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Voor reacties kan je Luc bereiken  
via luc.hamelinck@acv-csc.be.

3 vragen voor...                              Luc Hamelinck

• • •  Jullie peilen naar de tevredenheid van het per-
soneel in lokale besturen. Waarom? In de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen willen we een zo volledig moge-
lijk beeld krijgen van hoe personeelsleden in lokale besturen 
hun werksituatie inschatten. Met die elementen kloppen we 
aan bij lokale politici, om hen kleur te laten bekennen en zich 
te engageren voor een aanpak na de verkiezingen. Zo willen 
we het personeelsbeleid beïnvloeden.

• • •  Hoe is het gesteld met het dossier over zware 
beroepen? Sinds begin dit jaar blokkeert de politiek het dos-
sier van de zware beroepen. N-VA heeft een reeks onmogelijke 
eisen op tafel gelegd die erop neerkwamen dat een erken-
ning als zwaar beroep geen voordeel zou opleveren. Zelfs de  
minister van pensioenen vond dat onverdedigbaar. Omdat het 
vooruit moet gaan, is het nodig dat de regering spoedig groen 
licht geeft om de finale onderhandelingen met de vakbonden 
voor de openbare sector op te starten over de 
regeling en de lijst van de zware beroepen. Er is 
echter nog een lange weg te gaan.

• • •  Iemand kwam ooit op het idee dat 
we allemaal langer moeten werken. Verdient 
deze persoon een standbeeld of volstaat een 
kistje overrijpe tomaten? Dat wordt dan zeker 

een standbeeld van gemiste kansen en foute 
maatregelen. De afgelopen tien jaar werd de 
hele pensioenkwestie verkeerd aangepakt. 
De huidige regering somde zelfs gewoon 
haar lijstje van te nemen maatregelen op in 
het regeerakkoord. Zonder zich echt af te 
vragen wat de gevolgen zijn. Daarom zullen 
pensioendiscussies het debat blijven beheer-
sen. Om langer werken mogelijk te maken, 
moet men ook de arbeidsvoorwaarden aan-
passen. Dat is helemaal niet gebeurd. Met 
als gevolg dat mensen meer langdurig ziek 
uitvallen of een burn-out krijgen. NT

Luc Hamelinck is voorzitter van  
ACV Openbare Diensten

Om langer werken  
mogelijk te maken‚  
moet men ook de  
arbeidsvoorwaarden  
aanpassen. Dat is  
helemaal niet gebeurd.”

“
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Het gesprek
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Het verhaal is van alle tijden. In eerste 
instantie dacht ik: “De Collega’s? Ik heb net 
De Kampioenen gedraaid, moet ik nu nog 
verder teruggaan in de televisiegeschiede-
nis?” Maar het verhaal is van alle tijden. Het 
gaat over een groep mensen die 8 uur per 
dag met elkaar doorbrengen en niet voor 
elkaar gekozen hebben. De groepsdynamiek 
maakt het geweldig interessant.

In de oorspronkelijke serie speelde  
alles zich af op een ministerie. En ze was 
een kind van haar tijd: geen enkele vrouw  
in de serie schopte het hoger dan directie- 
secretaresse en heel de cast was wit. Daar  
kan je nu niet meer mee afkomen. We zaten 
wel met de vraag of het over ambtenaren 
moest gaan.

Iemand opperde het idee om het meest 
gehate overheidsbedrijf, de NMBS, te 
nemen. Maar daar zat ik mee verveeld omdat 
ik zelf zeer vaak de trein neem. En hoewel 
ik ook wel eens klaag over de NMBS, is mijn 
praktijkervaring heel positief. Ik kom alleen 
maar gemotiveerde en opgewekte conduc-
teurs tegen. Dat kon ik ze dus niet aandoen. 
Nu hebben we de situering zo vaag mogelijk 
gehouden. Het woord ministerie valt bijvoor-

beeld niet. Het gaat over een dienst waar 
dossiers worden verwerkt, maar wat er in die 
dossiers staat … 

Toen de film werd aangekondigd, kreeg 
ik veel mails van ambtenaren. De helft met 
de vraag: ‘Ga je ons belachelijk maken?’  
De andere helft was afkomstig van klok-
kenluiders: ‘Ik heb nog wel verhalen over de 
administratie waar ik werk’. In mijn familie 
zitten er ook ambtenaren en die zijn al die 
kritiek en flauwe grappen over hen beu.  
Tussen al die ambtenaren zal altijd wel een 
deel de kantjes ervan af proberen te lopen. 
Wat ook voorkomt in de privé.

Ik weet dat ik geprivilegieerd ben. Ik 
ben al heel mijn leven met film bezig en ik 
heb nooit het gevoel dat ik naar mijn werk ga. 
Maar niet elke job is even tof of geeft evenveel 
mogelijkheden tot zelfontplooiing en verrij-
king. Het merendeel van de mensen gaat naar 
zijn werk en probeert daar in het beste geval 
iets van te maken. Voor alle duidelijkheid: de 
film wil geen maatschappijkritisch statement 
maken. Het is een comedy. Het zou mij dan 
ook verbazen en wellicht ook een beetje droef 
maken als ambtenaren zich persoonlijk aange-
sproken zouden voelen door deze film. NT

Met je collega’s  
 

naar De Collega’s

40 jaar na de televisiereeks De Collega’s‚ starten in mei de opnames  
van De Collega’s 2.0. De clichés zullen nooit ver weg zijn‚ maar het 
zou regisseur Jan Verheyen “verbazen en ook een beetje droef 
maken als ambtenaren zich persoonlijk zouden aangesproken voelen 
door deze film”. In december loopt De Collega’s 2.0 in de zalen.

TEKST
Willem-Jan van Ekert

FOTOGR AFIE
Anton Coene
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naar De Collega’s

“We zaten wel met de vraag of 
het over ambtenaren moest gaan.”

