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Wereldeconomie beter?
Volgens S. Jakobsen, de Chef Economist van de Deense Saxo Bank zal het recente optreden
van Yellen, als voorzitter van de FED, de geschiedenis ingaan als een catastrofe, omdat ze
blijft herhalen dat lage inflatie een ‘tijdelijk’ fenomeen is.
Net als Jakobsen zien ook andere economen de inflatie niet snel stijgen en wel omdat inflatie
enkel wordt gecreëerd wanneer er schaarste van goederen of kapitaal ontstaat (en beide
duurder worden). Maar omdat de centrale banken nu al jaren lang de markten met cash
overspoelen is geld nog nooit zo goedkoop geweest. Het streefdoel van 2% inflatie is dan ook
weinig realistisch.
De inflatie is altijd een van de excuses geweest om de onvermijdelijke schuldenberg te
creëren. En de schuldenbergen van de meeste Westerse landen blijven zich opstapelen.
Andere economen vrezen dat een sterke verhoging van de rentevoeten de inflatie zal
aanwakkeren. Maar ook die vrees lijkt ongegrond: zo lang geld overvloedig aanwezig is, is er
geen enkele reden dat het geld duurder zou worden. Dat is niets meer dan de wet van vraag
en aanbod.
Wie naar de centrale bankiers luistert krijgt steeds opnieuw dezelfde boodschap: geld blijft
overvloedig aanwezig, de rentevoeten blijven laag, de inflatie is laag… Dat is de nieuwe
economie.
Besluit: Niemand weet wat de volgende decennia gaat gebeuren, maar door op haar oude
methodes te steunen heeft Yellen niet enkel ongelijk, de inflatie zal verrassen omdat ze steeds
verder zal dalen, onder impuls van een steeds groter wordende schuldenberg.
Bedrijven werken ondertussen steeds vaker met flexibele contracten en freelancers, wat de
ongelijkheid in de maatschappij enkel groter maakt.
De groei die zich nu voordoet zou dan moeten gezien worden als een soort overinvesteringen.
Er is groei maar die wordt betaald door schulden.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) daarentegen stelt zijn groeiprognoses voor de
eurozone opwaarts bij. Maar niet voor het Verenigd Koninkrijk.

De wereldwijde groeiverwachting is in de gepubliceerde juli-update van de World Economic
Outlook niet herzien. Het IMF gaat er nog steeds vanuit dat de wereldeconomie dit jaar 3,5
procent aandikt en volgend jaar 3,6 procent. Het groeitempo zit dus in de lift, maar van een
krachtige wereldwijde economische groei is voorlopig nog geen sprake.
Volgens de recente prognoses van het IMF gaat de economie in de eurozone er dit jaar
gemiddeld 1,9 procent op vooruit en volgend jaar met 1,7 procent. Bij de vorige raming in
april rekende het IMF respectievelijk op 1,7 en 1,6 procent.
Het IMF stelt vast dat veel landen in Europa in de eerste maanden van dit jaar verrassend
sterke groeicijfers lieten zien. Vooral in Spanje en Italië ziet de situatie er rooskleuriger uit.
Maar voor de Britten staan de sterren minder gunstig. Dat heeft te maken met de
onzekerheden rond de brexit. De economische groei over het Kanaal bleef in het eerste
kwartaal van dit jaar onder de verwachtingen. Het IMF rekent voor het Verenigd Koninkrijk
voor dit jaar op een toename met 1,7 procent, waar aanvankelijk 2 procent werd voorspeld.
Voor 2018 blijft de prognose ongewijzigd op 1,5 procent.
Het IMF is eveneens pessimistischer over de economie van de VS. Verwacht wordt dat het
bbp van de Verenigde Staten dit en volgend jaar toeneemt met 2,1 procent. Eerder werd
gerekend op een toename met respectievelijk 2,3 en 2,5 procent.
De economie van de eurozone trekt in het tweede kwartaal verder aan, blijkt uit een eerste
raming van het Europees statistiekbureau Eurostat.
De economie in de eurozone is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,6 procent gegroeid
in vergelijking met het voorgaande kwartaal, blijkt uit een raming door het Europees bureau
voor statistiek Eurostat.
De volledige Europese Unie noteerde in het tweede kwartaal een groei van 0,6 procent,
tegenover 0,5 procent in het eerste kwartaal.
De groei van de Belgische economie valt in het tweede kwartaal van dit jaar licht terug, blijkt
uit cijfers van de Nationale Bank van België (NBB).
Het bruto binnenlands product van België is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,4
procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. De groei tussen begin april en eind
juni lag iets lager dan de groei van 0,6 procent in de eerste drie maanden van het jaar. In het
laatste kwartaal van vorig jaar dikte de Belgische economie ook al met 0,4 procent aan. Jaarop-jaar groeide de Belgische economie in het tweede kwartaal met 1,4 procent.
De economische groei in het eerste kwartaal is vooral te danken aan de toegevoegde waarde
van de bouwsector ( + 2,6 procent) en de uitvoer (+ 0,7 procent).
De Belgische gezinnen hebben 0,5 procent meer geconsumeerd, en ook hun investeringen
namen toe (+ 0,2 procent). De overheid verhoogde de investeringen met 0,7 procent.
De binnenlandse werkgelegenheid nam in het eerste kwartaal van 2017 toe met 0,3 procent
in vergelijking met het vorige kwartaal. In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar
werd een toename met 1,4 procent geregistreerd.

▪

Brexit wordt catastrofe voor VK
In maart 2019, wanneer de Britten effectief uit de EU stappen, komt er tegelijkertijd meteen
een einde aan het vrije verkeer van personen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese
Unie. Over het vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen - een van de
grondslagen van de EU - bestaat al sinds de aankondiging van de brexit veel onduidelijkheid.
De Britten willen vooral de migratie vanuit de EU stopzetten, en dus het vrij verkeer van
personen aan banden leggen, maar dat kan voor de Unie niet zonder dat Groot-Brittannië ook
niet langer zomaar kapitaal en goederen naar en van het continent kan laten stromen.
In het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de rest van de Europese Unie, duikt de laatste tijd de
vraag op of de brexit nog doorgaat. Volgens anti-EU-partij UKIP ondermijnen ministers die
tegen de brexit zijn de EU-uitstap door "actief verwarring en onzekerheid te zaaien". De
aartsbisschop van Canterbury, een stem met een groot moreel gewicht bij de Britten, noemde
de kans op een brexit tegen maart 2019 vandaag "ontiegelijk klein".
Terwijl de regering May zich in alle bochten wringt om te doen uitschijnen dat ze de Brexitonderhandelingen onder controle heeft, kondigt de ene na de andere internationale bank aan
dat ze Londen verlaat. Het geloof in een zogenaamde ‘transitieperiode’, die voor Londen de
status van Europees financieel centrum moet behouden, is weg. Dat zeggen bronnen binnen
de bankensector tegen het persagentschap Reuters.
Indien de banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen hun klanten
ook na de Brexit willen blijven bedienen, moeten ze tegen september 2018 klaar zijn. Dat
betekent naast nieuwe licenties en nieuwe gebouwen ook het aanwerven en delokaliseren
van personeel. Die datum komt nu wel erg snel dichterbij en niemand die bereid is de
uitkomst van de onderhandelingen af te wachten om actie te ondernemen.
Twee daarvan – HSBC en JPMorgan Chase- hebben al aangekondigd ‘duizenden jobs’ uit
Londen te zullen verhuizen als gevolg van de Brexit. Jamie Dimon, de baas van JPMorgan
Chase, zei dat zijn bank 16.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk tewerkstelt, maar dat 75%
daarvan voor EU-bedrijven werkt. Het bedrijf heeft kantoorruimte gehuurd in Dublin,
Amsterdam en Parijs.
HSBC zou zijn Londense medewerkers naar Parijs delokaliseren. De bank toonde zich
enthousiast over de door de nieuwe regering Macron aangekondigde fiscale maatregelen in
het land. Ook Société Générale zou 400 investeringsbankiers van Londen naar de Franse
lichtstad verhuizen.
Een rapport van Deutsche Bank toont ondertussen aan dat de vastgoedprijzen in Frankfurt
onder invloed van de Brexit met ongeveer 11 procent zouden kunnen stijgen. De bank had
ook al gesuggereerd dat mogelijk vierduizend banen van Londen naar Frankfurt zouden
worden overgeheveld.
De brexit kan ook enorme gevolgen hebben voor de voedselvoorziening van het Verenigd
Koninkrijk (VK), waarschuwen onderzoekers van de universiteit van Sussex in een rapport.
Zelfs een 'zachte' brexit kan een sociale catastrofe inluiden. De onderzoekers wijzen met de
vinger naar de Britse overheid. "Het land slaapwandelt naar een voedselcrisis als de
problemen niet snel worden aangepakt."
Nu komen onderzoekers met een vernietigend rapport over de toekomst van de Britse
voedselmarkt na de brexit. "Sinds het referendum heerst er een stilzwijgen over de toekomst
van voedsel in het VK."

