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De gevaarlijke  
verleiding van  
ultrabewerkt  

voedsel

Het merendeel van onze voeding is 
bewerkt. Soms zelfs ultrabewerkt. 
Denk aan koeken, chips, diep
vriespizza, salami …  
Deze ultrabewerkte voedings
middelen zijn het resultaat van  
complexe industriële processen. 

Ze hebben een erg lage voedingswaarde  
en verhogen de kans op ziekten zoals kanker. 
Dat ze vaak kantenklaar zijn en extreem smakelijk 
proeven, maakt het je moeilijker om eraan te  
weerstaan. Hoe herken je ze en door welke gezonde  
alternatieven kun je ze vervangen?

 Meer aandacht voor  
opleiding en vorming  > 3          Wat is de fiscus  

        met jou van plan?  > 8
Geef de openbare ruimte  
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VAN DE WEEK

Door corona verloren getroffen werkne-
mers in april gemiddeld 382 euro. Dat is 
de beperkte slotrekening dankzij de soci-
ale zekerheid. Zonder tijdelijke werkloos-
heid en andere sociale aanpassingen zou 
het bruto-inkomen gedaald zijn met 1 950 
euro. Dat berekende COVIVAT, een onder-
zoekssamenwerking tussen KU Leuven en 
Universiteit Antwerpen.  

DE QUOTE 

‘Ik ga soms naar een 
psycholoog. Meer mensen 
zouden dat moeten doen. 
Hoe beter je jezelf kent, hoe 
gemakkelijker het leven 
wordt.’
 
Zangeres Natalia in  
Het Laatste Nieuws

HET CIJFER 

382 euro

M/V/X VAN DE WEEK

Yenthe Thomas
Deze 17-jarige is de eerste tiener in ons 
land die een coronavaccin krijgt. Hij krijgt 
dat omdat hij stageloopt in een woonzorg-
centrum in Wachtebeke. 

Stilaan sluipt er weer hoop in 
onze samenleving. De vac-
cinatie tegen Covid-19 trekt 
zich op gang. Het is nog veel 

te vroeg om de teugels te vieren, maar 
voor het eerst in maanden is er uit-
zicht op een meer ongedwongen le-
ven. Minder moeten nadenken over 
een hoestbui, over knuffelcontacten, 
over ontsmettende gel, over mond-
maskers … Het zijn misschien te hoge 
verwachtingen, maar het ziet ernaar 
uit dat we deze ongekende gezond-
heidscrisis stilaan onder controle 
kunnen krijgen. Als we nog een paar 
maanden doorbijten en de regels vol-
gen, kunnen we opnieuw ten volle sa-
menleven. 

Het wordt dan ook tijd om andere 
plannen te ontvouwen. Om de immen-
se schade die het virus aan ons soci-
aal weefsel en economie toebracht op 
te ruimen. Meer dan een miljoen 
werknemers konden de voorbije 
maanden gelukkig rekenen op een 
uitkering bij tijdelijke werkloosheid, 
maar leverden toch fors in op hun in-
komen. Mensen met een los arbeids-
contract vielen plots helemaal zonder 
werk en inkomen.  Al heel wat bedrij-
ven gingen, ondanks sterke over-
heidssteun, over de kop en de grote 
golf van falingen moet nog komen. 
Werkloosheidscijfers pieken nu al.

Niet alleen België krijgt af te rekenen 
met deze problemen, heel Europa zit 
in dit schuitje. Daarom beslisten de 
leiders van de Europese lidstaten om 
een herstelfonds op te richten. Op 10 
december werd het  Europees Next 
Generation EU Plan  (NGEU) goedge-
keurd dat de komende drie jaar  750 
miljard euro zal verdelen over de lid-
staten om hun herstelplannen te fi-
nancieren.  Bijna zes miljard daarvan 
gaat naar België en zal ingezet wor-
den in het ‘Belgisch Plan voor herstel 
en veerkracht’. Deze Europese aan-
pak is goed. Zo kan het geld op een 
doordachte en gecoördineerde ma-
nier ingezet worden. Lidstaten krijgen 
niet zomaar een smak geld, maar zul-
len moeten uitleggen wat ze precies 
met die middelen willen doen. 

Het is belangrijk dat we met dit Euro-
pese budget toekomstgerichte keuzes 
maken en dito investeringen doen. 
Het gaat niet op om dit geld zomaar 
door te sluizen naar bedrijven in de 
naïeve hoop dat het zo voor banen zal 
zorgen. De regering-Michel toonde 
met de indexsprong en de verlaging  
van de werkgeversbijdragen al aan tot 
wat dat leidt: meer voor de aandeel-
houders en een financiële kater voor 

de sociale zekerheid én voor de sa-
menleving. We moeten dit geld, in 
nauw overleg met het maatschappe-
lijk middenveld en alle sociale part-
ners, slimmer inzetten. En daar zijn 
mogelijkheden genoeg voor. We we-
ten bijvoorbeeld dat we afstevenen op 
een klimaatramp die ons en vooral 
onze (klein)kinderen nog vele malen 
harder zal treffen dan het virus. Het is 
dus niet meer dan logisch dat we een 
flink deel van het herstelgeld inzetten 
om mobiliteit en energievoorziening 
klimaatneutraal te maken. Die inves-
teringen kunnen ook zorgen voor bij-
komende jobs.

Het lijstje van sociale en toekomstge-
richte investeringen is veel langer.  
Het zal er de komende weken op aan-
komen om herstelplannen niet te la-
ten verzanden in kortetermijndenken 
en snel gewin voor een paar machtige 
lobbygroepen. Of in stammentwisten 
over welk deel van het land hoeveel 
moet krijgen. Onze toekomst die kun-
nen en moeten we samen maken. 

DURVEN NADENKEN  
OVER DE TOEKOMST

‘We moeten investeren in 
een betere sociale 
bescherming, want COVID 
leerde ons dat door allerlei 
nepstatuten veel mensen 
te weinig beschermd zijn’ 
MARC LEEMANS 

MARC LEEMANS VOORZITTER ACV
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Hallo, dokter?
Raadplegingen op afstand

Door de coronacrisis hebben heel 
wat mensen intussen ervaring met 
medische raadplegingen op afstand. 
Daarbij raadpleeg je je arts telefo-
nisch of via een videogesprek. De 
tevredenheid over die teleconsulta-
ties is groot, zo blijkt. Al behoudt de 
fysieke raadpleging de voorkeur.

TEKST  MARJOLEIN CUVELIER, MARTINE CREVE

T oen in maart vorig jaar de eerste 
lockdownperiode van start ging, 
werden veel niet-dringende medi-
sche handelingen uitgesteld of 

geannuleerd. Om toch zorg te kunnen bie-
den, schakelden veel zorgverleners tij-
delijk over op raadplegingen op afstand. 

In de eerste plaats gebeurde dat bij de 
(huis)arts, maar snel volgden andere 
zorgverleners, zoals tandartsen, kinesi-
therapeuten, logopedisten, psychologen … 
Tussen maart en mei van vorig jaar vonden 
zo maar liefst 3,8 miljoen raadplegingen 
op afstand plaats. 

Dat grote aantal vormde een goede reden 
om te peilen naar de mening van de pa-

tiënt. Daarom schreven de verschillende 
ziekenfondsen afgelopen zomer 100 000 
leden aan voor wie een raadpleging op af-
stand was aangerekend. 

Voorschriften en snel advies
Van de 8 000 mensen die de vragenlijst in-
vulden, gaf 77 procent aan tevreden te zijn 
over de raadplegingen op afstand. De on-
dervraagden vinden dat de communicatie 
vlot verliep, ze hebben het gevoel gehoord 
te worden en geven aan dat de zorgverle-
ner voldoende tijd nam.

Uitzonderlijke gevallen
Gevraagd naar de toekomst van raadple-
gingen op afstand zijn de ondervraagden 
eerder terughoudend. Een fysieke raad-
pleging blijft het meest wenselijk, zegt  
80 procent. Raadplegingen op afstand 
moeten eerder uitzondering blijven, vindt 
62 procent. 

Een grote groep gaf aan dat ze vooraf meer 
informatie en technische ondersteuning 
wil. Ook een betrouwbaar, gebruiksvrien-
delijk online platform voor raadplegingen 
op afstand, met de nodige garanties voor 
privacy, zou een grote meerwaarde bete-
kenen.

Het prijskaartje
De huisarts en de arts-specialist kregen 
20 euro per consultatie. Dat bedrag werd 
door het ziekenfonds betaald, maar een 
ruime meerderheid (65 procent) van de 
respondenten was daar op het moment 
van de consultatie niet van op de hoogte.
De patiënt hoefde zelf geen remgeld te 
betalen voor de teleconsultatie, behalve 
bij de psycholoog. Meer dan de helft van 
de respondenten geeft aan uit eigen zak te 
hebben betaald bij de psycholoog en kleine 
minderheden ook bij de andere zorgver-
strekkers, alhoewel dat dus niet conform 
de regelgeving is. 

‘Een goede aanvulling 
op fysieke consultaties’
Voor huisarts Roel Van Giel (42) uit Kalmthout 
zijn raadplegingen via telefoon of computer 
nuttig. Maar ze vervangen de fysieke consulta
tie niet. 