J A N  V E R H E Y E N
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Reeks ——— Deel 1
ANNIE
HONDEGHEM:
De overheid is niet 
meer de enige 
actor die de 
samenleving moet 
sturen‚ maar is 
wel nog steeds 
belangrijk.”

“
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Reeks ——— Deel 1

“Overheidsmanagement 
vraagt een specifi eke bena-
dering, je kunt niet dezelfde 
principes en technieken 
uit het privémanagement 
toepassen. De context ver-
schilt, in de publieke sector 
is de politieke omgeving zeer 
bepalend.” 

Maar in de publieke 
sector wordt toch ook 
geschermd met effi -
ciëntie‚ lagere kosten, 
hogere prestatiedruk?
“Vanaf de jaren tachtig 

raakten economische waar-
den als effi ciëntie, effectiviteit 
en zuinigheid in zwang. Vol-
gens die neoliberale ideologie 
kost de overheid te veel. De 
overheid moet zich daarom 
organiseren als een privaat 
bedrijf. Na de fi nanciële crisis 
van 2008 gaat de slinger weer 
de andere richting op.”

Er worden nog steeds 
taken afgestoten. 
“Dat is de tijdsgeest, on-

dersteund door het neolibe-
rale discours dat zegt dat ons 
overheidsbeslag van 53,3% 
te groot is. Als je dat cijfer 
met andere OESO-landen 
vergelijkt dan zie je grote 
verschillen. In de Scandina-

vische landen ligt het een 
stuk hoger. België is heus niet 
de kampioen. Sowieso is dat 
geen makkelijk debat. Wij 
hebben ook een traditie om 
onderwijs, gezondheids- en 
welzijnszorg over te laten aan 
de non-profi tsector. Die be-
taald wordt door de overheid.”

Is er een verband 
tussen de hoogte van 
de welvaart en die van 
het overheidsbeslag?
“Er is geen lineair ver-

band. Je hebt landen met een 
hoog beslag die slecht pres-
teren en landen die het wel 
goed doen. België is op dat 
vlak eerder de middelmaat. 
Het is ook een heel complex 
land door onze confederale 
staatsstructuur.” 

Is het dan niet beter 
om enkele maatschap-
pelijke vraagstukken 
uit de politieke 
invloedssfeer te halen?
“Het pensioendossier is 

daar een voorbeeld van. Er is 
een pensioencommissie maar 
fi naal beslist de politiek. We 
leven niet in een technocra-
tie waar experten de dienst 
uitmaken. Churchill zei heel 
terecht dat de democratie niet 

perfect is, maar dat hij geen 
beter systeem kent.”  

Verlangen we niet te 
veel van de overheid?
“Misschien, maar we 

moeten opletten dat we niet 
in het tegendeel vervallen. Ik 
denk aan de participatiesa-
menleving die jaren geleden 
in Nederland opgang maakte. 
Waarin burgers voor zichzelf 
moeten zorgen. Wie gaat 
daar uiteindelijk het beste 
uitkomen? Diegene die de 
middelen en skills heeft of de 
sukkelaar die dat niet heeft?” 

Maar is het idee daar-
achter ook niet: je hebt 
als burger ook je eigen 
verantwoordelijkheid?
“In de bestuurskunde 

noemen we dat coproductie, 
waarbij de overheid niet meer 
de enige is om de publieke 
dienstverlening te verzorgen. 
Dat een aantal diensten in 
samenwerking tussen over-
heid, middenveld en burgers 
worden geleverd. Maar ook 
hier geldt: aan alles is een 
keerzijde. Je krijgt een mat-
teüseffect: degenen die beter 
opgeleid zijn en participeren, 
plukken er eerder de vruchten 
van. De overheid heeft nog 

altijd een heel belangrijke 
rol om ook te zorgen voor de 
minst begoeden.”

Een andere trend is de 
vrije marktwerking.
“De discussie rond de wet 

van ’91 ging over het al dan 
niet privatiseren van over-
heidsbedrijven. Men opteerde 
toen om dat niet te doen maar 
wel om overheidsbedrijven 
meer armslag te geven zodat 
ze minder afhankelijk werden 
van politieke bemoeienissen. 
Governance kwam in de 
plaats van government. De 
overheid is niet meer de enige 
actor die de samenleving 
moet sturen, maar is wel nog 
steeds belangrijk.” 

Moet de overheid 
meer samenwerken 
met het bedrijfsleven?
“Dat gebeurt volop. 

Publiek private samenwer-
king is een vrij nieuwe 
constructie waarbij elk de 
eigen troeven uitspeelt.” 

Verdwijnen er dan geen 
jobs binnen de overheid?
“De fi naliteit van een 

overheid is niet om arbeids-
plaatsen te creëren. Wel om 
diensten te leveren die ten 
goede komen aan de samen-
leving.”

Maar dat wordt toch 
voortdurend beloofd: 
jobs‚ jobs‚ jobs?
“Terecht. Er is veel kritiek 

op het feit dat de overheid 
mensen tewerkstelt die op 
de private markt niet terecht 
zouden kunnen. Die sociale 
rol mogen we niet zomaar 
aan de kant schuiven. De 
beste manier om mensen te 
integreren in de samenleving 
is nog altijd om hen zinvol 
werk te geven.” NT

Essentie openbare 
dienstverlening
Professor Annie Hondeghem is directeur van het KU Leuven 
Instituut voor de Overheid. Ze verricht voornamelijk onderzoek 
over personeelsmanagement bij de overheid‚ gelijke kansen en 
diversiteit‚ en veranderingsmanagement.