Eerst de cijfers. Volgens het rapport is het VK voor 31 procent van haar voedselvoorziening
afhankelijk van andere Europese lidstaten. Een groot deel van die import bestaat uit gezonde
componenten zoals groenten en fruit. Sinds de instorting van het Britse pond zitten
voedselprijzen in het VK in de lift, stellen de onderzoekers. Productieprijzen stegen dit jaar al
met 5,6 procent. Eind vorig jaar was dat nog 1,5 procent. Als de Britten uit de EU zouden
vertrekken zonder een akkoord, kunnen voedselprijzen wel eens met 20 procent de hoogte in
gaan, aldus het rapport.
Vooral de armste lagen van de bevolking zullen zware klappen vangen. De algemene toegang
tot groenten en fruit is voor een groot deel afhankelijk van import uit de EU. Veranderingen
zoals prijsstijgingen of verminderingen van het aanbod hebben een rechtstreekse impact op
een gezonde levensstijl. "Geen gehoor geven aan de nijpende problematiek is bizar en
onverantwoordelijk."

▪

Bevolking verarmt
ING België heeft de evolutie van de inkomens en de bevolkingsgroei in alle Belgische
gemeenten bestudeerd. De situatie in 2005 werd telkens vergeleken met die van 2014.
ING België stelde een rapport voor over de bevolkingsgroei in de 589 Belgische gemeenten
naast de evolutie van hun fiscale ontvangsten, en dat voor de periode 2005-2014. Daaruit
blijkt dat er 18 lokale besturen zijn die op demografisch vlak sterk groeien terwijl de fiscale
ontvangsten veel trager toenemen.
In Antwerpen en de Brusselse gemeenten is er een sterke bevolkingsgroei, maar de fiscale
ontvangsten volgen niet. Dat is een probleem, blijkt uit een studie van ING. En ook de
kustgemeenten hebben iets om zich zorgen over te maken: de supervergrijzing.
Opvallend is dat naast Antwerpen, 14 van de 19 gemeenten van het Brussels Gewest in deze
groep zitten.
Terwijl Antwerpen het onderste uit de kan moet halen om financieel sterke inwoners aan te
trekken en te houden, heeft een stad als Mechelen het iets makkelijker. Het inkomen steeg
daar in tien jaar met 31%, en doet het dus beter dan het Belgische gemiddelde. Maar de
Mechelse bevolking is met ruim 7% wel erg snel gegroeid.
Diezelfde bevolkingsaangroei is te zien bij Turnhout, maar die stad trekt wel iets armere
mensen aan. Het mediaan inkomen stijgt er met minder dan 28%.
Sint-Niklaas doet het dan weer uitstekend. “Het inkomen in Sint-Niklaas is in tien jaar sterker
gestegen dan het Belgische gemiddelde, terwijl de stad daarvoor ook al een voorsprong had
opgebouwd. En de bevolking neemt er niet zo snel toe”, zegt econoom Philippe Ledent.
Aan de andere kant van het spectrum staan verschillende arrondissementen aan de kust, met
dat van Veurne op kop. Daar bedraagt de afhankelijkheidsratio tegen 2037 een schrikbarende
139 procent, tegenover 81 procent vandaag. Anders gezegd: van elke 24 inwoners daar
zouden er dan 14 ofwel op pensioen zijn, ofwel op de schoolbanken zitten.
Jan Leroy van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten wijst er op dat deze cijfers
onvoldoende rekening houden met immigratiestromen – ‘toegegeven, het is moeilijk te

voorspellen waar en hoeveel migranten er zullen komen, en wat hun kwaliteit is op het vlak
van scholing’ – maar erkent dat de situatie zorgwekkend is.
‘De kustgemeenten moeten zich daar absoluut over beraden. Mensen spoelen er aan op hun
oude dag, maar brengen weinig inkomsten uit de personenbelasting met zich mee. Die
besturen kunnen dat wel wat compenseren met inkomsten uit de belasting op tweede
verblijven en opcentiemen op de onroerende voorheffing. Beide nemen toe omdat er meer
mensen komen wonen.’
Bron: GVA en De Standaard

▪

Plan Peeters is achteruitgang
Kris Peeters kondigde trots aan dat hij gaat voor volledige tewerkstelling tegen 2025, in
navolging van Duitse bondskanselier Angela Merkel. Terwijl de minister glimlachend in het
rond keek om het applaus in ontvangst te nemen, komt een studie van het Leuvense Hoger
Instituut voor de Arbeid (HIVA) roet in het eten gooien.
Onderzoeker Ides Nicaise van het HIVA: “Het recente arbeidsmarktbeleid is de strijd tegen de
armoede niet ten goede gekomen. Het is op sommige punten zelfs een strijd tégen de armen
geworden.”
De situatie op onze arbeidsmarkt is zeer ernstig blijkt uit het HIVA-onderzoek.
De laatste 10 jaar zijn er 40.000 mensen bijgekomen die wél een job hebben, maar die niet of
amper rondkomen. De helft van die nieuwe banen wordt verloond op het laagste niveau en
vaak gaat het om tijdelijke banen. “Het beleid heeft zich blindgestaard op het drukken van de
werkloosheidscijfers, maar heeft het onderliggende doel (armoedebestrijding) uit het oog
verloren”, is de conclusie van Ides Nicaise.
Het model van de Amerikaanse hamburgerjobs of de Duitse onderbetaalde mini-jobs komt
ook ons land binnen. Het loont dan ook de moeite om de nieuwe maatregelen3 die de
minister van werk uitrolt, wat grondiger te bekijken.
Ten eerste worden er bijkomende lastenverlagingen beloofd. Lastenverlagingen lijken wel een
obsessie voor deze regering. De taxshift alleen heeft ervoor gezorgd dat de bedrijven vorig
jaar een cadeau hebben gekregen van 1 miljard euro, tegen 2020 loopt dat zelf op tot 3,2
miljard. Het planbureau gaat uit van…
Lees verder via:
http://pvda.be/artikels/plannen-kris-peeters-zijn-achteruitgang-voor-de-werknemers-achterde-jobs-jobs-jobs?utm_source=pvda2017-0714&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter

▪

Begrotingsakkoord rond
De federale regering is het eens geraakt
over een reeks nieuwe structurele
hervormingen op het vlak van
concurrentiekracht en sociale cohesie.
De regering nam een pakket sociale en
economische maatregelen die het land
zouden moeten stimuleren.
Zo heeft elke coalitiepartner, wel iets
voorgesteld waarmee ze compleet
gezichtsverlies kunnen vermijden.
Het lijkt weer koekenbak tussen alle
partijen. Vooral tussen N-Va en CD&V.
Er lijkt zowel een oplossing voor de vennootschapsbelasting als voor Arco gevonden te zijn.
Toch hebben een aantal waarnemers de indruk dat de maatregelen overhaast genomen zijn
om de regeringsleden de kans te geven op vakantie te kunnen vertrekken.
In totaal raakte de regering het eens over nieuwe maatregelen, zoals:
1. Vennootschapsbelasting
Voor de kmo's komt er een tarief in de vennootschapsbelasting dat op termijn daalt naar 20
procent. De hervorming in de vennootschapsbelasting gebeurt in twee fases: in 2018 en in
2020. Ook voor grote bedrijven daalt het tarief.
2. Taks op effectenrekeningen vanaf 500.000 euro
In ruil voor de hervorming van de vennootschapsbelasting eiste CD&V een maatregel voor
meer rechtvaardige fiscaliteit. En die komt er in de vorm van een taks op effectenrekeningen.
Voor wie meer dan 500.000 euro op een effectenrekening heeft, komt er een heffing van 0,15
procent. "Het gaat om een belangrijke budgettaire impact", zegt minister van Werk Kris
Peeters (CD&V). "De taks moet een opbrengst van 254 miljoen euro genereren. De grote
vermogens zullen een bijdrage leveren, niet de middenklasse", aldus Peeters.
Fiscaal expert Michel Maus is niet echt onder de indruk van de maatregel. "Het tarief is eerder
van homeopathische aard, het is eerder een symbolische stap. Nee, dit is geen belangrijke
stap naar meer rechtvaardige fiscaliteit", reageert hij.
3. Oplossing voor Arco
“De mensen die coöperant zijn bij Arco verwachtten al lang een oplossing. We hebben die
oplossing nu gekoppeld aan de privatisering van Belfius, waar heel wat vraag naar was binnen
Belfius en de regering. We kunnen nu Belfius privatiseren en intussen Arco oplossen."
"We gaan de uitvoering toevertrouwen aan Belfius", legt Peeters uit.
Het is een goede zaak voor de coöperanten, voor Belfius, maar ook voor de regering."
Concreet zal er een fonds worden opgericht, waar 600 miljoen euro in komt. Dat fonds zal
aangewend worden om coöperanten een voorstel te doen om een deel gelden terug te
betalen. "Het precieze percentage wordt nog verder uitgewerkt. Maar ik verwacht iets zoals
bij de start van de regering: 40 procent", aldus Peeters.
4. Mysterycalls komen er

De zogenaamde mysterycalls zijn al lange tijd voer voor een intens debat binnen de regering.
Ook in dit dossier komt een doorbraak. Mits toestemming van een arbeidsauditeur zal er
aangeklopt kunnen worden bij bedrijven waar duidelijk een miskenning is van de
antidiscriminatiewetgeving. "Het mag wel niet gaan om een heksenjacht", verzekert Peeters.
Vooral N-VA was tegen de mysterycalls gekant.
5. Pensioensparen
Ook de fiscale vrijstelling voor pensioensparen verandert. Mensen krijgen de keuze tussen het
huidige systeem (waarbij jaarlijks 30 procent op een storting van 940 euro in mindering kan
worden gebracht) en een nieuw systeem. Daar kan 25 procent op een bedrag van 1.200 euro
worden afgetrokken van de belastingen, zo schrijft De Tijd.
6. Vrijstelling op spaargeld
De vrijstelling op spaargeld gaat naar beneden. Tot nog toe hoefde op intresten tot 1.880
euro geen roerende voorheffing te worden betaald, binnenkort bedraagt die vrijstelling nog
maar 940 euro.
"Geen slimme zet", reageert Ondernemersorganisatie NSZ. "Nu moet een spaarder met tot
1.880 euro intresten geen roerende voorheffing betalen, maar binnenkort geldt die vrijstelling
nog maar tot 940 euro intresten. Op die manier worden zelfstandigen, die om een fatsoenlijk
pensioen te hebben vaak extra moeten sparen tijdens hun loopbaan, gestraft."
7. Sociaaleconomische hervormingen
Er komt een soepelere regeling voor nachtarbeid en zondagswerk in de sector van de ecommerce. "We hopen dat heel wat jonge mensen daar werk vinden", aldus minister Peeters.
Er komt ook een uitbreiding van de flexi-jobs naar de detailhandel. "Flexi-jobs worden
uitgebreid van de horeca naar alle handelsactiviteiten, en ze worden ook mogelijk voor
gepensioneerden", aldus minister Alexander De Croo (Open Vld).
8. Hervorming van de proefperiode
In de eerste drie maanden van een vast contract hoeven bedrijven voortaan een ontslagen
werknemer maar een week opzeg uit te betalen in plaats van twee. Dat vloeit voort uit
de hervorming van de proefperiode.
Jonge laaggeschoolde werknemers worden dan weer goedkoper voor bedrijven doordat de
brutominimumlonen worden verlaagd. Daarnaast zullen ook startersbanen aangemoedigd
worden.
9. Psycholoog wordt terugbetaald
Voortaan zal het bezoek aan de psycholoog worden terugbetaald. Minister van
Volksgezondheid De Block vertelde in een interview met De Morgen al dat ze dat belangrijk
vond: "We moeten daar een stapsgewijs plan voor uitwerken, en kijken voor wie en wanneer
terugbetaling het dringendst is. In elk geval vind ik het belangrijk om dat te realiseren. Een op
de drie mensen krijgt in zijn leven te maken met psychische problemen."
10. Contractuele tewerkstelling wordt de norm bij de federale overheid
Bij de aanwerving van personeel bij de overheid zal voortaan prioriteit worden gegeven aan
contractuelen. Enkel voor management- en staffuncties en voor gezagsfuncties zullen in de
toekomst nog statutairen mogelijk zijn. De maatregel heeft enkel betrekking op nieuwe
aanwervingen.
De statutaire tewerkstelling is momenteel wijd verspreid binnen de overheid. Er is sprake van
55.941 statutairen bij de federale overheid tegenover 13.944 contractuelen, wat grosso modo
neerkomt op een verhouding 80-20.

Toen de onderhandelingen begonnen, wilden de partijen 5,4 miljard euro besparen. Nu blijkt
dat er zelfs geen enkele euro wordt bespaard. Men heeft enkel door nieuwe ramingen te
maken die uitgaven gereduceerd tot 2,6 miljard. Nu zeggen de regeringspartijen dat ze dit
laatste bedrag pas tegen oktober willen vinden. De echte inzet, namelijk hoe ze die miljarden
gaan vinden, heeft men botweg uitgesteld.
De regering wil de gedeeltelijke privatisering van Arco een fonds oprichten die de gedupeerde
moet vergoeden. Daar draait de belastingbetaler uiteindelijk voor op. Het was al langer
duidelijk dat dit de bedoeling was van deze regering. Het is maar de vraag of dit de toets van
ons rechtssysteem ditmaal wel zal doorstaan. Verscheidene rechtbanken hebben al
meermaals aangetoond dat als beleggers verliezen maken op hun portefeuilles ze zelf de
gevolgen moeten dragen. Maar als een bepaalde achterban van een bepaalde partij verliezen
maakt, mogen die verliezen plots afgewenteld worden op de rest van de bevolking. Dit
mechanisme is door verschillende rechtbanken al meermaals naar de prullenmand verwezen
omdat het de burgers ongelijk behandelt.
Op welke manier Belfius ook wordt ingeschakeld in dit dossier, de belastingbetaler draait er
voor op. Het is erg ironisch dat wanneer Dexia failliet ging, de belastingbetaler in de bres is
gesprongen. Nu er eindelijk opbrengsten zijn, worden die niet toebedeeld aan iedereen die de
bank in de eerste plaats heeft gered.
Lees ook:
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/07/26/regering-heeft-akkoord-belgie-wordtflexland
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/07/06/belfius-privatiseren-is-bijzonder-slechtidee

ONDERWIJS

▪

Wijzigingen wetgeving
Er zijn niet veel wijzigingen gemeld vorige maand, hierbij de belangrijkste:
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13615
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14290

▪

Quota artsenstudies
De federale ministerraad had in april een nieuwe regeling goedgekeurd die een einde moest
maken aan de jarenlange discussie over het aantal artsen dat er elk jaar mag bijkomen in ons
land en de verdeling ervan tussen Vlaanderen en Franstalig België.
Omdat er geen ingangsexamen was, studeerden er aan de Franstalige universiteiten jarenlang
meer artsen af dan er eigenlijk aan een stage als huisarts of aan een specialisatie hadden
mogen beginnen.
Volgens de regeling die minister van Volksgezondheid Maggie De Block uitwerkte, zal er in
2024, wanneer de studenten die volgend jaar aan de artsenopleiding beginnen afstuderen,
een algemeen quotum komen voor het hele land. Een bij wet vastgelegde formule op basis
van de bevolkingsaantallen zal dan de verdeling geven tussen het aantal Vlaamse en
Franstalige artsen.
De artsenquota blijven een heikel onderwerp bij studenten die voor arts willen studeren.
8 studentenverenigingen wilden in kortgeding de toelatingsexamens voor geneeskunde laten
opschorten. De Raad van State sprak zich evenwel niet uit over de grond van de zaak.
De Raad van State heeft het beroep verworpen tegen de quotaregeling op het einde van het
eerste jaar geneeskunde in de Franse gemeenschap.
De studentenverenigingen zien hun poging om de nieuwe regeling te laten schorsen dus
mislukken. Volgens de auditeur bij de Raad is er geen sprake van hoogdringendheid, omdat er
nog een toegangsexamen voor artsen (en tandartsen) wordt georganiseerd in september. De
Raad laat zich niet uit over de grond van de zaak: de wettigheid van de quotaregeling.
Daarover wordt pas eind augustus gepleit.

