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Verleden week was er opnieuw een stemming 
in de Verenigde Staten, voor de werknemers 
minstens even belangrijk als de politieke 
krachtmeting tussen Biden en Trump van een 
paar maanden geleden. In Bessemer, in de 
staat Alabama, moesten de werknemers van 
een enorm Amazonmagazijn stemmen over de 
vraag of er een vakbond in hun bedrijf mocht 
komen of niet. Zo gaat dat nu eenmaal in Ame-
rika. Jeff Bezos, de grote baas van internetwin-
kel Amazon én de rijkste man ter wereld, deed 
er alles aan om de stemming in het nadeel van 
de vakbond te draaien. Tegen zo een grote con-
centratie van macht en geld konden vakbonds-
mensen niet op. Werkelijk alle truken werden 
uitgespeeld. Werknemers werden regelrecht 
geïntimideerd. 

Bezos heeft daar zeer goede redenen toe, want 
deze stemming ging over het hart van zijn rijk-
dom (geschat op 162 miljard euro). Over de 
kern van een nieuw zakenmodel dat dankzij in-
ternet hoge toppen scheert. In de netwerkeco-
nomie zijn medewerkers een verlengstuk van 
internetkabels, worden ze gemonitord door 
hoogtechnologische software en zijn collega’s 
robots. De werkdruk is enorm, de werkzeker-
heid omgekeerd evenredig. En zo worden de 
aandeelhouders rijker dan de zee diep is. De 
introductie van een vakbondswerking bij Ama-
zon zou een schokgolf door dat model gejaagd 

hebben. Maar het heeft niet mogen zijn. Merk-
waardig genoeg verklaarde Bezos na de uitslag 
van de verkiezing wel dat het vanaf nu anders 
moet gaan bij Amazon, dat werknemers meer 
aandacht gaan krijgen. Misschien is dat wel een 
overwinning, dat ook hij nu beseft dat het zo niet 
verder kan. We zullen zien.

De grote veranderingen in de praktijken van dit 
soort bedrijven zullen waarschijnlijk niet van 
binnenuit komen. Daarvoor is de druk op de me-
dewerkers te groot en zijn de aandeelhouders te 
hebberig. De dingen zullen van buitenaf moeten 
worden veranderd. 

En daarin hebben we allemaal, als (potentiële) 
klant, een verantwoordelijkheid. Mensen als Be-
zos hebben minstens één gevoelige plek: hun 
portefeuille. En daarin kunnen we ze hoogstper-
soonlijk allemaal pijn doen. Simpelweg door niet 
in hun doening te kopen. Maar alle verantwoorde-
lijkheid naar de consument doorschuiven, dat is 
te makkelijk en te vrijblijvend. De overheid heeft 
een veel belangrijker rol. Zij kan regels maken die 
wantoestanden voorkomen. Dat was het laatste 
tiental jaren niet evident, politici handelden te 
veel als marionetten van mensen als Bezos die 
hun campagnes financierden. Maar ook daar lijkt 
verandering in te komen. President Biden wil mu-
tinationals eindelijk gaan belasten zoals het 
hoort. De rest van de wereld zal moeten volgen. 
We zien dat ook in eigen land. Als de corona-epi-
demie één ding heeft duidelijk gemaakt, is het dat 
meer regulering voor bedrijven, stevige sociale 
bescherming, sterke openbare diensten zoals 
zorg en een overheid die kan ingrijpen en onder-
steunen als het moet, van levensbelang zijn. Er is 
weer hoop!  
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Ook foert telt 

Samen met Griekenland en Luxemburg, is België bin-
nen de Europese Unie het enige land waar kiezers 
verplicht zijn om zich naar het stemhokje te begeven. 
Voorlopig althans, want vanaf 2024 moeten Vlamin-

gen niet meer verplicht naar de stembus bij lokale verkiezin-
gen. Een belangrijke verandering die toch een aantal ne-
veneffecten met zich meebrengt.