TEKST
Willem-Jan van Ekert

ILLUSTR ATIE
Charlotte Dumortier
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Het tijdstip

8

Bart Dufour werkt al 21 jaar bij ILvA, 
het Intergemeentelijk samenwer-
kingsverband voor milieu in de regio 
van Aalst. De eerste tien jaar van 
zijn loopbaan haalde hij papier‚ 
glas en karton op. Nu doet hij enkel 
nog GFT. “De ronde met papier en 
glas is het zwaarst, dus vanaf een 
bepaalde leeftijd wordt dat heel 
lastig. GFT is in de winter iets rus-
tiger en minder belastend, omdat 

mensen minder tuinafval hebben.” 
Barts ronde begint elke dag om 6u 
en eindigt normaal om 16u‚ vier 
dagen per week. “We werken 9 uur 
en 30 minuten per dag‚ maar in 
principe zit ons werk er pas op als 
de ronde afgelopen is. In de zomer 
kan het al eens uitlopen tot 19u. Dat 
zijn lange dagen.” Het is een job 
die volgens Bart vaak onderschat 
wordt. “Als afgevaardigde bij  

ACV Openbare Diensten volg ik de 
onderhandelingen op nationaal 
vlak en bezorg ik de nodige info op 
de werkvloer. De juiste argumen-
ten zijn belangrijk om de politiek 
te kunnen overtuigen van het zwa-
re beroep. Dat blijft een belangrijk 
strijdpunt‚ want zeker in de winter 
kan onze job enorm belastend zijn. 
De gevoelstemperatuur op koude 
dagen is -7°C als je achteraan de 

vrachtwagen hangt. Dat van  
6u ‘s ochtends tot soms 18u. Ik zie 
het niet veel mensen 40 jaar of 
langer doen.” Toch zijn er ook  
al heel wat verbeteringen doorge-
voerd. “De nieuwe vrachtwagens 
die we sinds oktober gebruiken‚ 
bieden meer veiligheid. En dat is 
nodig. Zo ben ik al eens aangere-
den door een motor en aangeval-
len door een hond.” NT

TEKST
Renske De Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene

8u30, woonwijk in Affligem
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De klant

• Anna krijgt sinds juli  
2017 hulp van Giovanni 
Maenhout van Thuiszorg  
Maldegem. Hij komt twee 
keer per week langs. 
“Giovanni kookt en doet 
de was. Ik ben nog redelijk 
goed ter been, maar dat lukt 
toch niet meer.” Anna’s vijf 
kinderen komen regelmatig 
op bezoek. Vóór Giovanni 
hielpen ze Anna met koken. 
Nu hebben ze meer tijd om 
quality time door te brengen 
met hun mama. Giovanni 

maakt vooral gewone kost 
klaar, maar dat maakt voor 
Anna niet zoveel uit. “Ik lust 
alles en hij kan heel goed 
koken. Het liefste eet ik  
zurkelpatatten.”

Sociaal contact
“Ik vind het ook heel fijn dat 
het altijd dezelfde persoon 
is die langskomt. Dat schept 
een band.” Het sociaal 
contact is dan ook enorm 
belangrijk voor Anna. Ze 
heeft 40 jaar haar eigen café 

uitgebaat en is dus graag 
omringd door mensen.  
Ook haar familie benadrukt 
hoe fijn het is dat ze dankzij 
deze hulp in haar eigen huis 
kan blijven. Dat beaamt  
ook Giovanni zelf. “Het  
doel van onze job is om 
mensen zo lang mogelijk - 
en uiteraard zo goed  
mogelijk - thuis te houden. 
Ik heb vooral vaste patiën- 
ten, en Anna is er eentje 
uit de duizend. Ik kom hier 
met plezier langs.” NT

TEKST
Renske De Maesschalck

FOTOGR AFIE
Anton Coene

Wie 
Anna Borle, gepensioneerde  

café-uitbaatster  

Klant bij  
Thuiszorg Zorgbedrijf  

Meetjesland (ZBM)

De stelling

Ik vind het heel fijn dat het altijd dezelfde 
persoon is die langskomt. Dat schept een band.”

“

10

ACV_MAA_v02.indd   10 13/03/2018   17:27

NT Maart 2018

De klant

11

Vakbonden verdienen veel geld aan het  
uitbetalen van de werkloosheidsvergoedingen

Deze stelling is

Omschrijving

In het volgend nummer

Conclusie

Stelling

O waar 

O waarschijnlijk 

O onduidelijk 

O onwaarschijnlijk 

O niet waar

Het is geen toeval dat vakbonden  
werkloosheidsuitkeringen uitbetalen:  
ze hebben de werkloosheidsverzekering 
uitgevonden. Eind 19de, begin 20ste eeuw 
droegen vakbondsleden iedere maand  
bij aan een kas waarop ze een beroep 
konden doen als ze werkloos waren. 
Werkgevers richtten kassen op  
voor vakantiegeld en kinderbijslag.
 
• DIT SYSTEEM BESTAAT NOG: werknemers en werk-
gevers bouwden in diverse sectoren gezamenlijk 
beheerde fondsen op. Die betalen een toeslag uit 
in geval van (tijdelijke) werkloosheid, ziekte, pen-
sioen, zorgen voor opleiding … In 1944 werd dit 
systeem verankerd in het Sociaal Pact. Werkge-
versorganisaties regelden de uitbetaling van kin-
derbijslag en vakantiegeld via sociale secretariaten. 
Vakbonden betaalden de werkloosheidsuitkeringen 
uit, mutualiteiten de ziekte-uitkeringen.

De uitbetalingsinstelling van een vakbond zorgt 
dat werkloze leden op hun werk of in een vak-
bondskantoor terechtkunnen voor het opmaken 
van een werkloosheidsdossier. Als er daarbij pro-
blemen opduiken, zal de vakbond deze aanpakken. 
De vakbond legt dit dossier voor aan de RVA. Als 
die het goedkeurt, kan de vakbond uitbetalen. Dit 
complexe proces vergt deskundigheid. De rol van 
de vakbond gaat dus verder dan doorgeefluik zijn 
van werkloosheidsuitkeringen. Door de opvolging 
van werkloosheidsdossiers kunnen we immers ook 
problemen detecteren die we dan kunnen aan-
pakken via sociaal overleg, bijvoorbeeld op het 
beheerscomité van de RVA.