SECTOREN

▪

Minder jobs voor jongeren
Een lager minimumloon voor jongeren levert minder jobs op dan gehoopt en kost de overheid
geld. Dat blijkt uit een advies van het Planbureau.
Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) legde een alternatief op tafel in aanloop naar de
superministerraad.
Verlaag de bruto-minimumlonen van jongeren onder de 21 jaar. Op die manier wil de
regering-Michel werkgevers aansporen jongeren sneller aan te nemen. De maatregel, die al
eind vorig jaar werd aangekondigd, moest 1.000 extra jobs creëren en zou de staatskas 20
miljoen euro opleveren.
Maar de gunstige effecten vallen tegen, zo blijkt uit een advies van het Planbureau op vraag
van de sociale partners. Het aantal nieuwe (voltijdse) jobs wordt geschat tussen de 460 en
670, terwijl er vragen gesteld worden bij de opbrengsten voor de overheid.

Voor die terugverdieneffecten wordt vooral gerekend op het feit dat de staat minder
werkloosheidsuitkeringen moet betalen. Alleen, die uitkeringen liggen voor jongeren
gemiddeld laag, stelt de nota. Meer nog: een groot deel van de doelgroep zit nog in zijn
'wachttijd' en ontvangt dus helemaal geen uitkering.
Omdat het gaat om lage lonen, zal de overheid ook niet veel extra belastingen kunnen innen,
waarschuwt het Planbureau. Bovendien heeft premier Charles Michel (MR) zich geëngageerd
dat de nettolonen niet zouden dalen. De overheid zal zelf het verschil moeten bijpassen. De
totale fiscale kosten zouden kunnen oplopen tot 40 miljoen euro, stond eerder al te lezen in
een rapport van het IMF.
Peeters heeft intussen, in aanloop naar de superministerraad van de federale regering, een
alternatief 'creatief voorstel' ingediend bij premier Michel
De nota dateert van maart, maar duikt nu pas op omdat de maatregel na een hele omweg
opnieuw op de regeringstafel ligt. Na protest werd begin dit jaar beslist om eerst het advies
van de sociale partners in te winnen.
De bonden zijn principieel tegen het verlagen van minimumlonen, de werkgevers vreesden de
administratieve rompslomp. De brutolonen verlagen en tegelijk de nettolonen op peil houden
vergt zeer complexe berekeningen, zo waarschuwde de Unie van sociale secretariaten tijdens
een hoorzitting in de Kamer.
Bonden en werkgevers stonden dicht bij een akkoord om de lagere minimumlonen simpelweg
te laten schrappen, maar dat akkoord sneuvelde vorige week in extremis. Daarop kondigde
minister van Werk Kris Peeters (CD&V) aan om "verder te gaan zonder de sociale partners".
Peeters heeft intussen, in aanloop naar de superministerraad van de federale regering, een
alternatief "creatief voorstel" ingediend bij premier Michel. Daarbij wil hij rekening houden
met de opmerkingen van het Planbureau.
"Ik ga uit van hetzelfde principe als de premier: de netto-minimumlonen moeten gelijk blijven,
maar de brutokosten van de werkgever moeten naar beneden", legt hij uit. Met andere
woorden: mogelijk komt er een korting in de sociale lasten of een premie wanneer een
werkgever jongeren aanneemt, eerder dan te morrelen aan de brutolonen. Meer details wil
de minister niet kwijt "om de onderhandelingen niet te schaden". Of dit ook niet extra geld
gaat kosten? "Daar moeten we over waken. Dat moet goed berekend worden."
Het onderwerp is nog niet besproken aan de regeringstafel.
N-VA, dat de oorspronkelijke maatregel op tafel legde, is niet happig op veel bijsturingen.
Bron: De Morgen

▪

Minimum pensioenen hoger
De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp dat de minimumpensioenen
verhoogt. De oppositie onthield zich bij de stemming. De maatregelen kaderen in de
welvaartsenveloppe 2017-2018 en voeren het interprofessioneel akkoord uit dat de sociale
partners enkele maanden geleden overeenkwamen. Ook een ander ontwerp dat de bedragen
van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) met 0,9 procent opkrikt, werd unaniem
goedgekeurd.
Het minimumpensioen voor een alleenstaande met een volledige loopbaan zal op 1
september dit jaar 1.212,45 euro bedragen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR)

merkt op dat de ingreep voor zelfstandigen overeenstemt met een verhoging van meer dan
150 euro per maand sinds eind 2014. Voor een werknemer komt dit overeen met een
verhoging van bijna 90 euro per maand.
Vanaf diezelfde datum zullen de bedragen van de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) met
0,9 procent stijgen. Concreet zal het barema voor een samenwonende overgaan van 701,72
euro naar 708,03 euro en voor een alleenstaande van 1.052,58 euro naar 1.062,05 euro.
Het vakantiegeld wordt opnieuw geherwaardeerd voor alle gepensioneerden van het stelsel
van de werknemers, bijna 2 miljoen gepensioneerden dus. De verhoging in de maand mei
bedraagt 2,25 procent, zowel in 2017 als in 2018.
De pensioenen die ten vroegste zijn ingegaan op 1 januari 1995 en ten laatste op 1 december
2004 zullen worden verhoogd met 1 procent vanaf 1 september 2017. De pensioenen die zijn
ingegaan in 2013 zullen worden verhoogd met 2 procent vanaf 1 januari 2018, terwijl de
pensioenen die in 2012 zijn ingegaan, vanaf 1 september 2017 met 2 procent toenemen.
Het loonplafond dat geldt voor de pensioenberekening van de werknemers zal met 1,7
procent worden verhoogd.
Het globale bedrag van de welvaartsenveloppe bedraagt 676,7 miljoen euro voor de periode
2017-2018. Daarvan gaat 348,7 miljoen euro naar het herwaarderen van de pensioenen van
de werknemers en de zelfstandigen.
Bron: De Morgen

▪

Puntenpensioen krijgt kritiek
Het idee om de pensioenen via punten te berekenen krijgt veel kritiek.
Dat de mensen punten moeten verzamelen doet denken aan de tijd dat Artis-, Soubry- en
andere punten werden verzameld om boeken te kopen die vandaag totaal waardeloos zijn.
Dat zegt Jef Vuchelen, hoogleraar economie aan de VUB in Knack.
Nu minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) voorstelt een pensioenstelsel met
punten in te voeren, lijkt er iets fundamenteels te veranderen in het pensioendossier. Al
decennia argumenteren mensen van diverse pluimage dat het omslagpensioenstelsel
financieel wankelt. Redenen zijn er voldoende: langere levensverwachting, kortere carrière,
afzwakkende groei van de tewerkstelling, ... De vraag is of het puntensysteem de lang
verhoopte pensioenhervorming inhoudt.
Het verslag van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 waarin het puntenstelsel
wordt toegelicht, bevat nuttige bedenkingen en aanpassingen aan het bestaande stelsel, maar
we zijn ervan overtuigd dat het niets fundamenteel wijzigt aan het probleem. De commissie
kreeg bijvoorbeeld midden 2013 de opdracht van toenmalig minister van Pensioenen De Croo
om tegen de lente van 2014 een reeks hervormingsscenario's voor te stellen. Ook werd
gevraagd de financiële houdbaarheid te onderzoeken. Aan geen enkele van die opdrachten
heeft de commissie voldaan. Dat het voorstel logisch in elkaar zit, mooi geformuleerd en
uitgebreid van commentaar is voorzien, is een verdienste. Maar het draagt niks bij aan de