‘In de eerste golf van corona in maart vorig jaar 
zijn de teleconsultaties abrupt ingevoerd. Het 
was een goed alternatief om toch in contact te 
blijven met de patiënten. Want niet-dringende 
zorg was toen uitgesteld. Maar ik was deze 
manier van werken totaal niet gewoon. Ik heb 
moeten leren waarvoor we teleconsultaties wel 
en beter niet gebruiken. Het werkt zeer goed om 
bijvoorbeeld resultaten te bespreken, om uitleg 
te geven over covid-testen en quarantaine-
maatregelen. Het is ook heel nuttig om chronische 
patiënten die je vaak ziet tussendoor advies te 
geven. Daarvoor hoeven ze niet altijd naar de 
praktijk te komen. Maar bij acute zorg is het 
moeilijk om via telefoon in te schatten hoe ziek de 
patiënt is. Als iemand bijvoorbeeld grieperig is, 
koorts heeft en zwaar hoest, dan heb je klinisch 
onderzoek nodig om de juiste diagnose te kunnen 
stellen. Dat gaat niet via computer of telefoon.’ 

‘Een teleconsultatie is meestal gerichter en 
korter dan een fysieke consultatie. Als je de 

patiënt voor je hebt, wordt makkelijker uitgeweid. 
Dat geeft je als arts meer context. Bij een 
huisbezoek krijg je zicht op de thuissituatie. Die 
informatie ontbreekt bij een teleconsultatie. Een 
teleconsultatie kan de fysieke consultatie nooit 
vervangen, maar het is zeker een goede 
aanvulling. Voor een teleconsultatie krijg ik 20 
euro. Dat vind ik in verhouding een faire 
vergoeding.’

‘Teleconsultaties zaten al langer in de pipeline. 
Door corona zijn ze versneld uitgerold. Vooral 
tijdens de eerste golf merkte ik dat bepaalde 
patiënten zorg uitstelden. Vaak uit angst. Via de 
teleconsultatie konden zij de huisarts toch veilig 
bereiken. Tegelijk kon ik zelf patiënten contacteren 
die ik al een tijdje niet meer had gehoord, maar 
die ik toch regelmatig moet zien. Zo kon ik hen 
motiveren om de zorg weer op te pikken.’

‘Teleconsultaties zullen niet meer verdwijnen, 
ze zullen een vaste plaats krijgen in de 
huisartsenpraktijk. Want ze zijn in bepaalde 
gevallen efficiënter voor de patiënt en de arts. 
De patiënt hoeft zich niet te verplaatsen. En met 
een goede planning, wint de arts er tijd mee. 
Maar het blijft nog een leerproces voor iedereen.’

De respondenten vinden een raadpleging 
op afstand vooral nuttig om een genees-
middelenvoorschrift te krijgen (86 procent), 
om snel advies in te winnen rond een drin-
gend probleem (74 procent) of om een be-
kend probleem op te volgen (74 procent).

Patiënten kijken er anders tegenaan als 
ze advies willen over een nieuwe klacht of 
voor begeleiding in zelfzorg. Dan vinden ze 
een raadpleging op afstand niet geschikt 
en gaan ze liever langs bij de arts of wen-
sen ze een huisbezoek.

 DUUR
TELECONSULTATIES

 WIJZE VAN
TELECONSULTATIE

huisartsen en specialisten

psychiaters psychologen

huisartsen en specialisten

3%
10 min.

30 min.15 min.

97%

psychiaters

33% 67%

psychologen

62% 38%
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Vlaanderen zet opleiding centraal
Akkoord Vlaamse regering en sociale partners: Alle hens aan dek

Coronapremie

‘Alle hens aan dek’, dat is de naam 
van het plan dat de Vlaamse econo-
mie een duwtje in de rug moet 
geven. Centraal staan opleiding en 
levenslang leren, het ondersteunen 
van de digitale transformatie en 
iedereen duurzaam aan het werk 
krijgen en houden.

ACTUEEL

TEKST WIM TROCH
FOTO BELGA

In de vorige Visie kon je al lezen dat de 
Vlaamse regering en de sociale part-
ners een relanceplan hebben voorge-
steld. Er werden maatregelen geno-

men voor 190 miljoen euro. Het pakket 
kreeg de naam ‘Alle hens aan dek’ en moet 
de economie, die zware klappen kreeg 
door de coronacrisis, er weer bovenop 
helpen. Werknemersorganisaties zaten 
samen met werkgevers en de Vlaamse re-
gering samen. ‘Het is het resultaat van 
een goede dialoog’, aldus Vlaams minister 
van Werk Hilde Crevits. ‘Het ambitieuze 
plan omvat maatregelen die zuurstof 
moeten geven op korte termijn en die ook 
heel snel gerealiseerd kunnen worden. 
Maar verschillende acties zijn ook gericht 
op de middellange of zelfs langere termijn 
zodat we onze Vlaamse arbeidsmarkt 
duurzaam kunnen transformeren, weer-
baarder kunnen maken, en klaarstomen 
voor de toekomst.’

Focus op opleiding 
en bijscholing ...
‘Met de middelen uit het steunpakket 
wordt onder meer ingezet op ondersteun-
ing om opleiding te volgen. Het online 
opleidingsaanbod van de VDAB wordt 
versterkt’, licht nationaal ACV-secre-
taris Ann Vermorgen toe. ‘Het Vlaams 
opleidingsverlof wordt toegankelijker ge-
maakt, onder meer door afstandsleren en 

na samenspraak tussen werknemer en 
werkgever verkorte opleidingen mogelijk 
te maken. De maatregelen komen er om 
werknemers en werkzoekenden de kans 
te geven zich bij te scholen, met extra aan-
dacht voor wie door corona zijn of haar 
baan verloor of tijdelijk werkloos werd. 
Vooral in de horeca, eventsector, diensten 
aan personen en de bouw zijn momenteel 
nog veel mensen tijdelijk werkloos.’

Ook wordt een systeem van competen-
tiecheck-up ingevoerd. ‘Het idee is dat je 
op geregelde tijdstippen je competenties 
in kaart kunt laten brengen, om zo je tal-
enten te versterken of je werkpunten bij te 
schaven. Dat zal kunnen via de werkgever 
maar ook werknemers krijgen het recht 

voor te zorgen dat wie langdurig thuis 
moet werken, dat in goede omstandighe-
den kan doen.’

De ambitie is om 80 procent van de be-
roepsbevolking aan het werk te krijgen. 
‘Dat betekent dat extra inspanningen 
nodig zijn om ondervertegenwoordigde 
groepen zoals personen met een migra-
tie-achtergrond of een arbeidshandicap 
kansen te geven op de arbeidsmarkt en 
de drempels die ze ondervinden weg te 
werken. De coronacrisis heeft urgentie 
van maatregelen voor een inclusieve ar-
beidsmarkt alleen nog versterkt’, aldus 
Vermorgen. 

om zo’n competentiecheck-up te vragen. 
Dat is een oude ACV-eis.’

... digitalisering en werkbaar 
werk
Er wordt ook volop ingezet op digitali-
sering. Niet alleen voor opleidingen of 
loopbaanadvies, maar ook om de digitale 
kloof te verkleinen worden middelen vrij-
gemaakt. ‘Belangrijk is om iedereen mee 
te krijgen’, aldus Ann Vermorgen.’

Ten slotte is ook werkbaar werk een aan-
dachtspunt. ‘De werkbaarheidscheques 
(waarbij werkgevers knelpunten in kaart 
kunnen laten brengen, red.) worden uit-
gebreid en gepromoot. Ook rond telewerk 
wordt aan een actieplan gewerkt om er-

Schoonmaakpersoneel uit ziekenhuizen krijgt geen aanmoedigingspremie
Om de inspanningen van het ziekenhuispersoneel tijdens de coronacrisis te 
belonen, voorzag de federale regering in een eenmalige aanmoedigingspre-
mie van 985 euro. Maar het schoonmaakpersoneel dat in onderaanneming 
van een dienstenbedrijf werkt, dreigt bot te vangen.

Toen het ziekenhuispersoneel — verpleeg-
kundigen en artsen, maar ook adminis-
tratief en logistiek medewerkers — voor 
de uitzonderlijke inzet en hoge werkdruk 
tijdens de coronacrisis een eenmalige fe-
derale aanmoedigingspremie kreeg ter 
waarde van 985 euro, ontstond er een 
groot verschil tussen het schoonmaakper-
soneel in ziekenhuizen dat op de loonlijst 
van het ziekenhuis zelf staat en van zie-

kenhuizen die dat aan een schoonmaak-
firma uitbesteden. Een groot deel van het 
schoonmaakpersoneel in ziekenhuizen 
werkt vaak immers niet rechtstreeks in 
dienst van dat ziekenhuis, maar in onder-
aanneming.

Nochtans waren zij net zo essentieel voor 
de bestrijding van het virus, vertelt Malica 
Idrissi die voor een schoonmaakbedrijf 

In het plan van de Vlaamse regering en de sociale partners staan niet alleen opleiding en bijscholing centraal, 
er is ook veel aandacht voor digitalisering en werkbaar (thuis)werk.