 

Er zijn minder arbeidsongevallen 
in de openbare sector.

De stelling

Voor deze dienstverlening ontvangt ACV een admi-
nistratievergoeding van de overheid van 16,36 euro 
per dossier. Op deze vergoeding werd de voorbije 
jaren sterk bespaard, terwijl het aantal werklozen 
steeg en de complexiteit van de dossiers toenam. 
ACV maakt geen winst op deze vergoeding. Inte-
gendeel, ze volstaat niet om de kosten te dekken. 
De vergoeding kan ook enkel gebruikt worden voor 
de dienstverlening van de werkloosheidsverzeke-
ring. De syndicale poot en de dienstverleningspoot 
van de vakbond hebben daarom aparte boekhou-
dingen. De werking en boekhouding van de uitbe-
talingsinstellingen worden gecontroleerd door een 
interne audit, de RVA en het Rekenhof.

Het is een misvatting dat private commerciële 
spelers goedkoper zouden werken. Infrastructuur, 
IT, gespecialiseerde medewerkers … zijn ook voor 
privé-organisaties niet gratis. Bovendien zal een 
privé-initiatief om de winstmarges te maximalise-
ren enkel de krenten uit de pap willen: de gemak-
kelijke dossiers of geen dienstverlening in kleinere 
gemeenten of in de onderneming. 

Ook wanneer de overheid de rol van de uit-
betalingsinstellingen zou overnemen, gaan deze 
argumenten op. Het lijkt geen gezonde situatie als 
de overheid een vierdubbele rol op zich zou nemen: 
de werkloosheidsreglementering opstellen, de uit-
keringen uitbetalen, de dienstverlening organiseren 
en werklozen controleren op hun zoekgedrag, en 
mogelijk sanctioneren. De rol van belangenbeharti-
ger die de vakbond op zich neemt, zou in dit scenario 
onbestaande zijn. NT
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De confrontatie

TEKST
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“IETS WAT BRUSSEL achtervolgt zijn de no 
go-zones. Die bestaan niet.” Michel Goovaerts 
is stellig. “Er zijn wel bepaalde wijken waar 
het moeilijker werken is. Maar binnen de 
12 uur na een incident wordt daar extra ge-
patrouilleerd.” Fouad Ahidar: “In het rapport 
van comité P lees je inderdaad nergens dat 
bepaalde buurten gemeden worden. Maar je 
leest wel dat agenten bang zijn om te gaan. 
Ik heb nog meegemaakt dat patrouilles in 
Molenbeek in de val werden gelokt en bij 
aankomst bekogeld met molotovcocktails.”

Een veel gehoorde klacht bij 
allochtone jongeren is dat er te 
veel identiteitscontroles zijn.
MICHEL GOOVAERTS: “In de jaren 80 was een 

systematische controle inderdaad schering 
en inslag. We werken nauw samen met het 
comité P. Klachten over die systematische 
pestcontroles krijg ik toch niet meer.”

FOUAD AHIDAR: “In 1991 heb ik nog betoogd 
met een badge ‘Déjà contrôlé/Reeds gecon-
troleerd’. Er zijn problemen met sommige 
agenten, net zo goed als met bepaalde jonge-
ren. In Brussel gebeuren fantastische dingen, 
maar we hebben nu eenmaal net als elke 
grote stad problemen. Sommigen proberen 
die te vergroten, anderen te minimaliseren. 
Wij willen gewoon de feiten aanpakken. Als 
ik praat over de criminaliteit dan krijg ik vaak 

te horen: je brengt het discours van Vlaams 
Belang. Maar dat bedoel ik: we moeten niet 
minimaliseren. Op een bepaald moment 
vraagt mijn zoon: ‘Papa, zijn wij ook 
Marokkanen?’ (Fouad is getrouwd met een 
Vlaamse en heeft 5 kinderen ‘en ze zijn al-
lemaal blond!’). Ik zeg dat we én Marokkaan 
én Belg zijn. ‘Elke keer als ik lastiggevallen 
word, is dat door Marokkanen’, zegt hij. Dat 
doet toch pijn om dat te horen? Dat heeft 
niets met afkomst te maken, maar met slecht 
opgevoede kinderen. Dat moet je aanpakken, 
niet de Marokkanen an sich.”

Moet de politie niet meer deel 
uitmaken van het sociale weefsel 
in een wijk?
MICHEL GOOVAERTS: “Vroeger kende iedereen 

de lokale champetter. Het probleem is dat we 
onvoldoende mensen uit Brussel zelf hebben. 
We pleiten voor het rekruteren van agenten, 
want die zetten snel de stap naar inspecteur. 
Binnen de agentengroep werven we meer 
Brusselaars aan, ook veel nieuwe Belgen. Dat 
is een goede zaak. En Fouad, je moet daar eer-
lijk in zijn: die mensen hebben het niet altijd 
gemakkelijk. Die hebben toch wel moed om 
die stap naar een job bij de politie te zetten.”

FOUAD AHIDAR: “Ja, maar ook dat is veranderd. 
Wanneer nieuwe Belgen zien dat een van hen 
ook bij de politie zit, zijn ze best wel content.  