oplossing van de pensioenproblematiek. Dat dit rapport door de beleidsvoerders werd
aanvaard, tart alle verbeelding. Het is zoals op restaurant een visschotel bestellen en nadien
de hoge rekening voor de spaghetti met plezier betalen.
Veel blijft over het rapport van de pensioencommissie te zeggen, maar we beperken ons tot
één enkel cruciaal element.
Voor de huidige en toekomstige gepensioneerden beperkt de pensioenproblematiek zich tot
de simpele vraag: zal er later geld zijn om mijn pensioen te betalen? Ieder voorstel tot
hervorming moet een overtuigend antwoord geven op die vraag, of op zijn minst een
geloofwaardige poging doen. Er moet dus een kwantitatieve evaluatie zijn over de financiële
gevolgen. Voor het pensioenstelsel met punten ontbreekt dat. Vreemd, want hoewel het
Planbureau betrokken was bij de opstelling van het rapport en de cijfers aanlevert van het
jaarverslag voor de vergrijzing, blijft het vanuit die hoek stil. Al drie jaar. Ook minister
Bacquelaine geeft geen toelichting over de gevolgen van zijn voorstel. Hoe kan men dan
argumenteren dat het pensioenstelsel met punten een hervorming inhoudt? De toekomstige
gepensioneerde heeft niet meer houvast om zijn pensioensituatie in te schatten dan vandaag
het geval is. Dat hij punten moet verzamelen doet denken aan de tijd dat Artis-, Soubry- en
andere punten werden verzameld om boeken te kopen die vandaag totaal waardeloos zijn.
Het is een elementair economisch principe dat enkel wat in geld is uitgedrukt, relevant is voor
economische agenten. Het pensioenstelsel met punten beperkt dus de onzekerheid over de
pensioenen niet.
Waar ligt dan het voordeel voor de overheid? Heel simpel. De omzetting van de
pensioenpunten in een pensioen uitgedrukt in euro's zal gebeuren in functie van de evolutie
van de levensverwachting, de economische groei en andere parameters die de financiële
mogelijkheden van de overheid bepalen. In begrijpbare taal, niemand weet welk pensioen hij
binnen twintig, dertig jaar of later zal ontvangen. De 'verdienste' van het pensioenstelsel met
punten is dat het aan de overheid een instrument geeft om jaarlijks de pensioenen aan te
passen aan de budgettaire mogelijkheden. Het betekent dat de pensioenen zullen dalen als er
tekorten optreden. Iets fundamenteels verandert er voorts niet. Wie had ooit gedacht dat de
oplossing voor de pensioenproblematiek zo simpel was. Het kwam er alleen op aan de
verpakking voldoende complex te maken. Alles samen niet verbazend, want deze
'hervorming' volgt een traditioneel Belgisch politiek recept: de moeilijke beslissingen worden
doorgeschoven naar de volgende regeringen.
Bron: Jef Vuchelen in Knack

▪

Gratis reis voor minstzieken
Als je ziek bent, blijf je thuis. Dat moet de regel zijn, vindt Stan De Spiegelaere, en elke
stimulans om dat niet te doen, is verkeerd. 'Een hoog absenteïsme wordt in de HR-wereld niet
onterecht gezien als een teken van een haperende werkorganisatie. Het antwoord op dat
probleem moet ook daar gezocht worden.'
Vorige maand stonden de kranten vol met het verhaal over een Oost-Vlaams bedrijf dat een
tombola organiseerde voor alle werknemers die de laatste twee maanden niet ziek waren. De
werkgever deed dit in zijn strijd tegen de maandagochtend- en vrijdagziektes die zijn planning

danig in de war zouden sturen. Maar is het wel een goed idee mensen te belonen om niet ziek
te zijn?
Zieke werknemers kunnen de werking van een onderneming behoorlijk in de war sturen. Het
werk moet door collega's gedaan worden of blijft liggen, vergaderingen kunnen niet
doorgaan, bestellingen worden niet afgewerkt enzovoort. Vele bedrijven zoeken dus naar
manieren om afwezigheid wegens ziekte te voorkomen.
Werknemers belonen om niet ziek te zijn, werkt slechts tijdelijk en met neveneffecten
De hoofdoorzaak van absenteïsme is en blijft natuurlijk ziekte. In vele gevallen is daar weinig
tegen te doen en is dat moeilijk te voorspellen. Een griep, gebroken been of keelontsteking
kan iedereen overkomen. Net daarom wordt ziekte gezien als een collectief risico dat op een
solidaire manier verzekerd moet worden. Vandaar ook dat het strafbaar is om te
discrimineren op basis van gezondheidstoestand.
Maar ziekte kan ook te maken hebben met het werk en de motivatie van de werknemer.
Waar de werkdruk hoog ligt, zullen werknemers sneller uitvallen. Waar werknemers niet
gemotiveerd zijn, zullen ze zich sneller ziek melden op een maandagochtend. Een hoog
absenteïsme wordt in de HR-wereld niet onterecht gezien als een teken van een haperende
werkorganisatie.
Het antwoord op dat probleem moet ook daar gezocht worden. Het werk interessant en
uitdagend maken kan ervoor zorgen dat werknemers zich meer betrokken voelen met de
resultaten en de werking van de organisatie of met het lot van hun collega's. Een andere
manier is het werken met glijdende werkuren. Dat geeft mensen de mogelijkheid om het
bepaalde ochtenden wat rustiger aan te doen of om gewoon iets later aan te komen in plaats
van helemaal niet.
Maar kunnen financiële stimulansen zoals een tombola dan echt niet helpen? Waarschijnlijk
wel, maar enkel tijdelijk en met serieus wat neveneffecten. Het Oost-Vlaamse bedrijf is
namelijk niet het eerste of enige dat eraan dacht om een tombola te organiseren voor
'gezonde' werknemers. Daar werd al eerder mee geëxperimenteerd. En inderdaad,
werknemers bleken zich minder ziek te melden als ze kans maakten op een bonus. Maar het
effect dooft relatief snel uit en werknemers die al een prijs pakten bleken daarna wel weer
méér ziek te zijn. Deels omdat werknemers die wonnen niet meer mochten participeren,
maar deels ook omdat hun motivatie verschoven is. Het wegvallen van een duidelijke
financiële beloning om aanwezig te zijn zorgde voor het wegvallen van een duidelijke
motivatie om te werken. Het bedrijf liet de tombola dan ook al snel voor wat het was.
Daarnaast bestaat het risico dat zieke mensen toch gaan werken. En dat is slecht voor
iedereen. Ziek gaan werken betekent meestal langer ziek zijn, wat niet aangenaam is voor de
werknemer. Ook de werkgever verliest omdat de werknemer wel opdaagt maar duidelijk
minder productief is en misschien wel meer fouten gaat maken. En dat voor een langere tijd
omdat de ziekte langer duurt. Als de ziekte dan nog eens besmettelijk is, lopen ook de
collega's het risico om te verliezen. Een systeem dat elke individuele ziektedag afstraft is dus
te vermijden. Als je ziek bent, blijf je thuis. Dat moet de regel zijn, elke stimulans om dat niet
te doen is verkeerd, en een financiële stimulans is dat zeker.
Bedrijven met vakbondsaanwezigheid en werknemersparticipatie blijken minder ziektedagen
te tellen.
En als je dan toch écht niet wilt sleutelen aan de werkorganisatie en toch écht een financiële
beloning wil geven aan werknemers die niet ziek zijn, dan doe je dat beter op collectief
niveau. Het linken van een collectieve bonus aan een bepaald aantal ziektedagen per jaar
blijkt beter te werken. Individuele werknemers worden niet gestraft voor hun individuele
ziekte, maar op groepsniveau is er wel een stimulans om ziekteverlof niet te misbruiken.

Maar ook dit blijft netelig. Wat met die ene langdurig zieke die om redenen volledig buiten
zijn wil de premie van al zijn collega's op het spel zet? Ziek zijn is al geen lachertje, dat een
onderneming extra druk op de schouders van de kwetsbaren legt via tombola's of via de
collega's is onaanvaardbaar.
Het antwoord ligt dus zonder twijfel bij een positievere benadering. Bij het aantrekkelijk
maken van het werk, het verhogen van de motivatie om te werken. Daarvoor is dialoog nodig
en het betrekken van de werknemers in de onderneming. Dat kan via de geijkte kanalen van
het sociaal overleg. Alleen blijkt dat bedrijf net 49 werknemers te tellen en is er dus geen
vakbondsdelegatie of comité voor preventie en bescherming op het werk. Nochtans,
bedrijven met vakbondsaanwezigheid en werknemersparticipatie blijken minder ziektedagen
te tellen. Misschien ook het overwegen waard.
Stan De Spiegelaere is onderzoeker aan het Europees Vakbondsinstituut (ETUI) en actief bij
Denktank Minerva.