In de eerste plaats: de opkomstplicht is eenvoudigweg de 
beste manier om een hoge opkomst bij verkiezingen te ver-
zekeren. Zonder opkomstplicht zal het aantal thuisblijvers op 
verkiezingsdag toenemen. Dat is niet zonder risico. Vooral 
mensen met minder politieke interesse, lager opgeleiden en 
jongeren blijken een duwtje in de rug nodig te hebben. Ook 
minderheidsgroepen zouden de verkiezingen sneller aan 
zich voorbij laten gaan als ze niet langer verplicht worden om 
zich naar het stemhokje te begeven. Zullen deze bevolkings-
groepen dan nog voldoende gehoord worden? Voorstanders 
zijn ervan overtuigd dat de afschaffing van de opkomstplicht 
politici extra stimuleert om naar de bezorgdheden van kie-
zers te luisteren en hen te motiveren om te gaan stemmen. 
Onderzoek toont echter aan dat alternatieve maatregelen om 
burgers warm te maken om te gaan stemmen, zelden of nooit 
even effectief zijn als de opkomstplicht. 

Betekent de afschaffing van de opkomstplicht dan het einde 
van de zogenaamde ‘foertstem’? Voorstanders beweren dat 
veel kiezers die gedwongen worden om te gaan stemmen, 
onvoldoende geïnformeerd of gemotiveerd zijn en dus ne-
gatieve of antistemmen uitbrengen. Academisch onderzoek 
nuanceert echter en leert dat heel veel afhangt van de plaats, 
tijd en inzet van de verkiezingen. En laat ons toch de sig-
naalfunctie van deze stemmen niet onderschatten: dankzij de 
opkomstplicht komen eventuele frustraties, ontevredenheid 
en misnoegdheid van kiezers aan de oppervlakte. Op die ma-
nier vormen ook de ‘foertstemmen’ een schat aan informatie 
voor politici. 

Wat de afschaffing van de opkomstplicht zal betekenen voor 
de politieke krachtsverhoudingen in de Vlaamse gemeenten, 
is voorlopig koffiedik kijken. Op basis van eerder onderzoek 
leeft de verwachting dat de politieke verschuivingen eerder 
beperkt zullen zijn. Voor definitief uitsluitsel is het evenwel 
nog wachten tot oktober 2024.  

Zorg voor iedereen

Dank om in de laatste Visie het onderwerp van 
aangepaste opvang van ouderen en dementeren-
den uit migrantenmiddens aan te snijden. Ver-
moedelijk is de behoefte heel erg hoog. Graag 
had ik veel meer concrete voorbeelden gezien die 
tonen hoe onaangepast de huidige wzc’s voor die 
mensen zijn, zoals de zeer sprekende zaken als 
’herkenbaar eten brengen’, de ‘dementietest’, en 
’Spreekt u Nederlands?’.

Frans Verbruggen

Pensioenen

In de vorige Visie vroeg een lezer naar de pen-
sioenindex. Daar wil ik graag nog iets aan toevoe-
gen: sinds 1 januari 2021 zijn er nog eens meer 
belastingen afgehouden. Waar gaan we naartoe? 
We moeten goed uit onze doppen kijken of het is 
altijd maar minder voor de kleine man.

Luc Verhaeghe

Wat is jouw kijk? Wil je reageren  
op een artikel of de actualiteit? 
Mail ons op lezers@visieredactie.be
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In memoriam

De redactie van Visie vernam 
het overlijden van Carlos Van 
Laere. Carlos was jarenlang 
hoofdredacteur van Visie, en tot 
1992 van zijn voorloper Volks-
macht. Carlos overleed op 2 
april. Hij werd net geen 80 jaar. 
 
Visie leeft mee met zijn zonen, 
schoondochters, kleinzonen en al wie dierbare herinneringen 
aan hem bewaart.
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