De aanleiding voor het gesprek tussen de korpschef van 
de politiezone Brussel hoofdstad Elsene Michel Goovaerts 
en eerste ondervoorzitter van het Brussels Parlement 
en sp.a-lid lid Fouad Ahidar waren de rellen afgelopen 
november in Brussel. Een regelrechte confrontatie werd 
het niet: beide heren spraken vooral over het voorkomen 
van dergelijke incidenten. En over het imago van de stad, 
de politie en de jongeren.
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FOUAD AHIDAR: “Ik stel me alleen de vraag 
of de politie dat moet doen of de gemeente. 
Elke gemeente heeft stadswachters en buurt-
werkers. We moeten daar ook de middelen 
voor hebben. Er zijn mensen nodig die zicht-
baar zijn in de wijk. En die eens meevoetbal-
len, langsgaan in het jeugdhuis, ’s avonds een 
praatje met jongeren slaan op straat. Je hoort 
politici alleen maar roepen over meer politie, 
maar waar is dat geld voor preventie?”

MICHEL GOOVAERTS: “Ik moet dat onderschrij-
ven. Wij zijn het sluitstuk. De politie komt 
als de rest gefaald heeft. En als je te weinig 
politiemensen hebt, zoals destijds in  
Molenbeek, dan heb je een probleem. Je 
moet eerst noodhulp kunnen garanderen  
aan de bevolking, dat gaat ten koste van  
de wijkwerking. Een ander probleem is de  
turnover van de bevolking, in bepaalde 
wijken is die zeer groot. Daar is de bevolking 
na drie jaar volledig gewijzigd. Dat vraagt een 
extra investering.”

Gaat er wel voldoende geld naar de
buurten zelf? Anders blijf je maar politie
sturen zonder problemen op te lossen.
FOUAD AHIDAR: “Het wordt tijd dat we een 

aantal zaken herbekijken. Op een bepaald 

Die mix stelt gerust, een weerspiegeling 
van de maatschappij is goed. Ik begrijp niet 
waarom de doorstroming niet goed draait, er 
zijn toch voldoende kandidaten?”

MICHEL GOOVAERTS: “Het grote probleem bij  
de wijkpolitie is de verloning. Mensen die  
in ploegen draaien, verdienen meer ten  
opzichte van een wijkinspecteur. Dat gaat 
toch over enkele honderden euro’s per 
maand. En een wijkinspecteur werkt per 
definitie niet ’s nachts.”

Waarom niet‚ een wijk leeft 
’s nachts toch ook?
MICHEL GOOVAERTS: “Een wijkinspecteur doet 

te veel administratief werk. Op dat vlak is hij 
nog altijd een veredelde facteur van stads-
bestuur en parket. We proberen hen met de 
verlaging van de terreurdreiging tijd te geven 
om in contact met de buurt te komen. Maar 
we gaan meer doen: het middenkader, de 
hoofdinspecteurs, heeft een enorm potenti-
eel. Die kunnen de taak van buurtregisseur 
op zich nemen. Zorgen dat er zaken hersteld 
worden in een wijk, een lamp, een ruit. Die 
broken window theorie bestaat al sinds de 
jaren tachtig. We moeten ook naar de  
wijkcomités en de jeugdhuizen gaan.”

Fouad Ahidar   
Eerste ondervoorzitter Brussels  
Parlement en sp-a lid 
 
 
 

Michel Goovaerts  
Korpschef van de politiezone 
Brussel hoofdstad Elsene 
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moment moet je optreden en niet blijven zeggen: het komt 
door de armoede. Ik kom uit een gezin met acht broers en 
zussen. We waren echt arm. Maar we kregen wel waarden 
mee van thuis: we hebben nooit iemand bestolen of lastig-
gevallen. Waarom zou je daartoe het recht hebben als je arm 
bent? Het heeft met opvoeding te maken, met de manier hoe 
we met elkaar omgaan. Maar net zoals er problemen zijn met 
sommige jongeren, zijn die er ook met sommige agenten. 
Die verrotten het voor het hele korps dat zijn werk goed doet 
maar kunnen gewoon in het korps blijven met weinig of geen 
straf. Misschien ligt de fout ook bij de jongeren omdat ze te 
weinig klachten indienen.”

MICHEL GOOVAERTS: “Toen ik in 2017 als korpschef aantrad, heb 
ik een opdrachtbrief geschreven. Als eerste punt stond een 
integer en eerlijk politiekorps. Dat is niet evident, integriteit 
en respect krijgen en geven is een werk van lange adem.”

FOUAD AHIDAR: “Ik weet dat jij het gaat aanpakken, Michel, ik 
heb je in het parlement bezig gehoord en ik was aangenaam 

verrast. Maar is de vakbond eigenlijk 
niet te sterk? Sorry dat ik mij dat hier 
zo openlijk in jullie magazine afvraag 
(hilariteit).” 

MICHEL GOOVAERTS: “Dat denk ik niet, 
maar ik heb wel al harde gesprek-
ken met de vakbond gevoerd. Dat 
het moeilijk is om respect te krijgen 
op straat, maar dat we het zelf wel 

altijd moeten tonen. Ik heb ook gezegd dat de rotte appels 
eruit moeten. En de vakbond is daar best flexibel in, hun visie 
daarover is ook veranderd. Het wordt binnen een korps steeds 
minder aanvaard als je je niet gedraagt.” 

Je kan wel meer middelen in ordehandhaving zetten
maar als je dat weghaalt bij buurt- en jongerenwerking
dan is dat toch een straatje zonder einde?
FOUAD AHIDAR: “Dat zijn twee verschillende zaken. De politie 

moet haar werk kunnen doen. In Molenbeek is er op elke hoek 
een jeugdhuis, jeugdbeweging of straathoekwerker. Dat kan je 
toch beter bijeenbrengen? Ik ben voorzitter van de commissie 
huisvesting. Daar kom ik tot de vaststelling dat er in dit gewest 
bijna 3.000 sociale woningen zijn met 4 of 5 slaapkamers. 
Mensen kregen die 20 jaar geleden toegewezen maar onder-
tussen zijn hun kinderen het huis uit. Ondertussen hebben we 

die appartementen nodig om andere gezin-
nen uit de wachtlijst in onder te brengen. 
Die wonen nu veel te krap en wat doen hun 
kinderen ’s avonds? Die lopen rond op straat. 
Ik wil zeggen: iedereen heeft een deel van de 
oplossing. 