VARIA

▪

Wat verandert er in Augustus?
Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht.

•

Nieuw noodnummer

Vanaf 1 augustus komt er een nieuw noodnummer bij: 1722.
Dat nummer zal vanaf nu kunnen worden gebeld voor niet-dringende interventies van de
brandweer tijdens een storm of wateroverlast.
Bedoeling is dat het echte noodnummer 112 - voor mensen die echt in gevaar zijn - zo niet
meer overbelast raakt. Vorig jaar nog overleed iemand die tijdens een hevig onweer het
nummer 112 probeerde te bereiken, maar niemand aan de lijn kreeg omdat de lijn overbelast
was door oproepen over wateroverlast en stormschade.
Voorlopig zal het nummer enkel geactiveerd worden in geval van een storm of overstroming,
en dat na een beslissing van de FOD Binnenlandse Zaken. Die zal zich baseren op de oranje of
rode code van het KMI, en een uur voor de komst van een storm tot vier uur na de
waarschuwing het nummer activeren.

•

PC 201

Er is een sectorakkoord voor de werknemers van de kleinere winkels (PC201)
Voor de werknemers van de zelfstandige kleinhandelszaken (PC201) en van de middelgrote
levensmiddelenbedrijven (PC 20201) werd een nieuwe cao onderhandeld in uitvoering van
het eerder afgesloten Interprofessioneel Akkoord.
20 EURO bruto opslag vanaf 1 augustus 2017.

De lonen van alle werknemers, maar ook de loonbarema’s en het Gewaarborgd Minimum
Maandinkomen dat van toepassing is, worden dankzij dit onderhandelde resultaat met 20€
bruto verhoogd. Voor wie deeltijds werkt, wordt het bedrag aangepast in functie van de
tewerkstellingsbreuk.

•

Nieuwe minimumlonen

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) per 1 augustus 2017.
Naast het baremaloon is er ook een algemeen minimumloon vastgelegd. Minder mag de
werkgever je niet betalen.
Leeftijd

< 6m anciënniteit

> 6m anciënniteit

22

+ 12m anciënniteit
1.612,48

21

1.527,53

1.567,40

1.612,48

20

1.435,88

1.473,36

1.515,73

19

1.344,23

1.379,31

1.418,98

18

1.252,57

1.285,27

1.322,23

17

1.160,92

1.191,22

1.225,48

1.069,27

1.097,18

1.128,74

16
of minder

De som van je loon over de voorbije 12 maand, verhoogd met de eindejaarspremie mag niet
lager zijn dan het gemiddeld minimumloon over dezelfde periode. Vooral wanneer je geen
recht zou hebben op de eindejaarspremie, is het verstandig om na te rekenen of je met je
loon het GGMMI bereikt..
De CAO zegt dat de werkgever deze berekening eind december moet maken. Het eventuele
loontekort moet samen met de eindejaarspremie worden uitbetaald. Als je in de loop van het
jaar de onderneming verlaat, moet dezelfde afrekening worden gemaakt in verhouding tot de
geleverde prestaties.

▪

Driedimensionaal printen
Driedimensionaal printen en het monitoren van werknemers: een nieuwe industriële
revolutie?
Technologie speelt een steeds grotere rol op het werk en verandert de manier waarop
mensen werken. Dat kan goed zijn voor de werknemers, maar het kan ook leiden tot nieuwe
risico's voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW).
EU-OSHA heeft twee nieuwe beoordelingen door deskundigen gepubliceerd, die het gebruik
van specifieke vormen van technologie op de werkplek hebben onderzocht: de ene bespreekt
driedimensionaal printen (additieve productie) en potentiële nieuwe risico's in termen van
betrouwbaarheid, gebruikte materialen, flexibel werken en eentonig werk. De andere
deskundigenbeoordeling richt zich op de effecten van het monitoren van werknemers met
behulp van technologie op hun welzijn, wat zich op veel werkplekken al heeft doorgezet.

Lees meer over driedimensionaal printen op de werkplek
Lees meer over het monitoren van werknemers

▪

Russische Revolutie 1917
Honderd jaar geleden, in 1917, waren er in Rusland kort na elkaar twee revoluties: een in
februari en een in oktober. De eerste leidde tot het afzetten van de tsaar, tot de scheiding van
kerk en staat, en tot het algemeen stemrecht. De tweede kwam recht uit het volk en bracht
de communisten (de bolsjewieken) aan de macht. Het volk wilde een andere samenleving en
daarvoor moest de gevestigde orde – kapitalistisch en in Rusland nog grotendeels feodaal –
omvergeworpen worden. Het was het begin van een eerste poging om het socialisme op te
bouwen. Dat was nog nergens anders ter wereld gebeurd. Die revolutie verwezenlijkte veel
goeds, maar kende ook zware fouten die een stempel zouden drukken op de geschiedenis van
de 20ste eeuw. In welke context vond deze revolutie plaats? Hoe verliep ze? Welke invloed
had ze bij ons en over de hele wereld?
Om de Oktoberrevolutie van 1917 te begrijpen, moet je ook de internationale situatie van die
tijd kennen. Het was een tijd waarin de Eerste Wereldoorlog net was uitgebroken, heel
Europa belandde in een diepe crisis en over het hele continent waren er opstanden en
revoluties, die uiteindelijk het einde van de oorlog zouden inluiden.
In augustus 1914 begon WOI met een gigantische confrontatie tussen twee machtsblokken.
Aan de ene kant stonden het Britse rijk, Frankrijk en tsaristisch Rusland. Aan de andere kant
het Duitse keizerrijk, Oostenrijk-Hongarije en het (Turks) Ottomaanse rijk.
De socialisten van die tijd – verenigd in de Tweede Internationale – hadden vóór 1914 goed
door wat er aan de hand was. Ze zagen dat er een wereldoorlog aan kwam en dat die bewust
werd uitgelokt door de grootmachten om de controle te verwerven over de afzetmarkten op
alle continenten. Er was geen enkele socialist die eraan dacht de oorlog te steunen. Ze zeiden
allemaal dat ze in het parlement nooit de oorlogskredieten zouden goedkeuren om die oorlog
te voeren.
Toch waren er verschillende standpunten. De Duitse, Belgische, Franse en Britse socialisten en
een deel van de Russische socialisten (de mensjewieken) vonden dat… Lees verder via:
http://solidair.org/artikels/100-jaar-russische-revolutie-dagen-die-de-wereld-dedenwankelen?utm_source=pvda2017-0714&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter

▪

Politieke crisis in Wallonië
Eind juli kwam er dan toch een nieuw Waalse regeringsakkoord tot stand.
Federaal minister Willy Borsus (MR) wordt minister-president van de nieuwe Waalse regering
van MR en CDH.

