digitale meter beschikt. “Slimme opslag van lokaal opgewekte groene energie is een volgende
stap in onze energietransitie”, zegt bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters. “De premie kan
eigenaars van zonnepanelen over de streep trekken om een batterij aan te schaffen.”
De premie moet mensen die zelf stroom opwekken, zoals eigenaars van zonnepanelen,
aansporen om die energie lokaal op te slaan en niet meteen te verbruiken. Wie momenteel niet
beschikt over een batterij, moet zijn overtollige stroom opnieuw op het net zetten en daarvoor
wordt een prosumententarief aangerekend. Met een batterij kunnen kleine producenten hun
overtollige stroom voortaan opslaan en achteraf weer ontladen, wanneer hen dat het beste
uitkomt. De aanvraag gebeurt via het Departement Omgeving: www.omgevingvlaanderen.be



De federale verkiezingen 2019
Op zondag 26 mei 2019 trokken alle meerderjarige Belgen naar de stembus voor de verkiezingen
voor het Europees parlement en de regionale parlementen.

Het zouden beslissende dagen zijn voor de regeringsvormingen.
Zouden, want tot hiertoe is er nog geen toenadering van eender welke partij te noteren.
Niet één maar twee grote knopen moet Bart De Wever (N-VA) nog doorhakken. Of hij met CD&V
of sp.a in zee gaat? En of hijzelf of Jan Jambon minister-president wordt? Vlaams Belang zou niet
in het akkoord voorkomen maar “ze zullen zich herkennen in het regeerakkoord”, wordt gezegd
in de wandelgangen.
Krijgen Tom Van Grieken en de zijnen als eersten te horen dat er voor hen geen plaats in de
herberg is? Op die vraag is er nog geen antwoord.
Tijdens haar vierde gesprek met de formateur mocht Vlaams Belang nog eens pleiten voor een
Vlaams-nationalistische as die de andere partijen uit hun tent lokt, maar De Wever liet niet in
zijn kaarten kijken. “Hij heeft ons meegedeeld dat er nog verschillende pistes zijn en dat hij snel
zal beslissen. De keuze is aan N-VA: de wil van de kiezer of een regering van verliezers”, aldus
Barbara Pas.
Het Belang blijft zo druk zetten op N-VA en zij niet alleen. Ook Jean-Marie Dedecker onafhankelijk, maar verkozen op een N-VA-lijst - blijft duwen waar het pijn doet. Maar hij beseft
dat het weinig zal uithalen. En effectief: de beslissing is al genomen. Maar N-VA zal wel aantonen
dat het signaal van de kiezer echt gehoord is. “Er zullen veel elementen in het regeerakkoord
zitten waar Vlaams Belang zich in herkent”, klinkt het bij N-VA. “Logisch: ze hebben geen
extreme dingen op tafel gelegd en over veel punten zijn we het eens.” Maar wordt dat dan niet
pijnlijk voor de coalitiepartners? Bij Open Vld denken ze van niet. “De getrapte toegang tot de
sociale zekerheid hebben wij eerst voorgesteld.”

Hoe de coalitie er dan wel zal uitzien, wordt snel bekend wordt er gefluisterd.
De knoop is nog niet doorgehakt, maar bij N-VA wordt er wel steeds minder bedekt gedaan over
de voorkeur: “Mocht de Bourgondische coalitie (N-VA, Open Vld, sp.a.) vijf zetels op overschot
gehad hebben, was het al beklonken”, aldus een hoge bron. CD&V dumpen is de enige manier
om aan de kiezers duidelijk te maken dat er iets verandert, luidt de filosofie. Concreet wordt dan
verwezen naar de sterke connectie tussen CD&V en het katholiek onderwijs, het sociaal overleg
en het lokale niveau. “Zonder CD&V zijn de provincies snel afgeschaft”, zegt ook Vincent Van
Quickenborne van Open Vld. Lange tijd was het voor N-VA echter niet duidelijk wat de positie
van sp.a was. Een N-VA’er: “Crombez toonde de voorbije weken wel goesting, maar zou hij zijn
troepen wel meekrijgen?”
Sinds de sp.a-voorzitter een mandaat heeft gekregen om te spreken, liggen de kaarten anders.
De zogenaamd ‘harde eisen’ die sp.a zal formuleren over klimaat, mobiliteit en zorg, lijken N-VA
niet onoverkomelijk. Maar toch lijkt CD&V nog niet helemaal afgeschreven. Voor
gewestmateries heeft de Bourgondische coalitie maar één zetel op overschot, wat praktisch heel
lastig is. En binnen de sp.a-fractie zijn er enkele onzekere elementen, waaronder Bruno Tobback.
Of niet? “Ik heb nooit gezegd dat ik absoluut tegen regeringsdeelname ben. Als we echt een heel
grote stempel kunnen drukken op het beleid, dan zal ik me niet verzetten. Maar dat lijkt me
moeilijk.” Ondertussen gonsde het plots van de geruchten dat Bart De Wever een creatieve
oplossing zocht om de meerderheid te versterken. Sp.a én CD&V? Of een oppositielid als
voorzitter van het Vlaams Parlement dat zich bij elke stemming onthoudt? “Speculatie”, klinkt bij
N-VA.
Ook wie de formatiegesprekken en dus de regering zal leiden, wordt nu al afgeklopt. Hoewel De
Wever zich in de campagne nadrukkelijk kandidaat stelde, werd er tot nu toe altijd van uitgegaan
dat Jan Jambon minister-president zou worden. Dat Jambon de Kamerlijst trok, kwam vooral
omdat na de Marrakesh-crisis de indruk was ontstaan dat N-VA het federale niveau losliet. Maar
de jongste weken is weer twijfel in de rangen geslopen. Kan De Wever het zich na de verkiezingsnederlaag nog permitteren om alweer een bocht te nemen? En wat met het federale niveau?