Het heeft ook te maken met onderlinge 
solidariteit. Middelen, dat is één zaak. Maar 
er is ook nog zoiets als vertrouwen in de jon-
geren, in de buurt. Er kwam ooit een oudere 
vrouw in Molenbeek mij vertellen dat ze elke 
dag langs een groep jongeren moest passeren 
waar ze bang voor was. Ik ben met die vrouw 
naar die groep gegaan, heb gezegd: ‘Dit is 
Jeannine en ze is bang van jullie.’ Waarop die 
jongens zeiden dat het helemaal niet nodig 
is. Een tijdje later ga ik nog eens langs bij die 
groep en vraag waarom er een aantal uit wa-
ren verdwenen. ‘Oh die werden gek. Jeannine 
vroeg voortdurend hoe het thuis ging en op 
school.’ (lacht) Dat soort kleine dingen kan 
een buurtregisseur perfect doen: mensen 
bijeenbrengen. 

MICHEL GOOVAERTS: “Momenteel is er binnen 
de politie de discussie tussen hardliners die 
zeggen: ‘De mensen moeten weer schrik krij-
gen van ons.’ Dat staat toch wel haaks op wat 
we in het verleden probeerden met ‘de politie 
is uw vriend’. Eerlijk gezegd heb ik geen 
behoefte om als politieman ieders vriend te 
worden. Maar die vijandigheid ten opzichte 
van ons hebben we ook niet nodig. Hoe denk 
jij Fouad dat we respect kunnen krijgen?”

FOUAD AHIDAR: “Jullie komen te weinig 
positief in het nieuws, dat imago moet je bij-
stellen. Helaas is goed nieuws meestal geen 
nieuws. Langs de andere kant, wil je ver-
trouwen wekken, dan mag je dat ook nooit 
schaden, ook niet ten opzichte van je eigen 
mensen. En gebruik als minister van Binnen-
landse Zaken gematigde woorden. De grote 
kuis doen, wat is dat nu voor taalgebruik? 
Hoe ga je zo een goede relatie opbouwen?” NT

Je hoort politici alleen maar roepen over meer politie‚  
maar waar is dat geld voor preventie?” ——  FOUAD AHIBAR 

“

“Het probleem is dat we onvoldoende  
mensen uit Brussel zelf hebben” ——  MICHEL GOOVAERTS

ACV_MAA_v02.indd   15 13/03/2018   17:28



Digitalisering

MARTINE  
DE REGGE:
Door het repetitief 
werk over te laten 
aan technologie‚ 
wordt je job minder 
eentonig.”

“
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Over digitalisering is al veel inkt gevloeid. Dat het zal leiden tot massaal 
jobverlies onder andere‚ ook in de openbare sector. Maar is dat ook zo?  
En hoe ziet de openbare sector eruit in de toekomst? Een gesprek  
met Gentse schepen Martine De Regge‚ bevoegd voor personeelsbeleid‚  
administratieve vereenvoudiging en Digipolis.

Digitalisering

De impact van digitalisering  
op openbare diensten

TEKST
Renske De Maesschalck

ILLUSTR ATIE
Eline Van Strien

“ER IS GEEN ontsnappen aan 
de digitalisering maar dat 
willen we ook niet. Techno-
logie kan het werk eenvou-
diger en efficiënter maken 
voor onze medewerkers. 
Saaie administratieve taken 
worden nu overgenomen 
door systemen die je overal 
en altijd kunt raadplegen. 
GPS-systemen vermijden 
dat wegendiensten onnodig 
omrijden. Burgers kunnen nu 
ook online van dienstverle-
ning genieten”, gaat Martine 
De Regge van start. 

Een vaak gehoord voor-
oordeel is dat digitalisering 
jobs doet verdwijnen. “Dat is 
volgens mij niet waar. Wat we 
wel zien is een verschuiving 
van taken. Er verdwijnen 
bepaalde - vaak eerder routi-
neuze en saaie - taken, maar 
daardoor komt er budget en 
ruimte vrij. In de publieke 
sector zijn er altijd mensen 

nodig, er zijn zoveel taken 
die we niet kunnen uitbeste-
den aan technologie. Denk 
aan kinderopvang, sociale 
werkers … Die menselijke 
toets is onmisbaar. Door het 
repetitief werk over te laten 
aan technologie, wordt je job 
minder eentonig.”

Iedereen mee op de  
digitale snelweg
Er wordt almaar meer 

verwacht van een lokale 
overheid. Digitale loketten 
en dienstverlening spelen 
daarin een grote rol. Dat 
heeft uiteraard gevolgen 
voor de werking van een 
lokaal bestuur, zoals dat 
van Stad Gent. “Ten eerste 
moeten we de nodige 
opleidingen voorzien voor 
onze medewerkers. De 
mogelijkheid tot thuis- en 
flexwerken verkleint ook 
de grenzen tussen werk en 

privé. Blijven waken over die 
scheiding zie ik als een van 
de grootste uitdagingen van 
onze organisatie. Daarnaast 
moeten we ook de privacy 
en de veiligheid van online 
data kunnen garanderen.”

De combinatie van 
digitale en fysieke dienstver-
lening is essentieel voor een 
goede service. “Een terechte 
opmerking bij digitalise-
ring is dat veel mensen uit 
de boot vallen. We blijven 
daarom kiezen voor loketten 
en menselijk contact. Nog 
niet iedereen is mee op die 
digitale snelweg. Net om die 
reden heeft Digipolis, het 
centrum dat ICT uitwerkt 
voor Groep Gent, ‘Digitaal. 
Talent@Gent’ opgezet. Dit 
project geeft Gentenaars 
fysiek toegang tot computers, 
eventueel onder begeleiding. 
We willen iedereen mee heb-
ben met het digitale verhaal.”