Malica Idrissi werkt als  
schoonmaakster in het UZ Gent.

werkt en tewerkgesteld is in het UZ Gent. 
‘Wij poetsen en ontsmetten de coronaka-
mers, komen in contact met het virus 
en lopen het risico. Het perso-
neel in onderaanneming krijgt 
nooit de voordelen van het 
reguliere personeel, en 
voor ons voelt dit als de 
druppel. De onvrede is 
groot. Ofwel geef je nie-
mand iets, ofwel iedereen, 
want wij doen identiek het-
zelfde werk.’

‘Wij beschouwen dit als een onrecht-
vaardige discriminatie’, zegt Gaetan Stas 
van ACV Voeding en Diensten. ‘In Neder-

land komt de premie wel toe aan het per-
soneel van schoonmaakbedrijven, waarom 

hier dan niet? Zeker als je weet dat de 
premie wel geldt voor jobstuden-

ten, uitzendkrachten en ter 
beschikking gesteld perso-

neel. De bevoegde minis-
ters reageren voorlopig 
niet op onze vragen.’ 
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Vlaanderen zet opleiding centraal

ACTUEEL

Geef de openbare ruimte zelf vorm
Burgers aan zet

Voor veel mensen is de openbare ruimte in hun buurt een onveranderbaar 
iets. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Burgers hebben echt de midde-
len in handen om hun omgeving aangenamer, veiliger of duurzamer te 
maken.

TEKST WIM TROCH
FOTO SOFIE NUYT TEN

Het voorbije jaar heeft ons veel 
dingen geleerd. Een van de din-
gen die we door de lockdown 
aan den lijve hebben ondervon-

den, is hoe belangrijk de omgeving waar je 
woont is. Kun je makkelijk gaan wandelen 
in de natuur? Woon je langs een drukke 
baan? Is er een park in de buurt? Kunnen 
kinderen op straat of op een pleintje spe-
len? Zijn de winkels vlakbij? Het zijn alle-
maal factoren die een invloed hebben op 
hoe je de periode hebt doorgemaakt waar-
in we ‘in ons kot’ moesten blijven.

Grond der Dingen
Het belang van hoe de ruimte om ons heen 
ingericht is, valt dus niet te overschatten. 
Maar er is goed nieuws. Je hoeft allerminst 
bij de pakken te blijven zitten, als je vindt 
dat het beter kan. Soms zijn kleine ingre-
pen genoeg om een verschil te maken. Dat 
bewijst De Grond der Dingen uit Mechelen. 
Vier jaar geleden begon het project, waar-

bij de Mechelaars opgeroepen werden om 
actief mee te bouwen aan het uitzicht van 
de stad. De stad telde daarvoor 20 000 
vierkante meter – het equivalent van drie 
voetbalvelden – grond ter beschikking.

Willy Thomas, artistiek leider van het 
Mechelse theater ARSENAAL/LAZARUS, 
geeft uitleg. ‘Het gaat daarbij niet om één 
groot gebied, maar op stukken verspreid in 
de stad. We hebben meer dan 200 voorstel-
len gekregen. Die werden, na onderhande-
ling teruggebracht tot 86 en vervolgens 
verdiept in een expo van drie maanden. 
Uiteindelijk werden een 40-tal voorstellen 
geclusterd en samengebracht tot een aan-
tal grotere verhalen. Een van die clusters 
is ‘De tuin van Eten’ geworden. Een ver-
haal over inclusie, waarbij onder meer een 
multicultureel ovenproject wordt versterkt 
door een ontmoetingsplek voor nieuwko-
mers en waarbij verschillende culturen 
worden samengebracht. In een ander pro-
ject gingen de buurtbewoners aan de slag 
om na te denken over de herbestemming 
van een oud zwembad en de bijbehorende 
publieke ruimte in hun buurt. Maar niet elk 
voorstel had per se een stuk grond nodig. 

Zo was er ook het voorstel om een soort 
kansel, een stoel, op te richten voor men-
sen die in de samenleving vaak niet ge-
hoord worden, zoals mensen in armoede.’
 

Caravan
Nadat de voorstellen werden ingediend, 
werd een tentoonstelling georganiseerd. 
Via debatavonden en gesprekstafels wer-
den de voorstellen samengebracht, ver-
fijnd en tot grotere coherente ideeën 
gesmeed. ‘De voorstellen kwamen van 
kinderen, ouderen, organisaties … alles 
door elkaar’, zegt Thomas. ‘Om ook men-
sen te bereiken die aan de mediakanalen 
ontsnappen hebben we in het begin van 
het project een caravan laten maken. Daar 
trokken we mee naar de buurten waar de 
traditionele media niet zo’n groot publiek 

Schoonmaakpersoneel uit ziekenhuizen krijgt geen aanmoedigingspremie

Via gespreksavonden en werktafels werden de verschillende voorstellen van de Mechelaars samengebracht tot enkele concrete voorstellen.

hebben. Soms stonden we daar een hele 
dag, om te luisteren hoe het er in die buurt 
aan toe gaat, of wat de noden zijn. De ca-
ravan hielp om drempels weg te werken. 
Voorwaarden voor de voorstellen waren 
er niet, alleen moesten de ideeën niet al-
leen goed zijn voor de betrokken indiener, 
maar de stad moest er beter van worden.’
De Grond der Dingen kreeg steun van de 
stad. ‘Die samenwerking is wel een meer-
waarde’, aldus Thomas. ‘Burgers moeten 
niet voor de oplossingen zorgen, maar wie 
wil dat zijn betrokkenheid verder gaat dan 
het stemhokje, moet zijn of haar expertise 
wel gewaardeerd voelen.’

De volgende maanden wordt in verschil-
lende werktafels met de clusters gewerkt 
om tot realiseerbare voorstellen te ko-
men. 

Gezocht: 15 proefprojecten
Beweging.academie, de vormingsdienst van beweging.net, wil in 2021 
de handen uit de mouwen steken om een aantal buurten te herdenken. 
Dit voorjaar zoeken ze geëngageerde burgers in Vlaanderen en Brussel, 
om samen met de buurtbewoners, verenigingen en andere betrokkenen 
de ruimte in hun straat of wijk te herbekijken. Op vijftien plekken zal een 
participatief traject uitgerold worden. Beweging.academie gaat op zoek 
naar goede voorstellen om een buurt aangenamer, duurzamer, hechter, 
veiliger of leefbaarder te maken. Daarvoor doen ze een beroep op jou!

Ben je ervan overtuigd dat jouw gemeente één van de vijftien pilootge-
meenten kan worden? Heb je al een goed idee, of wil je nadenken over 
een nieuwe invulling van de ruimte in jouw buurt? Aarzel dan niet en 
dien je aanvraag in.

>>> www.bewegingacademie.net
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Het was op kerstdag dat ik langs de supermarkt in ons 
dorp passeerde. Op de parking zag ik een jong gezin 
met kinderen in de afvalcontainer grabbelen, op zoek 
naar iets dat nog eetbaar was. Het plaatste alles op-
nieuw in perspectief. Ja, het was voor iedereen verve-
lend dat we in de eindejaarsperiode geen vrienden of 
familieleden konden ontmoeten. En ja, de coronamaat-
regelen wegen op elk van ons en vergallen al bijna een 
jaar de feestvreugde. Maar dat vervalt in het niets bij 
het leed van mensen die in armoede leven, vaak al 
veel langer dan tijdens dit vermaledijde coronajaar. 
Als ik één wens mag uiten voor 2021, dan is het dat we 
niet zonder meer terugkeren naar vroeger. 

Er is wel degelijk hoop. In de verte schijnt er licht aan 
het einde van deze lange coronatunnel. Als het wat 
meezit, kan tegen de zomer een groot deel van de Bel-
gen gevaccineerd zijn. Dat opent perspectieven, maar 
dat perspectief mag niet verengd worden tot het her-
winnen van onze vrijheid. Uiteraard kijken we ernaar 
uit om weer bij elkaar op bezoek te kunnen of om sa-
men evenementen te beleven. Nooit hadden we dur-
ven denken dat we er zo naar zouden verlangen om 
mensen de hand te schudden of naar de winkel te 
gaan zonder mondmasker. 

Maar die terugkeer naar onze oude gewoontes mag 
niet verhinderen om stil te staan bij waar het echt fout 
gelopen is. Een crisis van dergelijke omvang noopt om 
verder te kijken. En wie goed kijkt, zal zien dat die nor-
male pre-coronawereld helemaal niet zo normaal 
was. Want welke samenleving staat toe dat een gezin 
in afvalcontainers naar eten moet zoeken? Als zoveel 
mensen door ziekte uitvallen, moeten we ons dan 
geen vragen stellen over de almaar toenemende 
werkdruk? En blijven we het aanvaarden dat het goed-

koper is om met het vliegtuig naar Spanje te reizen 
dan de trein te nemen, ook al weten we dat dat vlieg-
tuig vele malen vervuilender is dan die trein?

We hebben altijd de indruk gehad dat we goed bezig 
waren, maar we merkten niet dat we de mens, de pla-
neet, het klimaat en onze gezondheid aan het vergeten 
waren. We leefden alsof het leven oneindig was en 
alsof we alles zelf in de hand hadden. We dachten dat 
we de wereld konden beheersen. Tot de coronapande-
mie ons met de neus op de feiten drukte. 