De kans blijft reëel dat N-VA finaal voor de oppositie kiest, maar tegelijk groeit de appetijt om
toch weer voor de macht te gaan. Bovendien wekt het werk van de informateurs Vande Lanotte
en Reynders vertrouwen. Een hoge bron: “Besturen met de PS is niet uitgesloten. Het zal wel
richting confederalisme moeten leiden, maar dit kan sowieso niet van vandaag op morgen.”
“Het zal nu allemaal snel gaan. Federaal zal de formatie nog heel lang duren. Vlaanderen moet
nu tonen dat het werkt.”
PS-voorzitter Elio Di Rupo is in verband met de federale regeringsvorming bereid om rond de
tafel te gaan zitten met de N-VA, als er een uitnodiging komt vanwege de informateurs.
Maar volgens RTBF moet de vraag dan wel van de informateurs komen en niet van bijvoorbeeld
N-VA zelf. 'De koninklijke informateurs lijken te willen komen tot rondetafelgesprekken. Als dat
het geval is, gaan we praten', beloofde de PS-voorzitter. Hij voegt eraan toe niet te weten wie de
andere partijen zijn die rond de tafel plaatsnemen. Het is in elk geval geen categoriek neen meer
om te praten met de Vlaams-nationalisten, merkt de Franstalige zender op.
Dat de formatiegesprekken erg traag op gang komen, is volgens Di Rupo eigen aan de
verkiezingsuitslag. 'De resultaten zijn wat ze zijn. Er zijn vandaag verschillende partijen die in
aanmerking komen om een belangrijke rol te spelen, maar voor wie de doelstellingen en
gevoeligheden verschillend zijn. Er is dus veel meer tijd nodig om te convergeren, om de
verschillende standpunten te delen'.
Bij de traditionele partijen lopen de spanningen hoog op. Wie valt uit de boot?
Als ze in de oppositie terecht komen zullen de volgende verkiezingen nog slechter zijn.
Zowel bij CD&V, O-VLD en SP.a is de voorzittersfunctie vacant.
Pieter De Crem wil dat zijn partij de banden met de standenorganisaties doorknipt én niet
zonder N-VA in een federale regering stapt. Mark Van de Voorde, gepokt en gemazeld binnen de
christendemocratie als vertrouweling van onder meer Herman Van Rompuy en Yves Leterme, is
kritisch. 'Er is een groot potentieel voor de middenpartijen.'
Die discussie werd nogmaals aangezwengeld, na forse kritiek van de jongerenafdeling van OostVlaanderen en ontslagnemend minister Pieter De Crem op VTM Nieuws.
De partij zégt al tientallen jaren dat ze geen standenpartij is.
Toch denken velen dat het niet verstandig is om de banden met het bredere middenveld los te
laten, zeker op een moment waarop men denkt om het democratisch draagvlak binnen de
besluitvorming te verbreden. Criticasters binnen de partij zeggen dat het middenveld
onvoldoende weet wat leeft binnen de samenleving.
Op dit moment buigen twaalf CD&V-politici zich over de uitslag én over de toekomst van de
partij. Het is belangrijk dat de partij zich bezint na zo'n verkiezingsuitslag.
Burgemeester Benoit van Kuurne toont zich ook niet optimistisch over de toekomst van de partij.
"CD&V heeft dringend een nieuwe smoel nodig. Ofwel kiezen we resoluut snel voor een nieuw
elan, ofwel verbrokkelt CD&V langzaam als een bruistablet. Wie niet gelooft in dat nieuwe
project, moet de partij voor mijn part dan maar verlaten."