Hulpmiddel & geen doel
“We zien digitalisering 

als een hulpmiddel en niet 
als doel op zich. Het maakt 
het leven van de burger én de 
medewerkers makkelijker, 
maar Gent blijft een stad van 
en voor mensen. We zetten 
technologie in om dat te 
bereiken, rekening houdende 
met de reeds vermelde  
potentiële valkuilen. We 
staan op dat vlak voor  
belangrijke keuzes en we 
willen daar zeker niet in  
achterop hinken. Integen-
deel, ik wil dat we een voor-
trekkersrol nemen. Digipolis 
is daar ook volop mee bezig. 
Hoe creëren we een warme  
maatschappij die vooruit-
strevend is en toch oog heeft 
voor alle lagen van de bevol-
king en voor het welzijn van 
de medewerkers? De vak-
bonden spelen een essentiële 
rol in dat streven.” NT
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Er zijn veel zorgen
rond jeugdzorg”

“

• Een jeugdrechter 
kan een jongere in een 
gemeenschapsinstelling 
plaatsen, bijvoorbeeld 
als die in een zwaar 
problematische opvoe-
dingssituatie verkeert 
of een als misdrijf 
omschreven feit pleegde. 
De Bijzondere Jeugdzorg 
doet in Vlaanderen een 
beroep op drie gemeen-
schapsinstellingen: De 
Kempen in Mol, De Zande 
in Ruiselede en De Grub-
be in Everberg. Brecht 
Baselet is opvoeder in GI 
De Kempen waar onlangs 
voor 24 uur het werk werd 
neergelegd.

Vanwaar de onvrede?
“In januari stuurden we 
vanuit de vakbonden een 
brief naar minister Jo 
Vandeurzen om aan de 
alarmbel te trekken. We 
onderbraken vervolgens 
twee uur het werk en 
kregen een gesprek met 
het hoofdbestuur. Helaas 
zonder oplossing. We 
protesteren tegen de hoge 

werkdruk, het tekort aan 
personeel, de wachtlijsten 
voor de jongeren, een 
gebrek aan opvolging 
voor zij die meerderjarig 
worden en het uitblijven 
van een samenwerkings-
akkoord met psychiatri-
sche instellingen.”

Een hele lijst‚ kan 
de minister jullie 
tegemoetkomen?
“Minister Vandeurzen 
heeft enkele maatregelen 
doorgevoerd. Zo werden 
vorig jaar 18 extra perso-
neelsleden aangeworven, 
voor alle instellingen 
samen. Maar het struc-
turele probleem wordt 
niet opgelost. Er is een 
gebrek aan samenwer-
king met psychiatrische 
instellingen en aan betere 
uitstroommogelijkheden 

voor de jongeren. Wij 
krijgen vaak jongeren met 
psychische problemen, 
die agressief kunnen zijn. 
Die kunnen bijgevolg een 
hele leefgroep en campus 
op stelten zetten. Vooral 
voor hen vragen wij meer 
uitstroomplaatsen omdat 
wij niet de psychiatrische 
hulp kunnen bieden die 
zij nodig hebben. Die zijn 
beloofd: dit en volgend 
jaar worden 30 plaatsen 
gecreëerd. Maar we vre-
zen dat die onvoldoende 
zullen zijn, ze zullen snel 
vollopen. Er zijn helaas 
te veel jongeren die voor 
dit type hulpverlening in 
aanmerking komen.” 

Wat met de andere eisen?
“We hebben niet voldoen-
de mensen om aan het 
pedagogisch eisenpak-

ket te kunnen voldoen. 
Er moeten daarvoor 
speciale functies worden 
ingevuld. Vandeurzen 
trekt 300.000 euro uit 
waarmee we 5 tot 6 extra 
mensen kunnen aanne-
men. De vraag is: krijgen 
we dat bedrag ook in 
2019? Of was het slechts 
een doekje voor het 
bloeden? Door een grote 
personeelsuitval zitten we 
in Mol al sinds 2017 met 
een ernstig personeels-
tekort. Het is dramatisch, 
in de hele sector is dat 
het geval. Niemand hakt 
knopen door omdat er 
voortdurend geschermd 
wordt met het feit dat er 
in 2019/2020 een nieuw 
decreet jeugdrecht komt. 
Dat zou alles opnieuw 
doen veranderen, met een 
aangepaste jeugdwet. 
Tot die tijd komen 
er geen extra middelen. 
Wat overblijft is onze-
kerheid. Want wat gaat 
er effectief op het veld 
gebeuren en wat wordt 
onze rol?” NT

ZIT JIJ MET EEN PROBLEEM DAT
JE WILT AANKAARTEN? LAAT HET ONS 

WETEN VIA NT@ACV-CSC.BE
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BRECHT BASELET

Brecht Baselet 

 · Opvoeder 
Gemeenschapsinstelling 
De Markt

 · Eksel
 · 32 jaar
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DE DIJKGRAAF IS BEZORGD

Het lokale bestuur ligt ook          
         in de polders onder vuur

Polders zijn de vruchtbare landbouwgebieden in het noorden van West- en  
Oost-Vlaanderen en langs de Scheldeoevers tussen Antwerpen en Gent. In deze  
laaggelegen gronden ligt het gevaar voor overstromingen altijd op de loer. De Vereniging 
van Vlaamse Polders en Wateringen (VVPW) houdt daarom een oogje in het zeil.