Als het er echt toe doet – en dat heeft deze crisis des 
te meer aangetoond – hebben mensen vooral nood 
aan verbinding. Wij kunnen maar mens zijn in relatie 
tot andere mensen. In goede en in minder goede da-
gen. Laat dat dé les zijn die we uit deze crisis moeten 
onthouden, zodat de wereld na corona er één wordt 
waarin we niemand in de kou laten staan. Daar zullen 
we met plezier voor uit ons kot komen.

HET JAAR VAN  
DE VERBINDING

‘Als ik één wens mag uiten  
voor 2021, dan is het  
dat we niet zonder meer 
terugkeren naar vroeger’

LUC VAN GORP VOORZITTER CM

EVA ROVERS

KUNSTHISTORICA EN AUTEUR VAN 
ONDER MEER DE REBELSE HELD,  
ZE WAS TE GAST OP DE WSM-DAG 
VAN 12 MAART 2020.

FORUM

Een betere wereld 
begint bij jezelf, 
maar stopt daar niet 

Een betere wereld begint bij jezelf.’ Het 
is een veelgehoorde slogan. Het klinkt 
zo logisch. Zo geruststellend ook. Kli-
maatverandering, stijgende zeespie-

gels, armoede, ongelijkheid: je kunt er eenvou-
dig wat aan doen. Even je papier naar de 
papierbak brengen, tochtstrips plakken en je 
hebt de wereld verbeterd. Maar dit soort slo-
gans, hoe goed bedoeld ze ook zijn, zijn gevaar-
lijk. Ze laten ons geloven dat mondiale proble-
men met individuele keuzes op te lossen zijn. 
Het gevolg is dat we onze zonnepanelen leggen 
en plastic scheiden, maar vervolgens ophou-
den met denken, met ons zorgen te maken. 
Want meer kunnen we als burgers niet doen. 
Toch? 

Onzin natuurlijk. Ja, een betere wereld begint 
bij jezelf, maar als je niet uitkijkt houdt die daar 
ook onmiddellijk op. Begin bij jezelf, maar stop 
daar niet. Neem bijvoorbeeld het scheiden van 
plastic: blijf dat vooral doen, maar besef dat 
het een begin is. Het heeft namelijk weinig zin 
zolang bedrijven als Coca-Cola 3 400 flesjes 
per seconde blijven produceren, zonder enige 
verantwoordelijkheid te nemen voor het afval 
dat die flesjes opleveren. Op die manier blijft 
plastic scheiden symptoombestrijding, zonder 
dat gekeken wordt wat nu eigenlijk de kwaal is. In 
dit geval: producenten zijn niet verantwoordelijk 
voor een duurzame verwerking van al het afval 
dat zij produceren. 

De veranderingen die we in ons eigen leven 
aanbrengen zijn noodzakelijk, maar ze hebben 
pas zin als we de echte verantwoordelijken 
verantwoordelijk houden. Bijvoorbeeld die 
slechts honderd bedrijven die voor driekwart 
van de wereldwijde CO2-uitstoot zorgen. Of 
politici die politiek als populariteitswedstrijd 
zien en daarom niet de onpopulaire stappen 
nemen die nodig zijn om de almaar groeiende 
kloof tussen arm en rijk te dichten. Wil je als 
burger iets veranderen, doe dat dan niet alleen. 
Verenig je, bijvoorbeeld door je aan te sluiten 
bij een bestaande ngo of door bestaande 
groepen te laten samenwerken. Maak samen 
een strategie en blijf campagne voeren tot de 
verantwoordelijken hun verantwoordelijkheid 
nemen.  

In Visie van 3 december las ik de 
10 vragen aan Lisa De Buck uit 
Down the road. Haar antwoor-
den sloegen de nagel op de kop. 
Lisa is een prachtvrouw, met een 
goed inzicht op mensen. Voor mij 
nog maar eens het bewijs dat veel 
mensen een verkeerd beeld heb-
ben van elkaar en zichzelf te hoog 
plaatsen. Met haar woorden: ‘we 
zijn allemaal anders, maar toch 
gelijk’. Ieder leeft op zijn tempo, 
maar vergeet gemakkelijk de an-

der te respecteren of toe te laten 
dat die ook op zijn tempo leeft.

Naam en adres bekend 
bij de redactie

Kerst

Heel veel waardering voor de re-
dactie van Visie om telkens weer 
interessante onderwerpen uit te 
werken. Toch moet me van het 
hart de pijn dat op geen enkele 
bladzijde enige verwijzing staat 

naar het kerstverhaal, in woord 
of beeld. Ik herinner me dat dat 
de vorige jaren wel het geval was. 
Soms heel treffend. Nog veel van 
uw lezers, waaronder ik, voelen 
zich meer dan ooit christelijk. Het 
moet toch mogelijk zijn om dat ori-
gineel te brengen, zeker in tijden 
van corona?

Anoniem
>>>
Wat denk jij? Mail ons op 
lezers@visieredactie.be

Jouw
kijk

Lisa

‘Wil je als burger iets 
veranderen, doe dat dan 
niet alleen’
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Wat je nog niet wist 
over bewerkte voeding

6 weetjes 

In tijden van lockdown brengt culinaire 
verwennerij voor velen soelaas. Maar 
wat haal je precies uit de kast of bestel 
je als afhaalmaaltijd? Het merendeel 
van onze voeding is bewerkt. Past dat 
wel in een gezond voedingspatroon? En 
wat met ultrabewerkte voeding? Het 
Vlaams Instituut Gezond Leven zet zes 
weetjes op een rij.

TEKST  STEPHANIE LEMMENS

Wist je dat ...

1 … bijna al onze voeding op een of an
dere manier bewerkt is?

Heel wat voedingsmiddelen ondergaan 
een bewerking vóór je ze opeet. Denk 
maar aan alle bereidingen die je in de keu-
ken onderneemt om een lekker gerecht op 
tafel te toveren. Dat gaat van het verwij-
deren van niet-eetbare delen van groenten 
tot bakken van een kipfilet, koken van een 
aardappel, roosteren van noten … 
Veel van de producten die je in de super-
markt vindt, zijn al in meerdere of mindere 
mate bewerkt. Zo is een pakje bloem ei-
genlijk gemalen graan en werd de melk 
in het brik eerst gepasteuriseerd. Ook 
volkoren brood, diepvriesgroenten of on-
gezoete yoghurt zijn (gezonde) bewerkte 
producten.

2… de meeste bewerkte producten bij
dragen aan een gezond en duurzaam 
voedingspatroon?

Voedselbewerkingen verbeteren vaak de 
voedingswaarde doordat ze vitaminen 
en mineralen toevoegen (bv. calcium in 
sojadranken). Bovendien zijn bewerkte 
producten langer houdbaar. Zo bederven 
tomaten in blik minder snel dan rauwe to-
maten, waardoor ze voedselverlies tegen-
gaan. Bewerkt voedsel kun je makkelijker 
gebruiken en is op vele plaatsen beschik-
baar. Het is bijvoorbeeld eenvoudiger om 
te koken met voorgekookte kikkererwten 
dan met de gedroogde variant. Bewerkte 
voeding is doorgaans ook goedkoper en 
heeft een toegankelijkere smaak of tex-
tuur dan onbewerkte voeding. Denk maar 
aan pindakaas versus een zak pindanoten. 

3… er naast de voordelen ook nadelen 
zijn?

Voedsel bewerken kan onze voeding ook 
minder gezond maken. Denk aan de toe-
voeging van suiker, (verzadigd) vet en/of 
zout. Sommige bewerkingen maken dat 
(een deel van) de aanwezige voedingsstof-
fen verloren gaan. Zo zitten er in appelsap 
minder voedingsvezels dan in een appel. 
Bij verhitting kunnen dan weer schade-
lijke componenten ontstaan. Denk aan ge-
roosterd brood of gebakken aardappelen, 
je laat ze beter niet bruin maar goudgeel 
worden.

Er bestaan in Europa strikte regels voor 
additieven zoals bewaarmiddelen en 
kleurstoffen. Ze zouden dus veilig moeten 
zijn, maar meestal ontbreekt onderzoek 
over de effecten op lange termijn en de 
combinatie van verschillende additieven. 
Zo zijn er bezorgdheden over het effect op 
onze darmen. En dan is er nog de grotere 
impact op het milieu. Bewerkte voeding 
vraagt meerdere productiestappen, ingre-
diënten en verpakking.

4… er ook ultrabewerkt voedsel be
staat, dat een erg lage voedingswaar
de heeft? 

Er zijn een aantal bewerkte producten 
waarbij de voordelen niet meer opwegen 
tegen de nadelen. Dan spreek je over ul-
trabewerkte voeding, die vaak ontstaat 

door complexe industriële processen. 
Denk maar aan frisdrank, chips, snoep, 
kant-en-klare pizza, vleeswaren voor op 
de boterham … Gemiddeld brengen deze 
voedingsmiddelen behoorlijk veel energie 
(calorieën) aan. Ze bevatten meestal een 
hele lijst additieven en hebben een hoog 
gehalte aan suiker, vet en/of zout en zijn 
laag in eiwitten, voedingsvezels, vitaminen 
en mineralen. Ze hebben dus eerder een 
ongunstige voedingswaarde.