Aanvullende vakantie
Werk je dit jaar en heb je vorig jaar niet gewerkt, dan heb je geen recht op gewone vakantie. Je
hebt ook geen recht op de volledige gewone vakantie (4 weken) indien je je arbeidsstelsel tijdens
het jaar verhoogt. Dit wordt opgevangen door de aanvullende vakantie, waardoor je
"aanvullende" vakantiedagen kan opnemen. Het betreft een recht, geen verplichting.

Voorwaarden om aanspraak te maken op aanvullende vakantie
Om recht te hebben op aanvullende vakantie moeten 3 voorwaarden vervuld zijn:
1 Je bevindt je in een van de volgende situaties:
Je begint een activiteit.
Je hervat een activiteit na een periode van arbeidsonderbreking.
Als deeltijdse werknemer: begin je voltijds te werken in het jaar waarin je vakantie neemt, of
verhoog je je arbeidsstelsel en kom je minstens 4 dagen te kort om recht te hebben op 4 weken
gewone vakantie.
2. Je hebt een activiteit uitgeoefend gedurende minimaal 3 maanden (90 kalenderdagen) – de
zogenaamde ‘aanloopperiode’.
3. Je hebt je gewone vakantiedagen opgebruikt.
Hoe geniet je aanvullende vakantie?
Je kan enkel aanvullende vakantie genieten als je nog in werkelijke dienst bent en een aanvraag
indient bij je werkgever (mondeling, schriftelijk of met een bedrijfsformulier).
Berekening van de duur van aanvullende vakantie
De duur van je aanvullende vakantie wordt berekend op basis van:
de effectief gewerkte dagen;
de inactiviteitsdagen (dagen waarop je niet gewerkt hebt) die gelijkgesteld zijn met (beschouwd
worden als) effectief gewerkte dagen.
Meer info via:
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/verlof-tijdskrediet-en-loopbaanonderbreking/jaarlijksevakantie/aanvullende-vakantie-voor-bedienden



Microafwezigheid op het werk
Meer en meer patroons beginnen te begrijpen dat er meer evenwicht moet komen tussen werk
en privéleven. In de garagesector komt er een nieuw systeem.
50.000 arbeiders in de garagesector mogen binnenkort twee uur per maand ‘microafwezigheid’
aanvragen voor dringende privézaken. Dat moet het evenwicht tussen werk en privéleven
verbeteren.
Even het werk verlaten om naar de tandarts te gaan, de kinderen vroeger van school te halen of
thuis een reparateur binnen te laten? Dankzij telewerk is dat voor veel Belgische bedienden al
langer geen probleem meer. Maar veel arbeiders kennen dat privilege niet.
Om daar een mouw aan te passen willen de werkgevers in de garagesector een nieuw systeem
invoeren: de microafwezigheid. Arbeiders mogen daarbij hun werkdag even onderbreken om
een dringende privézaak te regelen.
‘In veel bedrijven is het gebruikelijk dat werknemers een uur later aankomen of vroeger stoppen
en dat later inhalen’, zegt Sarah De Groof van de hr-dienstverlener Acerta, die het systeem

bedacht. ‘Dat kan tot problemen leiden als de sociale inspectie langskomt omdat de werknemer
dan buiten het normale arbeidsrooster werkt’.
Veel arbeiders kunnen enkel in bepaalde wettelijk omschreven gevallen, zoals een overlijden in
de familie, een beroep doen op verlof om dwingende redenen of klein verlet. ‘Die systemen
gelden niet als de verwarmingsketel thuis moet worden nagekeken’, zegt De Groof. In dat geval
worden de arbeiders verplicht een dag vakantie te nemen, terwijl ze zeker in bedrijven met een
collectieve sluiting in de zomer weinig zelf te kiezen vrije dagen hebben.
De werkgevers in de garagesector stelden daarom een nieuw systeem voor. Ze willen arbeiders
in de garagesector per maand twee uur microafwezigheid zonder loonverlies gunnen, al moeten
de werknemers die tijd nadien inhalen.

De werkgever moet vooraf zijn toestemming verlenen maar de werknemers hoeven geen bewijs
voor te leggen. ‘Je kan daar smalend over doen, maar we willen rechtszekerheid’, zegt Nadia Van
Nieuwenhuijsen van de garagefederatie Traxio. ‘Maar als de twee uur opgesoupeerd zijn, is het
gedaan met koken’, voegt Van Nieuwenhuijsen eraan toe.
De maatregel is een onderdeel van de kader-cao die de werkgevers en de vakbonden van de
sectoren autohandel, koetswerk (carrosserie) en metaalhandel onlangs hebben gesloten. De
sociale partners willen de regel tegen eind dit jaar uitwerken in deelakkoorden, waardoor de
maatregel midden januari operationeel kan worden.
De vakbonden beklemtonen wel dat er nog geen akkoord is.
Ze vinden het een goed idee maar ze zijn niet overtuigd dat dit wettelijk mogelijk is, zeggen ze.
Naar verluidt vrezen de vakbonden dat werkgevers de regel zullen misbruiken om arbeiders naar
huis te sturen als er weinig werk is.
De garagewereld zou de eerste sector zijn die een dergelijke maatregel invoert.
Ook in andere sectoren mogelijk worden. Bron: De Tijd