Nu moet de nieuwe meerderheid een constructieve motie van wantrouwen indienen tegen de
huidige regering-Magnette. Tussen dat indienen en de stemming erover moet minimum 48
uur liggen. Ten vroegste vrijdag 28 juli kon dus de nieuwe regering de eed afleggen.
De coalitie MR-CDH beschikt over de krapste meerderheid in het Waals parlement, 38 zetels
op 75 en neemt daarmee een risico.
De nieuwe coalitie, op ruim een jaar van de volgende regionale verkiezingen (14 oktober
2018), komt er nadat CDH alle coalities met de PS opblies omwille van de schandalen waarbij
de Franstalige socialisten betrokken raakten.
Een en ander betekent dat CDH ook voor de Brusselse regering en de regering van de Waalse
gemeenschap naar een andere coalitiepartner op zoek is. Daar ligt de situatie heel wat
moeilijker, want MR en CDH hebben in geen van beiden een meerderheid. In Brussel moeten
ze hopen op de steun van DéFi, in het parlement van de Waalse Gemeenschap heeft enkel
Ecolo genoeg zetels om een meerderheid te kunnen vormen.
Wat vooraf ging:
Het schandaal rond Samusocial had een politieke crisis veroorzaakt in Wallonië.
In de peilingen zakte de PS naar 16 procent, de helft van hun laatste verkiezingsuitslag én een
historisch dieptepunt.
In Vlaanderen werden de socialisten van de SP.A mee het ravijn ingesleurd door de
schandalen van hun Waalse zusterpartij en geraken zelfs niet meer aan 10 procent.
Wie de peilingen in detail bekijkt, ziet zo een impasse ontstaan. Zelfs een monsterverbond
van MR, CDH, Ecolo en DéFi overtuigt - nipt - niet de helft van de Waalse kiezers. Met de
recente breuk tussen Di Rupo en Lutgen in het achterhoofd is een tandem PS-CDH dan weer
politieke fictie.
Het Waalse kabinet Magnette-I, samengesteld uit PS en CDH, zal haar ambtstermijn niet
afwerken. Toch blijft de regering voorlopig in het zadel. De Waalse regering kan immers niet
zomaar vallen: wie een motie van wantrouwen indient, moet ook een nieuwe meerderheid
voorstellen. MR en CDH lijken elkaar gevonden te hebben, en kunnen in principe met z'n
tweetjes een coalitie vormen. In principe, want met 35 van de 75 zetels hebben de twee
partijen samen de kleinst mogelijke meerderheid.
Als er één van de parlementsleden uit de partij stapt en beslist hij of zij om als onafhankelijke
te zetelen, dan is de regering meteen de meerderheid kwijt.
Ecolo zag dat iedere Franstalige partij - zelfs PS en MR, die met Publifin, Samusocial en
Kazachgate elk een aanzienlijk deel van de schandaalsfeer voor hun rekening namen
Daarom willen de groenen politieke vernieuwing in de vorm van deugdelijk bestuur,
transparantie, decumul enzovoort.
Ecolo heeft een groot eisenpakket met onder meer een stevige knip in het aantal publieke
mandaten, de afschaffing van de provincies en het verplicht publiek maken van alle
vergoedingen van politieke mandatarissen. Voor het loonplafond moeten voor Ecolo
overigens alle privévergoedingen meegeteld worden.
En ondertussen heeft DéFi zich de afgelopen dagen achter de eisen van Ecolo geschaard.
Bij de PS voelde men de impasse in de lucht hangen. Boegbeeld Laurette Onkelinx kondigde
aan dat de PS heel wat van de voorstellen van het duo Ecolo-DéFi steunt. Belangrijk om te

weten is dat een samenwerking tussen PS, Ecolo en DéFi een meerderheid van 42 zetels zou
vormen. Maar willen oppositiepartijen DéFi en Ecolo, net nu ze voluit inzetten op het
uitmesten van de politieke augiasstallen, wel in een regering zetelen met de door schandalen
geplaagde PS? Voor beiden loert dan het gevaar om de hoek dat MR en CDH hen in de
aanloop naar de volgende verkiezingen wegzetten als hypocrieten die het status quo van de
socialistische macht in Brussel in stand hielpen houden.
En op maandag 24 juli maakte Paul Magnette (PS) bekend weer burgemeester te worden in
Charleroi. De PS’er kiest dus voor Charleroi en zal zijn zitje in het Waals parlement niet
opnemen. Op de persconferentie deelde hij mee: “Ik ben voor een totaal cumulverbod. Het
was een dilemma tussen twee interessante functies, die van burgemeester en die van
volksvertegenwoordiger in de oppositie.
Waarschijnlijk zag hij het aankomen dat de PS uit de regering zou vallen.

▪

Kan jij op vakantie?
Eén op de drie Europese gezinnen heeft geen budget voor zelfs maar één weekje vakantie
buitenshuis per jaar. In België zijn de cijfers iets beter, maar toch kan ook bij ons één gezin op
de vier zich geen weekje vakantie permitteren. Daarmee staan we in Europa op de negende
plaats in de lijst van 28 EU-lidstaten.
De stranden liggen vol, en steden als Barcelona en Venetië kreunen onder de horden
toeristen. Maar voor veel gezinnen is vakantie nog altijd een onbetaalbare luxe. Dat blijkt uit
de nieuwste studie van Eurostat, de Europese dienst voor Statistiek.
Zelfs één weekje vakantie kan er vaak niet af.
Met 26,3 procent van de gezinnen die noodgedwongen thuisblijven, doet ons land beter dan
het Euro-pese gemiddelde. De Zweden en de Luxemburgers voeren de lijst aan, terwijl in
Roemenië en Kroatië -vakantie buitenshuis niet is weggelegd voor zes op de tien gezinnen.
De mate waarin een week vakantie financieel haalbaar is, blijkt sterk samen te hangen met de
economische situatie van het land in kwestie.
Maar ook de gezinssamenstelling speelt een rol. Huishoudens met twee volwassenen onder
de 65 jaar die geen kinderen meer ten laste hebben, staan er in het algemeen het beste voor:
driekwart van hen kan een weekje vakantie betalen (23,7 procent kan dat niet). Omgekeerd
hebben vooral alleenstaanden met een kind ten laste het moeilijk: de helft (51,8 procent) kan
zich geen vakantie buitenshuis veroor-loven.
Toch is er ook goed nieuws: sinds 2014 is het aantal gezinnen in de EU dat niet op vakantie
kan, aan het dalen. In 2012 moesten nog vier gezinnen op de tien (39,6 procent)
noodgedwongen thuis-blijven, een gevolg van de financiële crisis die de jaren voordien zwaar
had huisgehouden.
Bron: Nieuwsblad

BOEKEN

▪

Frankrijk in 50 fragmenten
Speciaal voor de vakantie een boek over Frankrijk. Frankrijk in 50 fragmenten.
Al meer dan 25 jaar woont Caspar Visser 't Hooft in Frankrijk, waar hij meerdere malen is
verhuisd, van noord naar zuid, van oost naar west. Hij kent het land als weinig anderen. Hij
weet wat de Fransen verbindt. Maar hij heeft ook gemerkt dat het land gevarieerder is dan je
geneigd bent te denken na een paar zomervakanties in het zuiden of zo nu en dan een
weekendje Parijs. In 50 fragmenten geeft hij iets van deze verscheidenheid weer. Nu eens een
grappige situatie in een restaurant, een sportschool of tijdens een groepsreis in de bergen.
Dan de beschrijving van een verlaten streek, een oude ruïne, of een afgedankte kolenmijn. Of
wat gedachten over Franse kunst, literatuur of politiek... Deze prachtige bundel wordt
ingeluid met een voorwoord van Nelleke Noordervliet, succesvol schrijfster en onder andere
winnaar van de Multatuliprijs.

▪

Schuldvrij
De schuldenindustrie kent alleen maar verliezers. Daarom lanceert de Correspondent:
Schuldvrij!, een campagne met voorstellen om een einde te maken aan de problemen.
Stuur de oplossingen nu naar lokale partijen, zodat ze die mee kunnen nemen in hun
verkiezingsprogramma’s.
https://dynamic.decorrespondent.nl/downloads/jessefrederik/schuldvrij_voorstellen_verkiezingsprogrammas_gemeenten.pdf

▪

Terzake Magazine
Aarzel niet om deze zomervakantie eens een roman in te ruilen voor een exemplaar van het
nieuwste TerZake Magazine. Een boeiende mix van reportages, interviews en uitgebreide
artikels over participatie en (lokale) democratie zal u minstens evenveel weten te bekoren.
Verwacht u aan drie dossiers over het hoe en waarom van creatieve verkiezingsmemoranda,
heel wat visie en concrete tips m.b.t. de ondersteuning van burgerinitiatieven en een
onderzoek naar participatie en diversiteit
TerZake is een kwartaaltijdschrift vol diepgaande dossiers over participatie, democratie en
lokaal beleid: bv. over adviesraden en meerjarenplanning, omgaan met mondige burgers,
bottom-up participatie, diverse betrokkenheid,...