5… ultrabewerkt voedsel overcon
sumptie en ziekten in de hand kan 
werken?

Wanneer je ultrabewerkte voeding consu-
meert, eet je vaak te veel. Dat komt om-
dat ze minder verzadigen, je ze sneller eet 
en ze het effect hebben dat je er meer van 

wilt eten. Studies tonen aan dat een hoge 
consumptie van ultrabewerkte voeding 
geassocieerd wordt met de ontwikkeling 
van bepaalde ziekten. Het gaat over een 
verstoorde stofwisseling, diabetes type 2, 
hart- en vaatziekten, kanker en zelfs de-
pressie. Bovendien zijn er ook verbanden 
gevonden met risicofactoren zoals een 
verhoogde buikomtrek en verstoorde cho-
lesterol.

6… er hulpmiddelen bestaan om de ge
zonde keuzes te maken?

Is bewerkte voeding gezond of ongezond? 
Het is niet eenvoudig om daar een eendui-
dig antwoord op te geven. De voedings-
driehoek kan daarvoor hulp bieden. Ultra-
bewerkte voeding staat in de rode bol en 
eet je dus best zo weinig mogelijk.
Ga na welke ultrabewerkte voedingsmid-
delen je frequent en/of in grote hoeveelhe-
den eet. Zoek vervolgens naar gezondere, 
minder bewerkte alternatieven. Ook de 
Nutri-Score kan helpen. Dat is een label 
op voedingsproducten waarbij het product 
telkens een kleur en een letter krijgt. A 
staat voor voedzaam donkergroen, E kleurt 
ongezond donkerrood. De Nutri-Score 
geeft aan hoe voedzaam voedingswaren 
zijn in vergelijking met andere producten 
van dezelfde categorie. Wil je toch eens 
een koek als tussendoortje? Vergelijk dan 
de verschillende soorten koeken om de 
betere keuze te maken. Maar vergeet niet 
dat ook een koek met Nutri-Score B nog 
steeds in de rode bol thuishoort en je dus 
het liefst zo weinig mogelijk eet. 

>>> www.gezondleven.be

Gefrituurde aardappelen en kantenklare maaltijden zoals hamburgers en pizza zijn 
ultrabewerkt voedsel. Ze hebben een erg lage voedingswaarde, je eet er vaak te veel 
en te snel van en ze kunnen ziekten in de hand werken.
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Nog voor de jaarwisseling presenteerde minister van Financiën 
Vincent Van Peteghem zijn beleidsnota. Die mikt op een grote fiscale 
hervorming aan het einde van de Vivaldi-regeerperiode. Wat is de 
fiscus al van plan en hoe kunt u dat in uw portefeuille voelen?

TEKST SIMON BELLENS ILLUSTRATIE RUTGER VAN PARYS

De belastingdruk 
geleidelijk verschuiven 
van lasten op arbeid naar andere inko-
mensbronnen zonder de totale belas-

tingdruk te verhogen, dat is de grote doelstelling 
van minister van Financiën Vincent Van Peteghem. 
In navolging van het Vivaldi-regeerakkoord stelde 
hij op het einde van vorig jaar zijn beleidsnota voor. 
Tegen 2024 mikt hij op een ambitieuze ‘structurele 
fiscale hervorming’. Wij distilleerden vijf grote prin-
cipes uit de beleidsnota en gaan na welke concrete 
maatregelen volgen.

Rechtvaardige fiscaliteit
De beleidsnota van de minister van Financiën bevat 
verschillende aanzetten om, zoals het regeerak-
koord aankondigde, een ‘eerlijke bijdrage te vragen 
van de personen met de grootste draagkracht’. Een 
nieuwe effectentaks moet in dat opzicht het sym-
bool worden van een eerlijkere fiscaliteit. In het 
voorstel van de minister betaalt elke effectenreke-
ning groter dan een miljoen euro een soort ‘abon-
nementskost’ van 0,15 procent. 

‘De vraag is of de nieuwe effectentaks de toets van 
het Grondwettelijk Hof doorstaat’, legt ACV-expert 
fiscaliteit Ive Rosseel uit. Bij de vorige effectentaks 
oordeelde die immers dat de uitsluiting van aande-

len op naam, die ook nu van kracht is, strijdig was 
met het gelijkheidsbeginsel. ‘De Raad van State 
vindt daarnaast de grens van 1 miljoen euro on-
voldoende beargumenteerd. Een effectenrekening  
van 1,1 miljoen euro van verschillende houders 
wordt zo belast, maar tien effectenrekeningen van 
900 000 euro van dezelfde rekeninghouder niet.’ 

Daarnaast zou er een minimumbelasting komen 
voor grote bedrijven en een digitaks voor internet-
giganten, aan de hand van de gebruikersaantallen 
in de landen waar bijvoorbeeld Facebook of Google 
hun activiteit organiseren — een eis waarvoor on-
der meer beweging.net zich sterk maakte tijdens 
de vorige Rerum Novarum. ‘De regering wil dat in 
samenspraak met de Europese Unie doen, maar 
desnoods alleen’, zegt Rosseel. ‘In Frankrijk be-
staat het al, en daarop reageerde de VS met hogere 
invoertaksen op Franse producten.’ 

Vereenvoudigen
In het voorjaar van 2020 bracht de Hoge Raad van 
Financiën een rapport uit over een grootschalige 
hervorming van de personenbelasting, waartoe ze 
al in 2017 van voormalig minister van Financiën 
Johan Van Overtveldt opdracht had gekregen. Toen 
was er binnen de Hoge Raad vooral onenigheid over 
hoe die hervorming eruit moest zien, maar over 
één zaak waren alle leden het eens: er moest een 
einde komen aan de vele koterijen in het Belgische 
belastingsysteem. ‘Zolang iedereen zich blijft vast-
klampen aan zijn fiscale voordeeltje, zal er nooit 
iets veranderen’, klonk het vanuit de Hoge Raad  
(De Standaard 5/5/20).

Voordelige gezinsfiscaliteit
Een van de meest concrete en al gerealiseerde 
speerpunten van het beleid is een gunstigere ge-
zinsfiscaliteit. De regering wil de combinatie werk-
gezin haalbaarder maken en onbetaalde thuiszorg 
beter waarderen. De belastingvrije som voor man-
telzorgers, elke belastingplichtige die een hulp-
behoevend familielid boven 65 jaar in huis neemt, 
stijgt vanaf dit aanslagjaar in de personenbelas-
ting. De zelfredzaamheid van het familielid is daar-
bij de maatstaf. ‘Maar het fiscaal voordeel voor een 

Het begin van een nieuw 
belastingstelsel?

Fiscale hervorming
 

‘Een effectenrekening van 1,1 miljoen euro 
van verschillende houders wordt belast, 
maar tien effectenrekeningen van 900 000 
euro van dezelfde houder niet’
IVE ROSSEEL, ACV

‘Als het de minister menens is om 
de lasten op arbeid te verminderen, 
dan zouden we extra inkomsten 
moeten verwachten uit de 
milieufiscaliteit’
IVE ROSSEEL, ACV
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inwonende, niet-zorgbehoevende ouder dooft 
op termijn uit’, merkt Ive Rosseel op. ‘Men 
kan zich afvragen of dat niet vooral een be-
sparingsoperatie is.’

Voor de bestaande belastingvermindering op kin-
deropvang, zoals de crèche of de naschoolse op-
vang, stijgt vanaf de volgende belastingaangifte het 
maximum recupereerbare bedrag per oppasdag 
van 11,20 naar 13 euro, en het jaar daarna meteen 
naar 13,70 euro, waarna het elk jaar geïndexeerd 
wordt. Bovendien verhoogt de leeftijdsgrens van 12 
naar 14 jaar (21 jaar voor kinderen met een zware 
handicap) en komen voortaan ook de uitgaven voor 
professionele thuisopvang van zieke kinderen in 
aanmerking. 

De vervuiler betaalt
Voor zijn ambitieuzere mili-

eudoelstellingen en de Europe-
se Green Deal die Europa tegen 2050 

klimaatneutraal wil maken, rekent de rege-
ring op een uitgekiende klimaatreflex van de fiscus. 
Vanaf 2026 zouden bijvoorbeeld alleen nog elektri-
sche bedrijfswagens fiscale steun genieten — al bij 
de volgende belastingaangifte worden vervuilende 
bedrijfswagens zwaarder belast — en de minister 
wil een kader uitwerken waarbij werknemers zon-
der bedrijfswagen een mobiliteitsbudget krijgen, 
inclusief fietsvergoeding voor wie met de fiets naar 
het werk komt. Momenteel is er overigens nog een 
belastingvrijstelling op kerosine, belangrijk als 
brandstof voor vliegtuigen, maar daar wil men op 
Europees niveau een einde aan maken. ‘Als het de 
minister menens is om de lasten op arbeid te ver-

minderen, dan zouden we extra inkomsten moeten 
verwachten uit milieufiscaliteit’, aldus Rosseel. 