Dienstencheques blijven succes
Vlamingen laten zich meer dan ooit helpen in het huishouden. In 2018 kochten we met z’n allen
86,8 miljoen dienstencheques, 2,6 miljoen méér dan het jaar voordien. Ook het aantal
gebruikers zit in de lift, net als het aantal poetsvrouwen.
De dienstencheque bestaat al sinds 2004, maar wint nog steeds aan populariteit, zo blijkt uit het
jaarverslag van het Departement Werk en Sociale Economie dat deze krant kon inkijken. De
744.930 Vlaamse gebruikers kochten vorig jaar samen ruim 86,8 miljoen cheques. In vier jaar tijd
is dat een stijging met liefst 15,4 miljoen stuks of werkuren. Al die huishoudelijke klussen werden
geklaard door 102.195 werkkrachten of ruim 7.000 méér dan twee jaar eerder.
Vergeet uw poetsvrouw: hier komt de home-manager
Een werknemer in de dienstenchequesector - in 98% van de gevallen een vrouw - gaat wekelijks
gemiddeld 2,2 uur aan de slag per gebruiker. Dat lijkt weinig, maar is wellicht een gevolg van het
feit dat één gezin vaak meerdere gebruikers telt, wegens fiscaal interessanter. Van al de
poetshulpen heeft 43% een migratieachtergrond, de meesten onder hen zijn van Oost-Europese
origine. De gemiddelde gebruiker is dan weer een dertiger of veertiger, heeft kinderen en in 90%
van de gevallen ook een job.

Het succes van de dienstencheque valt natuurlijk voor een groot deel te verklaren door de prijs.
Eén exemplaar van 9 euro kost de klant na belastingaftrek nog slechts 6,30 euro. Om het stelsel
draaiende te houden, past de overheid 14 euro per uur bij. Het totale prijskaartje voor 2018 is
nog niet bekend, maar door het stijgende succes zal het volgens minister Philippe Muyters (NVA) logischerwijs hoger liggen dan de 1,301 miljard euro van 2017.

BOEKEN


Een boek vol gevoelens
Marjan Gerarts, psycholoog en ervaringsdeskundige met kinderen en jongeren in haar praktijk,
verheldert en verdiept in dit aantrekkelijke doeboek verschillende emoties en geeft tal van tips
om ermee om te gaan. Dit alles met de nodige humor en verrassende insteken.
Zij weidt uit over de meest voorkomende basisgevoelens die altijd wel in je buurt kunnen zijn:
verdriet, woede, jaloezie, angst, vreugde en schuld en schaamte. Ze doet dit op een heldere en
beeldrijke wijze alsof die gevoelens allemaal in je huis wonen als wezentjes die soms op de
achtergrond verdwijnen of soms erg veel aandacht nodig hebben.
Elk hoofdstuk is min of meer gelijkaardig opgebouwd, wat voor een fijne herkenbaarheid zorgt:
hoe de emotie er uitziet, wat ze met je doet, algemene uitspraken erbij, wat je wel en best niet
doet als de emotie je overvalt, enkele variaties of bijzondere uitingen van die emotie, en vooral
veel ideeën om de gevoelens op te roepen of om ermee aan de slag te gaan.
Dit alles vanuit haar basisfilosofie dat je
meer zelfvertrouwen krijgt als je goed met
je emoties kan omgaan en dit je mentale
welzijn verhoogt.
De tekst is helder en op maat van het jonge
doelpubliek, maar even goed geschikt voor
ouderen en zelfs volwassenen. De
opdrachten zijn meteen uitvoerbaar. Soms
herkenbaar, soms verrassend, altijd
uitdagend en speels.
De illustraties maken het geheel
aantrekkelijk. Zij verhogen het speelse
karakter en prikkelen je verbeelding.
Een geheel dat ‘matcht’ en dat als leesboek
én als werkboek voor opheldering en inzicht
zal zorgen.
En die ene goudvis die in de titel vermeld
wordt…



Kapitalisme voor beginners
https://www.epo.be/nl/politiek-economie/3798-kapitalisme-voor-beginners9789462671676.html