Deze uitgaven mikken altijd op een goede mix tussen praktijk, visie en reflectie. Een
interessant blad voor actieve burgers.
Uitgegeven door De Wakkere Burger:
https://www.dewakkereburger.be/nl/wiezijnwe
https://www.dewakkereburger.be/nl/terzakemagazine

ANTIPESTTEAM

▪

Elektronisch toezicht voor tieners
Jongeren die huisarrest krijgen, zullen gecontroleerd kunnen worden via Skype en Facetime.
De maatregel staat in het nieuwe voorstel voor een Vlaams jeugddelinquentierecht, dat
minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) voorstelde. Dat recht legt vast hoe rechters en
rechtbanken omgaan met jongeren tussen twaalf en achttien jaar die misdrijven plegen.
Vandeurzen wil jongeren meer op hun verantwoordelijkheid aanspreken en hen zo meer
kansen geven om schade te herstellen.
Daarom krijgt het parket van Vandeurzen meer mogelijkheden om korter op de bal te spelen.
Dat kan gaan van seponeren en een waarschuwingsbrief over herstelbemiddeling tot een
zogenaamd positief project. Daarbij moet de jongere zelf een voorstel doen om de
aangerichte schade te herstellen.
Het parket kan dat voorstel dan goedkeuren en de duur ervan vastleggen. In het begin kan dat
oplopen tot 30 uur, later zelfs tot 220 uur.
Daarnaast zal de jeugdrechter ook heel wat nieuwe sancties kunnen opleggen, waarvan
elektronische monitoring de opvallendste is. Vandeurzen wil jongeren die onder huisarrest
worden geplaatst via Skype en Facetime controleren. "Ik zeg uitdrukkelijk dat ik geen systeem
van een enkelband zoals bij volwassenen wil", benadrukt Vandeurzen.
De ultieme sanctie is de plaatsing in een gesloten gemeenschapsinstelling. Dat kan enkel voor
jongeren vanaf 14 jaar, in zeer uitzonderlijke gevallen ook vanaf 12 jaar. Elke jongere die in
een gemeenschapsinstelling geplaatst wordt, krijgt eerst een kortdurende oriëntatie.
Dat is ook een nieuwigheid in het decreet. Als de jeugdrechter vermoedt dat er gesloten
opvang nodig is, stuurt hij de jongere naar de gemeenschapsinstelling om binnen de 5 dagen
te beslissen tot een gesloten oriëntatie van maximum 1 maand. Het is nog niet uitgemaakt
waar dat oriëntatiecentrum zal komen.
In extreme gevallen kan de jeugdrechter lange sancties tot maximaal zeven jaar opleggen.
Ook de mogelijkheid van het systeem van de uithandengeving, waarbij jongeren vanaf hun
16de in uitzonderlijke omstandigheden worden berecht als volwassenen, blijft behouden,
maar de voorwaarden worden wel verstrengd.

Die jongeren komen tot 23 jaar niet terecht bij de volwassen gevangenispopulatie, maar ook
niet bij andere criminele jongeren. Voor hen komt er een "apart en gepast traject in een
afgescheiden setting binnen de gemeenschapsinstellingen".
De maatregelen worden op 1 januari 2019 van kracht. Bron: VTM

▪

Nultolerantie geweld op politie
De nultolerantie voor geweld tegen de politie die minister van Justitie Koen Geens (CD&V)
recent aankondigde, komt niets te vroeg volgens de N-VA. “Zeker nu een Antwerpse rechter
ook nog eens heeft geoordeeld dat geweld tegen de politie deel uitmaakt van de job. Zo’n
uitspraak is een zeer verkeerd signaal. Geweld tegen de politie kan niet. Punt”, reageert
Kamerlid Koenraad Degroote.
“De laatste tijd neemt de agressie tegen politiemensen toe”, merkt Degroote. “Denken we
maar aan de laffe wijze waarop een commissaris tijdens een betoging tegen de vlakte werd
geklopt of de recente uithalen naar de politie tijdens de Sinksenfoor.” Bovendien blijven onze
ordediensten een geliefkoosd doelwit van terroristen.
Degroote was letterlijk stomverbaasd dat
een Antwerpse rechter in een zaak van
agressie tegen de politie, de agenten
erop wees dat het krijgen van slaag hoort
bij het politiewerk. “Er is vanzelfsprekend
zoiets als de scheiding der machten,
waardoor een rechter onafhankelijk is”,
geeft hij toe. “Maar rechters hebben ook
een voorbeeldfunctie en kunnen geen
signalen uitsturen waardoor geweld
tegen de politie opeens aanvaardbaar
wordt.”
“Het werd stilaan tijd dat we een politieke vuist maakten tegen de toenemende agressie
tegen onze politiemensen, die dag en nacht met gevaar voor eigen leven waken over onze
veiligheid”, besluit het Kamerlid. “Daarom is het goed dat de minister van Justitie herhaalt dat
het Openbaar Ministerie steeds het signaal moet geven dat het alle meldingen van
gewelddaden op politieambtenaren ernstig zal nemen, zoals ik de minister ook had
gevraagd.”
Minister van Justitie Geens kondigde een zerotolerantie aan voor geweld tegen de politie.
Dat was nodig aangezien kort voordien een Antwerpse rechter oordeelde dat geweld tegen
politie deel uitmaakt van de job. Hierover vroeg Koenraad Degroote verduidelijking aan de
minister.
“De laatste tijd neemt de agressie tegen politiemensen toe, denken we maar aan de laffe
wijze waarop een commissaris tijdens een betoging tegen de vlakte werd geklopt of de
recente uithalen naar de politie tijdens de Sinksenfoor”, zegt Koenraad Degroote.
Bovendien blijven onze ordediensten een geliefkoosd doelwit van terroristen.

“Het werd stilaan tijd dat we een politieke vuist maakten tegen de toenemende agressie
tegen onze politiemensen, die dag en nacht met gevaar voor eigen leven waken over onze
veiligheid. In het parlement hebben onze ministers beslist actie te ondernemen tegen
opzettelijke gewelddaden tegen de politie”, zegt volksvertegenwoordiger Degroote.
“Ik was letterlijk stomverbaasd dat een Antwerpse rechter in een zaak van agressie tegen de
politie, de agenten erop wees dat het krijgen van slaag hoort bij het politiewerk.” Zo’n
uitspraak is een zeer verkeerd signaal. Geweld tegen de politie kan niet. Punt.
Er is vanzelfsprekend zoiets als de ‘scheiding der machten’ waardoor een rechter
onafhankelijk is, maar rechters hebben ook een voorbeeldfunctie en kunnen geen signalen
uitsturen waardoor geweld tegen de politie opeens aanvaardbaar wordt.
“Daarom heb ik aan de minister van Justitie duidelijkheid gevraagd en herhaalt hij dat het
openbaar ministerie steeds het signaal moet geven dat alle meldingen van gewelddaden op
politieambtenaren ernstig zullen worden genomen”, aldus Koenraad Degroote.
Bron: persberichten N-Va
Ook Neutr-On wil een strenge aanpak van geweld of agressie tegen ambtenaren,
leerkrachten, politieagenten en andere hulpverleners.

▪

Vormen van onderdrukking
Racisme, homofobie, islamofobie, vrouwendiscriminatie, zijn alle vormen van onderdrukking
die ondanks alle ‘vooruitgang’ blijven bestaan in onze maatschappij. Wat er ook was
gewonnen aan rechten op deze vlakken, en het was dan nog ruimschoots onvoldoende, komt
vandaag op de helling te staan. De laatste jaren is er op deze terreinen een tegenreactie op
gang gekomen. In de VS zien we de Black Lives Matter beweging massaal reageren tegen de
racistische politiebrutaliteit. Jonge vrouwen zijn vandaag mondiger dan vroeger en reageren
scherper en sneller op alle vormen van vernedering, intimidatie en onderdrukking, zoals de
Poolse vrouwenstaking tegen de afschaffing van het recht op abortus aantoont. Moslims
reageren en organiseren zich nu ook tegen het dagelijkse Moslimbashen in de media, de
politiek, op het werk, op school en in..
Lees verder via:
https://www.vonk.org/theorie/hoe-strijden-tegen-alle-vormen-van-onderdrukking.html

▪

www.antipestteam.be

Voor de volledige informatie zie:

www.neutr-on.be
Samen tegen corruptie en onrecht

Gelieve deze nieuwsbrief naar al uw geledingen, familie, vrienden
en kennissen te zenden.

Wie geen Nieuwsbrief meer wil ontvangen, kan zich op eenvoudig verzoek
uitschrijven of via de website. Volgende Nieuwsbrieven worden via MailChimp
verstuurd, zo kunt u zich gemakkelijk in- of uitschrijven.

Nog even genieten van uw vakantie