Fraudebestrijding moet renderen
Tegen het einde van zijn regeerperiode wil de re-
gering één miljard euro halen uit fraudebestrijding. 
Daartoe krijgt de fiscus scherpere klauwen. De 
banken worden verplicht om de saldi op zicht- en 
spaarrekeningen door te geven aan het Centraal 
Aanspreekpunt. Wanneer er een vermoeden van 
fraude is, kan de fiscus dat register inkijken. ‘De 
regering zet erg in op fraudebestrijding’, zegt Ros-
seel. ‘Het is goed dat het bankgeheim afknabbelt, 
maar dat leidde al wel tot opmerkingen van de pri-
vacycommissie. Ook hier is het dus de vraag of de 
maatregel de juridische toets doorstaat. Bovendien 
stelt het Rekenhof zich vragen bij hoeveel de rege-
ring uit fraudebestrijding wil ophalen.’

‘Al bij al is het bij veel maatregelen de vraag hoever 
de minister wil en kan gaan’, besluit Ive Rosseel. 
‘Hoe de grote fiscale hervorming van de minister 
eruit zal zien, hangt erg af van de wil van zijn rege-
ringspartners.’ 
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dat een belachelijke regel: zij zien vooral een beper-
king van hun individuele vrijheid. Maar er is ook het 
algemene nut. De vraag is: waar trek je de grens? 
Wij zien in de praktijk wat de gevolgen zijn van een 
niet-aangelijnde hond. Zelfs als de honden nog in de 
buurt van hun baasje blijven, kunnen ze broedende 
dieren verstoren.’
‘Zulke regels gelden voor iedereen, zelfs voor het 
twaalfjarig hondje van de tachtigjarige vrouw. Ik 
weet natuurlijk ook dat dat hondje waarschijnlijk 
geen groot probleem zal vormen, maar anders krijg 
ik het verwijt dat ik twee maten en gewichten han-
teer.’
‘Ik probeer me te verplaatsen in mensen die min-
der bezig zijn met de natuur. Als ik uitleg waarom 
bijvoorbeeld loslopende honden een probleem zijn, 
luistert de meerderheid wel. Slechts een kleine min-
derheid heeft oogkleppen en zit daarom vast in haar 
eigen gelijk. Alleen is het wel die kleine groep die het 
luidst roept. Het is jammer dat we vaak vooral naar 
die luidste groep lijken te luisteren.’

Kleine schakel
‘In de wereld zijn we allemaal kleine schakels. Ik 
probeer dat te zijn door me in te zetten voor mijn 
stuk van het bos. Vanuit die positie zoom ik al eens 
uit naar de wereld. Met mijn kleine inspanning pro-
beer ik dan toch hoopvol vooruit te kijken.’ Het besef 
dat ieder van ons maar een kleine schakel is, komt 
volgens Hans voort uit zijn werk. ‘Ons doel ligt ver 
voor ons uit: de toekomst van het bos. Als richtlijn 
gebruiken we een bosplan voor de komende 24 jaar. 
Dat is anders dan een manager die snel resultaat 
moet boeken. Nu pas werken we in de bomen die 
aangeplant zijn door collega’s van dertig jaar gele-
den. Het duurt dus soms een hele boswachtercar-
rière voor je het resultaat van je werk ziet.’
‘Andere zaken, zoals sluikstorten pakken we na-
tuurlijk wel zo snel mogelijk aan. Dat we met zo veel 
dingen bezig moeten zijn, motiveert me juist in mijn 
werk. Soms sta ik ‘s ochtends met een kettingzaag 
in mijn handen, rond de middag ben ik bezig met 
een pv en in de namiddag leid ik een groep kinde-
ren rond. Daarnaast moeten we ook heel zelfstandig 
kunnen werken. Het voelt fijn om die vrijheid te heb-
ben en zelf je planning te maken. ’

‘Soms duurt het een hele 
carrière voor de boswachter 
het resultaat van zijn werk ziet’

In de schaduw van de bomen 
neemt Hans plaats op een 
vochtige tuinbank. We 
zitten in de ach-

tertuin van zijn bos-
wachtershuisje. Aan 
de voeten scharrelt een 
eenzame kip. ‘De enige overlever 
van de havik’, zegt Hans een beetje 
meewarig. ‘Zo’n roofvogel heeft geen 
moeite om een hele kip meteen te pluimen of 
zelfs mee te nemen.’
‘Eigenlijk zijn alle soorten die we rondom ons 
zien overlevers, maar dan van de homo sapi-
ens, wij dus. Het is leuk om de wolf of de lynx 
te zien terugkeren, maar we riskeren heel veel 
andere dieren of planten uit het oog te verlie-
zen. Als mens mogen we ons niet boven de na-
tuur stellen. Want als het daarmee slecht gaat, gaat 
het slecht met ons. Je zou ons hele ecosysteem als 
een gratis dienst kunnen zien. Maar als die dienst 
stukgaat, kan dat wel ineens enorm veel kosten. 
Als ergens het water verzilt moet je een dure 
ontziltingsfabriek plaatsen. Bovendien kun 
je niet alle problemen met technologie op-
lossen. De bij die onze tomatenplanten be-
vrucht kunnen we moeilijker vervangen door 
een robot.’

Leven of dood
‘Als boswachter zijn we ons misschien wat meer dan 
ander burgers bewust van de milieu- en klimaat-
problemen. En ook wat onze eigen impact op de 
natuur is. Om de natuur te beschermen sluiten we 
soms een deel van het bos af. Daarmee maken we 
ons niet altijd populair, zeker niet het voorbije jaar 
waarin iedereen de groene ruimtes opzocht. We zien 
natuurlijk graag dat mensen onze bossen opzoeken 
als alternatief voor hun vier muren. Maar het versto-
ren van wilde planten en dieren gebeurt snel en is 
letterlijk een kwestie van leven of dood. Mensen zijn 
zich daar niet altijd van bewust.’
‘Deze ochtend maakte ik nog een pv voor een hond 
die niet aan de lijn liep. Sommige mensen vinden 

‘Wij zien wat de gevolgen zijn van een niet-
aangelijnde hond. Zelfs als de honden in de 
buurt van hun baasje blijven, kunnen ze 
broedende dieren verstoren’
HANS, BOSWACHTER

Elke maand laten we iemand aan het woord die vanuit zijn of haar werk naar de wereld kijkt.
Deze keer is dat BOSWACHTER HANS.

TEKST  NILS DE NEUBOURG  
ILLUSTRATIE   PETER GOES

Dat boswandelingen in 2020 trending zou worden, had vooraf niemand 
voorspeld. Maar corona kreeg het voor mekaar. Boswachter Hans* ontdek-
te het bos al vele jaren geleden en maakte er zijn thuis en werk van. 
‘Als het slecht gaat met de natuur, gaat het slecht met ons.’
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Een nieuw jaar brengt traditioneel 
ook wat nieuwigheden, waaronder 
een nieuwe prijs van de postzegels 
bij bpost. Voortaan betaal je 1,10 
euro voor één non-priorpostzegel. 
Dat is ongeveer een stijging van 
een tiende tegenover de oude prijs. 
De prijs van de priorzegels gaat 
zelfs bijna met een derde omhoog: 
1,60 euro per stuk. De postzegels 

Als je je huisarts je globaal me-
disch dossier (GMD) laat beheren, 
dan mag hij daar per kalenderjaar 
een honorarium voor aanrekenen. 
De ziekteverzekering betaalt dat 
bedrag volledig. Sinds 1 januari 
2021 gebeurt de afrekening altijd 
rechtstreeks tussen de huisarts en 
het ziekenfonds. 

In het globaal medisch dossier 
(GMD) verzamelt je huisarts alle 
gegevens over je gezondheid. Dit 
dossier bevat onder meer je medi-
sche voorgeschiedenis, de genees-
middelen die je neemt, de gevolgde 
behandelingen en de verslagen van 
specialisten en andere zorgverle-
ners. Dat geeft je huisarts een vol-

per tien aankopen blijft nog steeds 
iets voordeliger. Je bespaart zo 3 
cent per postzegel.

Ook oude postzegels blijven geldig, 
dus ook die je vroeger aan een la-
gere prijs hebt aangekocht. Meer 
zelfs, postzegels met de waarde in 
oude Belgische franken kan je nog 
steeds gebruiken. Alle postzegels 

ledig beeld van je gezondheid. Zo 
kan hij je medische toestand van 
heel nabij opvolgen. Hij kan beter 
beoordelen welke onderzoeken no-
dig zijn en of de behandelingen op 
elkaar afgestemd zijn. 

Zowel tijdens een raadpleging als 
tijdens een huisbezoek kun je je 
huisarts vragen een GDM aan te 
leggen en bij te houden. Zelf moet 
je er verder niets voor doen. Je 
huisarts rekent het GMD recht-
streeks af met het ziekenfonds. De 
verlenging van je GMD gebeurt au-
tomatisch. De enige voorwaarde is 
dat er minstens één keer per twee 
jaar een raadpleging bij of huisbe-
zoek door je huisarts plaatsvindt. 

vanaf 2 oktober 1961 blijven geldig 
voor een non-priorzending. Na 
omrekening moet je een normale 
zending met 45 Belgische frank 
frankeren. Priorzendingen zijn uit-
gesloten van deze regeling. 