Het zou een vraagstuk uit een examen wiskunde kunnen zijn: hoe lang moeten de 300.000
kassiersters van Lidl werken vooraleer ze het vermogen van hun grote baas Dieter Schwarz
evenaren?
Meneer Schwarz zit op een berg van 37 miljard euro. De vrouwen aan de kassa verdienen
gemiddeld 1.300 euro per maand.
Zelfs wie het nieuws maar van op afstand volgt, begrijpt: de economie is een universum van
haaien en jakhalzen.
Maar om de vinger echt op de wonde te
leggen heb je een breder kader nodig.
Daarom schreef de Amerikaanse socioloog
Vivek Chibber een inleiding tot het systeem
dat zo dominant is dat de media het nog
nauwelijks benoemen.
Kapitalisme voor beginners, ondertussen in
meer dan tien talen vertaald, valt uiteen in
drie delen. In het eerste legt de auteur uit
waarom kapitalisten en werkende mensen
niet dezelfde belangen hebben. In het
tweede zoomt hij in op de rol die de staat
speelt in dit systeem. In het laatste focust hij
op de rol van de werkende bevolking.
Miljardair Warren Buffet wist het al:
‘Klassenoorlog bestáát en mijn klasse is aan
het winnen.’ Wie zich daar niet bij wil
neerleggen, moet dit boek lezen.



Succes
In 1924 schreef de Duits-Joodse auteur Lion Feuchtwanger een fictief verhaal waarin de
rechtsextremistische partij Ware Duitsers een achtergrondrol speelt. 'Succes' werd als één van
de eerste boeken op de brandstapels van de Kristallnacht van 1938 gegooid. Dit is de recente
herziene uitgave van de originele Nederlandse vertaling van 1948. Nog steeds actueel.
Het boek is een fictief verhaal dat zich afspeelt in de periode 1921-1924. De hoofdpersonages
bestaan uit een aantal Duitsers afkomstig uit de betere middenklasse en uit de elite. Op de
achtergrond zoekt een zeloot met de naam Rupert Kutzner in deze kringen naar financiers voor
zijn partij ‘De Ware Duitsers’.

Alleen een bezoeker van Mars heeft niet
onmiddellijk door dat Kutzner een
karikatuur van Hitler is. In die periode is het
ook dat Hitler bekend begint te worden als
spreker in achterkeukens en cafézalen en
meestal nog wordt weggelachen door de
burgerij. Ze vinden hem echter wel nuttig
om de ‘roden’ tegen te houden, die de
werkende Duister toch alleen maar
opstoken tegen henzelf, hun ‘natuurlijke’
leiders.
De rode draad van het verhaal is het lot van
ene Martin Krüger, die na een schijnproces
in de gevangenis vliegt, omdat hij ‘ontucht’
zou hebben bedreven. In werkelijkheid
wordt hij gestraft omdat hij in het museum,
waar hij directeur was, een ‘onzedig’
schilderij had geëxposeerd.
Eigenlijk is dat slechts de aanleiding, hij wordt vooral gestraft omdat hij dat zo openlijk deed. De
enige die hem wil verdedigen is een jongedame met de naam Johanna Krain, die zich jarenlang
inspant om een herziening van zijn proces en uiteindelijk vrijspraak te krijgen. Wie een spannend
verhaal verwacht van een strijd voor rechtvaardigheid, vergist zich.

De personen die over de macht beschikken om hem vrij te krijgen zijn er haast van bij het begin
van overtuigd dat de man onschuldig is en dat hij het slachtoffer is van een nogal onhandige,
openlijke poging om hem politiek te straffen. Dat maakt de strijd van zijn metgezelle ook zo
absurd, zij moet immers niemand overtuigen van het onrecht dat Martin overkomt. Zij moet
echter opboksen tegen de politieke onwil van zowat iedereen rond haar om zijn nek uit te steken
en als eerste een initiatief te nemen.
Zij verliezen zich in oeverloze discussies over de betekenis van kunst, over kledij en
vrijetijdsverdrijf (iets waar ze overvloedig blijken over te beschikken), over de ware aard van het
Beierse volk, dat ze enerzijds erg boers vinden en anderzijds toch het uitverkoren volk om
Duitsland te leiden, dit in tegenstelling tot die intriganten die in de hoofdstad Berlijn de dienst
uitmaken.
Lees verder via:
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2013/10/30/succes-verbrand-door-de-nazis-in-1933nog-steeds-actueel/



Feitenkennis
Wat is nu de gemiddelde levensverwachting in de wereld?
Hoeveel meisjes maken de basisschool af?
Welk percentage van de wereldbevolking leeft in armoede?
Hoeveel kinderen in de wereld zijn nu ingeënt tegen een ziekte?