Met een GMD betaal je 30 procent 
minder uit eigen zak voor consul-
taties bij de huisarts die je GMD 
bijhoudt of bij een andere huisarts 
die toegang heeft tot je GMD. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor artsen die 
in dezelfde groepspraktijk werken. 
75-plussers en personen die het 
zorgforfait ontvangen, krijgen ook 
voor huisbezoeken 30 procent 
remgeldvermindering. De financi-
ele voordelen van het GMD blijven 
gelden tot het einde van het twee-
de kalenderjaar na de aanleg of 
verlenging van het GMD. 

>>> www.cm.be/gmd

Duurdere postzegels, wat met mijn oude?

Moet ik mijn huisarts betalen om mijn globaal 
medisch dossier bij te houden?

Hoeveel dagen geboorteverlof krijg ik 
als papa of meemoeder?

POSTTARIEVEN

MEDISCHE GEGEVENS

VERLENGD

Het geboorteverlof is verlengd van 
tien naar vijftien dagen. Ben je papa 
of meeouder geworden op 1 januari 
2021 of later en ben je werknemer? 
Dan mag je vijftien dagen afwezig 
zijn op het werk. 

De vader of meemoeder die in de 
geboorteakte wordt vermeld, komt 
in aanmerking voor het geboorte-
verlof. In andere gevallen heeft de 
persoon die bij de geboorte wette-
lijk samenwoont met de moeder of 

al drie jaar samenwoont met de 
moeder recht op het geboortever-
lof. Je moet het geboorteverlof op-
nemen binnen de vier maanden 
vanaf de dag van de geboorte. Je 
hoeft de vijftien dagen niet aaneen-
sluitend op te nemen. Je mag die 
spreiden over de toegestane ter-
mijn. Je bent niet verplicht om alle 
dagen op te nemen.

Eerst vraag je het geboorteverlof 
aan bij je werkgever. Je hebt daar-

voor onder meer een kopie van uit-
treksel uit de geboorteakte nodig. 
Na goedkeuring van de werkgever 
bezorg je een aanvraag voor een 
uitkering aan je ziekenfonds. 
De eerste drie dagen betaalt de 
werkgever je loon. De andere twaalf 
dagen krijg je een uitkering van het 
ziekenfonds. Die bedraagt 82 pro-
cent van het begrensd brutoloon. 
Het ziekenfonds betaalt de uitke-
ring als de geboorteverlof is afgelo-
pen. 

‘Je voelt dat ze van bovenaf willen weten wat wij ei-
genlijk allemaal wel doen en of dat het efficiënt of 
smart gebeurt. Ik ben wel blij dat de kwaliteit van ons 
werk voorlopig nog steeds primeert op de kwantiteit. 
Er is niemand die me zegt: voor het eind van de dag 
moet er zoveel geplant worden, anders heb je slecht ge-
werkt. Boswachters willen vooral dat die planten dan 
goed geplaatst zijn. Een aannemer zou er dan mis-
schien wat meer plaatsen, louter omdat die per stuk 
kan rekenen.’

Louche volk
Hans beseft dat hij zo misschien wel eens overkomt 
als een boomknuffelaar. ‘Maar we moeten ook wel op 
onze strepen durven te staan, anders lopen de men-

sen gewoon over ons heen. Ik stap makkelijk op 
mensen af, al ben ik daar misschien te na-

ief in. Een tweetal jaar geleden zag ik 
in het bos een huurbestelwagen, ver 
weg van de gewone paden. Vier man-

nen waren bezig grote Gyprocplaten en 
ander bouwafval in het bos te dumpen. 

Ik voelde meteen dat het louche 
volk was. Als boswachter 

ben je alleen en onge-
wapend, toch heb ik 

me daar wat stoer 
voorgedaan en hun 
identiteitspapieren 

gevraagd. Drie van 
hen liepen meteen weg. De vierde 

was wat sluwer en wilde het op een deal gooi-
en. Wanneer ik wat later toch de politie om hulp 

had gevraagd, bleek dat het zware criminelen waren 
met een lang strafblad. Een van hen had zelfs al een 
moord op z’n geweten. Nu besef ik dat ik niet altijd de 
stoere Robin Hood moet spelen. Want hadden ze wat 
meer van kwade wil geweest, hadden ze mij makkelijk 
kunnen overmeesteren. Een volgende keer zal ik dus 
wel eerst de politie bellen, vóór ik erop afga.’ (lacht)

‘Soms zijn er ook mooie verhalen, zoals vorige herfst 
toen we een jogger uit het bos redden. Die man was 
wat verward en ging normaal nooit alleen lopen. Die 
ene dag net wel. Uren nadat hij vertrokken was, was hij 
nog niet thuis en evenmin te bereiken op de telefoon. 
Het was een donkere avond met veel regen. Eigenlijk 
een beetje als een film van Hitchcock. Omdat wij het 
bos door en door kennen en weten waar de mensen 
joggen, schakelde de politie ons in. Uiteindelijk kwam 
het verlossende telefoontje: mijn collega had de man 
gevonden, onderkoeld in een verdoken vijver. Hadden 
wij hem toen niet gevonden, was die man er nu niet 
meer geweest. Zoiets geeft me voldoening.’ 

*Hans is een fictieve naam

‘Dat we met zoveel dingen bezig 
moeten zijn, motiveert me in mijn 
werk’
HANS, BOSWACHTER
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Aanvullend pensioen voor 
textielsector 
Vanaf 1 januari 2021 bouwen alle werknemers 
(arbeiders en bedienden) in de textielsector 
een aanvullend pensioen op. De maandelijk-
se werkgeversbijdrage in het sectorpensioen 
bedraagt 1 procent op het brutoloon met een 
minimaal rendement van 1,75 procent. In het 
voorjaar van 2021 ontvangen alle werknemers 
uit de textielsector (PC 120-214) hierover een 
brief van het Fonds Textiel.

Indexeringen
Op 1 januari 2021 stijgen de lonen van veel 
werknemers door een aanpassing aan de 
index. Dat is onder meer zo voor de sector 
Metaalrecuperatie (PSC 142.01) en de sector 
Elektriciens (PC149.01). Voor hen is er een 
indexering van 0,90 procent. In de sector 
Textielverzorging (PC110) stijgen de lonen met 
1 procent.

BAARMOEDERHALSKANKER

Bevolkingsonderzoek
Beperk het risico op baarmoederhalskanker 
en doe mee aan het Vlaams Bevolkingsonder-
zoek. Dat geeft vrouwen van 25 tot en met 64 
jaar de kans om elke drie jaar een uitstrijkje 
te laten nemen. Je betaalt alleen remgeld 
voor de consultatie bij je huisarts of gynae-
coloog. Het onderzoek van dit uitstrijkje in 
een laboratorium is meestal gratis. Via een 
uitstrijkje kunnen afwijkingen worden opge-
spoord die tot baarmoederhalskanker kunnen 
leiden. Een vroege opsporing van de ziekte of 
het risico daarop, kan verwikkelingen of een 
(zware) behandeling vermijden en vergroot de 
kans op genezing. Is het te lang geleden dat 
je een uitstrijkje liet nemen? Dan krijg je een 
uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Je 
maakt zelf een afspraak met de huisarts of 
gynaecoloog.

>>> www.baarmoederhalskanker.
bevolkingsonderzoek.be

VISIE ZOEKT
  Redacteur

100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek
www.beweging.net

CM ZOEKT
  Aankoper en  Business partner Aankoop

100 %  -  onbepaalde duur  - Schaarbeek
  2 Basiswerkers Maatschappelijk werk

100 en 80 %  -  onbepaalde duur  - Berchem
  Consulent kantorennet

100 %  -  onbepaalde duur  - Brussel
www.cmjobs.be

ZORGVERBLIJF HOOIDONK ZOEKT
  Zelfstandig arts 

40 %  -   onbepaalde duur  -  Zandhoven
www.cmzorgverblijven.be/hooidonk 

ACV ZOEKT
  Boekhouder

100 % - onbepaalde duur - Hasselt
  Stafmedewerker Vormingswerk

100 % - onbepaalde duur - Schaarbeek
vacatures.hetacv.be

VACATURES

Île de Ré, aan de Frans-Atlantische kust

Boek snel via 070 233 119 of www.intersoc.be

Busreis naar de drie prachtige eilandjes Ré, Aix en Oléron en 
Rochefort en La Rochelle op het vasteland. Hier geniet je van 
de rust, gezellige dorpjes, uitgestrekte stranden en oesters. 
Je verblijft op Île de Ré, ook wel het witte eiland genoemd door 
de karakteristieke, witte krijtrotsen. Je logeert in een luxueus 
viersterrenhotel met sauna en hammam en smult van heerlijke 
gastronomische maaltijden.
Reis mee van 2 tot 9 juni 2021 voor 1 595 euro. Je kan op de 
bus stappen in Antwerpen, Gent of Kortrijk. De toeslag voor 
een single kamer bedraagt 360 euro.

Update Intersoc Werkvakanties
In afwachting van betere tijden blijven onze Intersoc-hotels al 
minstens tot de paasvakantie gesloten.

Meer info op www.intersocwerkvakanties.be.

Wij kijken vol spanning uit naar een zomer vol met leuke werk-
vakanties met o.a. de opening van het nieuwe Intersoc-hotel in 
Oostenrijk. Inschrijven kan vanaf 1 februari.

Een nieuw jaar, dat betekent 
meestal ook enkele aanpassin-
gen die gevolgen hebben voor je 
portemonnee. We zetten de 
belangrijkste wijzigingen voor jou 
op een rijtje.

TEKST  WIM TROCH  
FOTO   ID/JORIS HERREGODS

Wat verandert er in 2021?
Nieuw jaar, nieuwe regels

Stijging minimumpensioenen
De laagste pensioenen worden gelei-
delijk opgetrokken tot 1 500 euro netto 
voor een volledige loopbaan in 2024. In 
2021 gaat het om een verhoging van 
2,65 procent. Hiermee komt een mini-
mumpensioen voor alleenstaande op 
1 325,92 euro (volledige loopbaan). De 
regeling geldt voor de pensioenen van 
werknemers, zelfstandigen, en statu-
taire ambtenaren. 

Stijging minimumuitkeringen 
werkloosheid 
De laagste werkloosheidsuitkeringen 
gaan met 1,125 procent omhoog. Ben 
je alleenstaande met personen ten 
laste, dan ontvang je 15,1 euro per 
maand meer en bedraagt je uitkering 
1 357,22 euro. Alleenstaanden krijgen 
12,37 euro per maand bij tot 1 111,90 
euro per maand.

Stijging lonen voor  
bedienden en leerkrachten
Voor de naar schatting 470 000 bedien-
den uit PC 200 wordt het loon geïn-
dexeerd. Hierdoor gaat hun loon met 
0,95 procent omhoog. Leerkrachten 
krijgen sinds 1 januari 1,1 procent 
meer (in vergelijking met augustus 
2018). 

Andere beroepsgroepen krijgen de in-
dexering op andere momenten.

Onbelast bijverdienen 
Dat is niet meer mogelijk. Enkel voor 
medewerkers in een sportclub is een 
overgangsmaatregel voorzien. Zij kun-
nen in 2021 tot 6 000 euro per jaar on-
belast bijverdienen.

Belastingen wagens
Nieuwe wagens worden sinds 1 januari 
anders belast. Voortaan is de belas-
ting op een nieuwe CO2-meting geba-
seerd. De meest vervuilende wagens 
zullen dus het meest betalen. Plug-in 
hybrides en cng-wagens hebben geen 

vrijstelling meer. Voor bedrijfswagens 
stijgt de belasting. Dat ten gevolge van 
een aanpassing van de CO2-norm bij de 
berekening van het belastbaar voordeel. 

Premie voor renovatie
Wie in Vlaanderen woont en zijn woning 
energiezuiniger maakt, kan voortaan 
een beroep doen op een premie, als je 
woning een slechte score heeft op het 
EPC-attest (E of F). Voor een apparte-
ment is dat D, E of F. Binnen de vijf jaar 
moet de woning minimaal C scoren op 
de EPC-test. Voor appartementen wordt 
dat B. De premie kan tot 6 000 euro be-
dragen. 

Voortaan wordt bij de verkeersbelasting rekening gehouden met hoe vervui
lend je auto is. Voor wagens die puur elektrisch rijden of op waterstof is er 
een vrijstelling op de verkeersbelasting.





Het leven is vaak rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en 
weer doorgaan. Net daarom staat Visie graag even stil en stellen we een Bekende 
of Boeiende Vlaming tien vragen om tot rust te komen. 
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Deze week Lize Spit, auteur (32)
TEKST SIMON BELLENS   FOTO  ID/BOB VAN MOL

Lize,
6Wat zou je uitvinden om van de wereld een 

betere plek te maken?
‘Ik zou een manier verzinnen waardoor fake 

news zich niet langer zo veelvuldig zou kunnen 
verspreiden.’

7Waar op de wereld zou jij je nog thuis kun-
nen voelen?
‘In Oostende. Ik ben een ontzettende fan van 

de zee. Water geeft me altijd het gevoel weg te 
zijn van huis. Heel ver weg hoef ik niet, dan krijg ik 
heimwee. Ik hoef niet de hele wereld te zien, en vind 
het moeilijk om in andere culturen mezelf te zijn. 
Oostende is een beetje Brussel-aan-Zee, er is een 
goede mix van ouderwetse en trendy plaatsen.’

8 Wat zou iedereen op school moeten leren?
‘Een cursus eerste hulp bij ongevallen, vlak 
voordat je volwassen leven begint. Zodat je 

acuut iemand kan helpen als het echt nodig is.’

9Stel dat je zou kunnen afspreken met een 
bekend persoon, met wie zou je dan een ter-
rasje willen doen?

‘Nina Simone. Laatste zag ik op Netflix een 
documentaire over haar leven (What Happened, 
Miss Simone? red.). Ik vind haar een 
ongelooflijke artiest en ze is haar leven lang 
zoekende gebleven. Ze is niet perfect, 
ze geraakt in haar carrière aan 
de grond. Ik denk dat ze heel 
eenzaam was. Misschien zou 
ik haar advies willen geven, 
vrienden willen zijn en haar 
hopelijk ook horen zingen. 
Of gewoon lief zijn voor 
haar, zonder haar te 
proberen redden. Maar 
iemand die je bewondert 
kan je misschien beter 

zo laten. Ik zou ook met mijn mama willen gaan eten 
toen ze zo oud was als ik. Om haar beter echt als 
mens te leren kennen. Misschien zou ik dan milder 
zijn tegenover haar.’ 

10Welk beroep zou je uitoefenen, als je 
niet kon doen wat je nu doet?
‘Dan zou ik spoeddokter willen worden. 

Ik hou ervan om voor mensen te zorgen en gerust 
te stellen, maar het lijkt me ook een erg spannend 
beroep. Je weet nooit wat je tegenkomt.’

Vijf jaar na haar succesroman Het smelt heeft Lize 
Spit een nieuw boek uit: Ik ben er niet, verkrijgbaar 
in elke boekhandel.

1Waarvoor is er te weinig aandacht in de 
samenleving?
‘Voor de menselijke verhalen achter 

maatschappelijke tendensen. Er wordt vaak 
gesproken over mensen als problemen, en dan 
dreigt het gevaar van totale ontmenselijking. 
Dan denk ik bijvoorbeeld aan vluchtelingen. 
Sommige politieke partijen gaan heel ver in 
hun vrije meningsuiting, maar woordkeuze is zo 
belangrijk. Angela Merkel zei het onlangs mooi 
in een toespraak: Woorden worden daden. Je 
moet je woorden zorgvuldig uitkiezen, en daarin 
menselijkheid blijven tonen.’

2Welke mooie waarden dank je aan je ou-
ders?
‘Het vermogen om rituelen te maken, 

feestelijkheden te organiseren. Mijn ouders 
deden altijd heel erg hun best bij bijvoorbeeld 
verjaardagen of carnaval. Mijn moeder kan veel 
zorg leggen in het juiste tafelkleed te leggen, het 
servies uitkiezen ... Ik kan daar ook helemaal in 
opgaan. Als ik bijvoorbeeld de kerstboom versier, 
horen daar rituelen bij, bepaald eten, speciale 
muziek … totale kitsch natuurlijk. (lacht)’ 

3Wat zou je graag beter kunnen?
‘Ik zou graag een bredere algemene kennis 
hebben, ik merk dat ik weinig basiskennis 

heb over filosofie, wetenschap, geschiedenis. 
Na het middelbaar ben ik meteen verdergegaan 
in het kunstonderwijs en soms mis ik een 
academische achtergrond. Ik ben meer iemand 
van doen, van creativiteit en emotie, dan van 
weten. Als een tv-programma me uitnodigt, zeg ik 
soms nee uit angst dat ik niet genoeg weet.’

4Waaraan besteed je te veel of net te wei-
nig tijd?
‘Te veel aan perfectionisme. Ik doe nooit 

iets aan 70 procent, ik wil alles te goed doen en 
merk dan vaak later dat ik even goed een uurtje 
minder had kunnen werken. Te weinig tijd besteed 
ik aan sport. Er is altijd wel een excuus om niet te 
sporten, en sport is altijd het eerste dat ik schrap 
als het te druk wordt. Door artrose in mijn knieën 
en mijn diabetes is het voor mij ook niet altijd 
ontspannend om te sporten.’

5Welk boek of welke serie heeft laatst in-
druk op je gemaakt?
‘Op televisie vond ik Durf te vragen 

(Eén-programma waarin Siska Schoeters met 
bevolkingsgroepen gevoelige vragen aansnijdt, 
red.) erg ontroerend. Het was op een heel eerlijke 
manier gemaakt met ontroerende mensen. Niet 
betuttelend, soms geamuseerd, soms kost het 
duidelijk moeite. De aflevering met mensen met 
jongdementie en hun familieleden was heel echt. 
Ik zie graag echte mensen, niet geregisseerd. 
Eigenlijk is iedereen interessant, je moet gewoon 
door de schil heen breken.’