Op eenvoudige vragen over wereldwijde
trends geven we systematisch de verkeerde
antwoorden. Het is zelfs zo erg dat een
chimpansee die willekeurig antwoorden
kiest consequent leraren, journalisten,
Nobelprijswinnaars en studenten overtreft.
In Feitenkennis legt hoogleraar
Internationale Gezondheid en
wereldfenomeen Hans Rosling uit waarom
dit gebeurt. Hij presenteert daarbij tien
redenen en komt zo met een radicaal
nieuwe verklaring.
Feitenkennis zit boordevol anekdotes,
aangrijpende verhalen en uiteraard met de
kenmerkende grafieken van Rosling. Het is
een inspirerend, onthullend en ook
essentieel boek dat de manier waarop je de
wereld ziet compleet zal veranderen.
Hans Rosling was een Zweedse arts en
hoogleraar Internationale Gezondheid. Hij
overleed op 7 februari 2017 op 68-jarige
leeftijd en wijdde de laatste jaren van zijn
leven aan het schrijven van dit boek.



‘Anoniem’ is een vrouw
‘Anoniem’ is een vrouw. De strijd voor gelijke rechten is een uitgave in het kader van de
Leerstoel Willy Calewaert. Die wordt jaarlijks onder auspiciën van deMens.nu georganiseerd
door de Vrije Universiteit Brussel.
Jean-Jacques Amy, emeritus hoogleraar in
de gynaecologie en verloskunde, tevens
feminist en activist, heeft een nieuw boek
uitgebracht, met als titel ‘Anoniem’ is een
vrouw.
De strijd voor gelijke rechten. Het werk gaat
over mensenrechten, moed,
doorzettingsvermogen, verzet en burgerlijke
ongehoorzaamheid. In zijn boek bespreekt
Jean-Jacques Amy de rode draad in zijn
carrière, namelijk het onrecht tegenover de
vrouw en de strijd voor gelijke rechten.
https://demens.nu/2019/06/27/boekanoniem-is-een-vrouw-de-strijd-voorgelijke-rechten-door-jean-jacques-amy/

ANTIPESTTEAM


De baas pest mee
Niet minder dan 11 procent van de Belgische werknemers wordt zwaar gepest. En meestal is de
baas betrokken bij die pesterijen. Het goede nieuws: de meeste collega's grijpen in als ze merken
dat iemand gepest wordt.
Voor het onderzoek van de KU Leuven en vacature.com werden honderd werknemers uitgebreid
ondervraagd die ooit gezien hadden hoe iemand op het werk gepest werd. De meeste getuigen
gaven aan dat ze actie ondernamen, en dat hadden de onderzoekers niet verwacht. Bijna twee
derde stapte met het verhaal naar de leidinggevende, terwijl een op de twee het slachtoffer
advies gaf of de dader aansprak op zijn pestgedrag.
"Uit eerdere studies bleek dat 80 tot 85 procent van de getuigen niet reageert als een collega
gepest wordt", weet Elfi Baillien, expert people management (KU Leuven). "Maar die
onderzoeken gebeurden altijd in fictieve settings. Uniek aan ons onderzoek is dat we voor het
eerst in België getuigen hebben ondervraagd die uit ervaring spraken. Vaak wisten ze wel niet
waar ze juist terechtkonden met hun verhaal. Werknemers goed informeren is een mooie stap in
het antipestbeleid van een organisatie.
"Het is natuurlijk zo dat de oorzaak van pesterijen bij de werkomstandigheden gezocht moet
worden en niet in de persoonlijkheid van het slachtoffer. Een stressvolle werkomgeving is een
broeinest voor pesterijen. De beste preventie is dan ook zorgen voor een werkbare
werkomgeving waar mensen niet te veel onder druk staan."
Op de vraag wie de pesters waren, antwoordde 87 procent van de getuigen dat de baas pest en
81 procent dat ook collega's betrokken waren. Baillien: "Enerzijds zijn er leidinggevenden die
effectief pestkoppen zijn. Anderzijds zijn er chefs die volgens de getuigen ook schuldig zijn omdat
ze niet ingrijpen."



Jaloersheid op het werk
U hebt het misschien al zelf meegemaakt of u kent zeker ook verhalen over jaloerse collega’s.
Jaloersheid kan de werksfeer ernstig schaden.
Jaloezie of ijverzucht (ook: jaloersheid of nijd) is een gemoedstoestand of emotie waarbij men
datgene wenst te krijgen wat een ander reeds heeft gekregen, of wenst dat de ander datgene
niet had. Dit kan zowel om materie, eigenschappen als om relaties gaan. Het gevoel is
gerelateerd aan afgunst maar is niet synoniem daaraan.
Jaloezie is een van de machtigste oorzaken van verdriet is. Het is een universeel en ongelukkig
aspect van de mensheid, want niet alleen is de jaloerse persoon ongelukkig door deze emotie, hij
of zij wenst ook een ander ongeluk toe.
Bertrand Russell geloofde dat jaloezie de drijvende kracht is achter de beweging naar meer
democratie, en doorstaan moet worden om een rechtvaardiger sociaal systeem te creëren.
Jaloezie is vaak ook gerelateerd aan leedvermaak, plezier in het ongeluk van anderen.

Bij een acute aanval van jaloezie ervaart men veel lichamelijke symptomen. Spierspanning,
rillingen en duizeligheid kunnen uren aanhouden en verdwijnen dan langzaam weer.
Er zijn ook gevallen bekend waarbij iemand een moord pleegt vanwege jaloezie. Denk daarbij
aan een passionele moord.
Verschil met afgunst
Jaloezie is nauw verwant aan afgunst en de woorden worden vaak als synoniemen beschouwd.
Er zijn echter toch enkele verschillen.
Bij jaloezie wil men zelf bezitten wat een ander bezit.
Bij afgunst wil men niet dat de ander iets bezit en is men soms zelfs bereid zelf schade te lijden
om de ander zijn bezit te kunnen ontnemen.

Door afgunst kan het zelfs voorkomen dat men het eigendom van een ander vernielt. De
afgunstige heeft daardoor de voldoening dat de ander niet meer heeft dan hijzelf, maar zelf
wordt hij er niet beter van. Een tragisch voorbeeld daarvan is het geval van de gescheiden vader
die zijn kinderen doodt omdat hij niet kan accepteren dat ze aan de moeder zijn toegewezen.
Verwant met de afgunst is naijver. Hierbij gaat het om de rol die men zou willen spelen voor een
ander of ook wel voor anderen, de betekenis, die men voor hen als voorwerp van liefde en
verering zou willen hebben, maar die aan een ander toevallen. Hierbij spelen motieven van
erkenningsdrang mee.
Een hoger loon nastreven is geen afgunst of jaloezie maar het nastreven van meer
rechtvaardigheid voor de verloning van uw prestaties.
Pestgedrag op het werk komt in verschillende vormen voor, van gemene binnensmondse
opmerkingen tot openlijke pesterijen in de vergaderzaal. De psychosociale gevolgen
daarentegen zijn eenduidig verregaand als niet tijdig wordt ingegrepen. Dat leren we uit de
volgende verhalen, anoniem gemaakt om de privacy van de getuigen te respecteren. Bron: HLN
Els krijgt het hard te verduren van haar leidinggevende
Els werkt sinds een aantal jaar als onthaalbediende voor een zorginstelling. Haar leidinggevende
is onvoorspelbaar in haar verwachtingen en openlijk kritisch. “Ze vraagt vreemde, kleine dingen
van me. Ik moet mijn schrijfgerei op plaats X van mijn bureau leggen, documenten op plaats Y. Ik
neem vitaminen voor mijn gezondheid, en krijg daarover de opmerking dat er geen ‘drugs’ aan
de receptie mogen liggen.”
De evaluaties die Els krijgt van haar bazin gaan niet over haar prestaties op het werk, maar over
persoonlijkheidstrekken. “Natuurlijk zou ik graag duidelijke evaluatiecriteria en input van meer
dan een collega krijgen. Maar ze zegt gewoon dat als ik iets verkeerd doe, ik kan vertrekken en er
met niemand over mag praten. Ook heeft ze al regelmatig laten vallen dat ik “veel geld kost”.
Haar gedrag maakt me erg onzeker, en de situatie creëert een onveilige werksfeer voor mij.”
Leen kreeg promotie én vanaf toen waren alle oud-collega’s tegen haar
“Een jaar geleden voerde ons bedrijf een herschikking door”, begint Leen. “Ik kreeg promotie, en
de dag erop praatten mijn collega’s plots niet meer tegen mij. De steun en het vertrouwen dat
ervoor leefde tussen ons, was in een klap verdwenen.” Om wat afstand te bewaren, begon Leen
vier-vijfde te werken. Maar ze moest dezelfde hoeveelheid werk verzetten en drukke periodes
overbruggen zonder steun van haar collega’s. Ook haar eigen leidinggevende had geen oor naar
haar vraag om extra hulp: “Hij antwoordde gewoon dat het mij voordien ook gelukt was om het
in die piekperiodes alleen gebolwerkt te krijgen. Ik voelde mij niet begrepen. De stress kroop in

mijn nek en schouders. Ik had geen zin meer om te werken, ik was altijd moe en kon toch de
slaap niet vatten, ik verdroeg geen prikkels…”
Ondertussen is Leen al een tijdje in ziekteverlof omwille van een burn-out. Het gaat beter, en ze
wil terug aan de slag, maar heeft al aangegeven aan haar hr-afdeling dat ze wil overgeplaatst
worden. “Ik ben positief ingesteld, maar mijn oud-collega’s zijn negatief over alles. Ik wil me
daartegen beschermen.”
Marc wordt opzettelijk gesaboteerd door een oudere collega
Marc is een enthousiaste jonge leerkracht, maar voelt zich na drie jaar op dezelfde school niet
meer goed in zijn vel. “Ik engageer me voor inzamelacties en neem deel aan werkgroepen, maar
ervaar erg veel tegenwind van een oudere collega. Hij breekt mijn initiatieven af en geeft
openlijk commentaar op mijn ideeën in het leraarslokaal.” Daarbij komt kijken dat Marc voor
lesmateriaal rekent op die oudere collega, die hetzelfde vak geeft, maar hij krijgt de gevraagde
informatie gewoon niet.
“Bovendien zie ik dat hij andere leerkrachten voor zijn kar spant, en zo voor verdeling zorgt in de
groep. Toen ik de uitnodiging voor een etentje onder collega’s een dag te laat in de bus kreeg,
was de maat vol voor mij.” Marc stapte naar de vertrouwenspersoon, die een dialoog tussen de
collega’s tot stand bracht. Die bemiddeling is vaak een eerste stap naar wederzijds begrip, en
een uiteindelijke oplossing. Bron: HLN



Asbestslachtoffers beschermd
Kamerlid Valerie Van Peel slaagde er in april 2019 in om kamerbreed een akkoord te bereiken
dat de situatie voor asbestslachtoffers aanzienlijk verbetert. “Er zijn serieuze stappen vooruit
gezet voor de slachtoffers, maar de vervuilers blijven buiten schot. Het blijft voor de slachtoffers
namelijk onmogelijk om naar de rechtbank te stappen als ze gebruikmaken van het
asbestfonds”, aldus Van Peel, die het opheffen van de immuniteit van de asbestbedrijven
vandaag opnieuw op tafel legt.
De wet die in april 2019 is goedgekeurd komt tegemoet aan de lang gevraagde verbetering aan
het asbestfonds. Meer ziekten veroorzaakt door asbest komen in aanmerking voor een
vergoeding uit het asbestfonds en de verjaringstermijn werd aangepast naar vijf jaar na diagnose
in plaats van 20 jaar na blootstelling. Zo krijgen slachtoffers de kans om naar de rechtbank te
stappen indien ze geen gebruikmaken van het asbestfonds. “Maar de immuniteit van de
asbestsector is wel gehandhaafd gebleven, en daar heb ik een wrang gevoel aan overgehouden”,
zegt Van Peel.
In het huidige systeem hebben asbestslachtoffers de keuze: of ze kiezen voor een vergoeding uit
het asbestfonds, of ze kiezen voor het recht om de betrokken bedrijven voor de rechtbank te
dagen. “Maar die keuze is immoreel. Ik ben dan ook vastberaden om dit dossier niet los te
laten”, besluit Van Peel.
Naast het opheffen van de immuniteit van de asbestbedrijven, zet Valerie Van Peel nog andere
voorstellen op de agenda: het afschaffen van het ziekenfonds van de NMBS, het afschaffen van
de donoranonimiteit zodat het kind centraal wordt geplaatst en wordt erkend als belangrijkste
belanghebbende, en de mogelijkheid om discreet te bevallen.



App 112
De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood
bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België.
Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je
deze dus ook niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van
brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.
Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via vaste telefoon en GSM.
De noodcentrales kunnen je dankzij deze app makkelijker terugvinden. Op een afgelegen plaats,
in het midden van een bos of een ingewikkeld netwerk van autostrades kan je vaak zelf niet
meteen doorgeven waar je bent. De app stuurt je positie naar de noodcentrale zodra je belt en
stuurt daarna elke 30 seconden een update van je positie. De app kan zo een kostbare tijdswinst
opleveren. Heb je de noodcentrales gebeld en reageer je daarna niet meer, laten de
noodcentrales je smartphone rinkelen zodat de hulpdiensten je makkelijker kunnen terugvinden
en helpen.
De app 112 BE is een belangrijk hulpmiddel om de locatie te bepalen maar de operator zal steeds
de locatie verifiëren. Het is namelijk mogelijk dat iemand vanop een andere locatie belt om een
noodgeval te melden (bijvoorbeeld een zoon of dochter die belt voor zijn of haar moeder die op
een andere plaats woont en die hem/haar heeft laten weten dat ze onwel is). Wees dus niet
verwonderd als de operator je vraagt om het adres dat hij op zijn scherm ziet te bevestigen als
de plaats waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven.
https://www.112.be/nl/app
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