FOTOGR AFIE
ID/Wouter Van Vooren

TEKST
Willem-Jan van Ekert
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DE POLDERS en de Waterin-
gen zijn al sinds de 13e eeuw 
publieke instellingen, belast 
met het lokale waterbeheer. 
Vlaanderen telt 61 actieve 
polders en wateringen met 
een totale oppervlakte van 
311.970 hectare. Als dijk-
graaf leidt Antoine Wijffels 
het dagelijks bestuur van 
de Oostkustpolder. Met een 
oppervlakte van 20.930 
hectare een van de groot-
ste in Vlaanderen. “De titel 
van dijkgraaf is er gekomen 
tijdens de grote inpolderin-
gen in de 12e en 13e eeuw, 
waarbij land gewonnen werd 
op de zee. Dat ging in fasen: 
de eerste dijk die aangelegd 
werd, moest het zeewater 
tegenhouden. Door verder 
in te polderen werden die 
eerste dijken binnendijken 
en zijn ze vandaag niet meer 
zeewerend.”

Poldergeschotten
Antoine is bijna 74 en 

heeft heel zijn leven een 
boerderij in de polders 
gerund. De stap zetten naar 
een plaats in het polder-
bestuur was niet zo groot. 
“Iedereen die minimaal vijf 
hectare grond in zijn bezit 
heeft, krijgt stemrecht. In 
de Oostkustpolder zijn er 
823 stemgerechtigden. Die 
verkiezen bij een algemene 
vergadering het bestuur.” 
De Oostkustpolder strekt 
zich uit over de gemeenten 
Knokke-Heist, Damme en 
grote delen van Brugge, 
Oostkamp, Beernem en 
Maldegem. “Om zijn taken te 
vervullen, moet de polder  
uiteraard financiële midde-
len hebben. De Oostkust-
polder heft belastingen, de 
zogenaamde poldergeschot-
ten. De 17.000 eigenaars met 
een zakelijk recht betalen 

20 euro polderbelasting per 
hectare, met een minimum 
van 20 euro. Daarnaast 
wordt het jaarlijkse onder-
houd van de waterlopen 
mogelijk gemaakt door 
aanvullende middelen van 
de provincies en van de 
gemeenten.”

Sluikstorten
Door het regelen van de 

waterstand is die lager dan 
in het omliggende gebied. 
“Polders worden doorkruist 
door allerlei watergangen. 
Voor de waterhuishouding is 
het noodzakelijk dat sloten 
goed worden onderhouden. 
Jaarlijks controleren we of 
het water diep genoeg is en 
of er niet te veel waterplan-
ten in staan. Via de computer 
volg ik twee keer per dag het 
waterpeil in de polder op. Ik 
sta ook regelmatig met mijn 
lieslaarzen in het water om 
sluikstort uit het water te 
verwijderen. Dat is een echte 
plaag aan het worden. Soms 
moeten we met een amfibie- 
voertuig het vuil uit de  
verstopte kokers halen.”

Antoine toont grafieken 
op zijn laptop die online de 
verschillende waterstanden 
in de polder weergeven. 
“Afgelopen winter deed de 
grote hoeveelheid regen het 

alarmpeil overschrijden. 
We hebben verschillende 
keren met mobiele pom-
pen, die aan een tractor 
hangen, water overgepompt 
richting Leopoldkanaal. Dat 
kanaal kan het water enkel 
bij laagwater bij Zeebrugge 
in zee lozen. De Vlaamse 
overheid vertikt het immers 
om pompgemalen aan zee 
te bouwen. Die zouden 24 
op 24 uur water kunnen 
wegpompen.” 

Polderbesturen
afschaffen?
De Oostkustpolder staat 

in voor het onderhoud van 
waterlopen van tweede, 
derde en de niet-geklasseer-
de categorie. “Voor die derde 
categorie krijgen we terugbe-
taling van de gemeenten, 
voor de tweede van de 
provincie. De eerste cate-
gorie, de grote waterlopen, 
wordt onderhouden door de 
Vlaamse Milieumaatschappij. 
Wij deden daar wel altijd het 
beheer van maar dat nemen 
ze binnenkort van ons over. 
Wij staan als lokaal openbaar 
bestuur onder de bevoegd-
heid van de provincie 
West-Vlaanderen. Door een 
veranderde wetgeving wor-
den we beknot in onze wer-
king. Er zijn politici van een 
welbepaalde partij die vin-
den dat die polderbesturen 
beter afgeschaft worden. En 
dan? Alles overhevelen naar 
Vlaanderen? Ze vergeten dat 
de lokale verankering en de 
kennis van het terrein goud 
waard is. Kijk maar naar wat 
er al tientallen jaren buiten 
de polders gebeurt. Daar zijn 
die kleine waterlopen vaak in 
privéhanden en wordt er niet 
of nauwelijks naar omgeke-
ken. Daar vind je dan ook de 
meeste overstromingen.” NT

NT Maart 2018

“Buiten de  
polders zijn kleine 
waterlopen vaak 

in privéhanden en 
wordt er nauwelijks 
naar omgekeken. 
Daar vind je dan  
ook de meeste  

overstromingen.” 

ANTOINE WIJFFELS
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HET GESPREK 

Bib voor iedereen 
Waarom een gemeente moet 
investeren in een openbare 
bibliotheek.

REEKS

Openbare 
dienstverlening
Deel 2: Zijn loketten nog 
nodig?

DE CONFRONTATIE 

Jobs‚ jobs‚ jobs? 
Fons Leroy (VDAB) gaat in 
discussie met Ann Vermorgen 
(ACV).

 

Nieuws

Meer weten over je 

pensioen? Kom naar de 

infoavond in Lokeren!

ACV Lokeren en ACV Openbare Diensten organiseren een 
infoavond rond pensioenen in de openbare sector. De avond is gratis 
voor alle ACV-leden.

Wat staat er op het programma tijdens die infoavond?
Na een welkommoment‚ wordt de pensioenactualiteit in 

de openbare sector uitgebreid toegelicht. Joris Lermytte van 
ACV Openbare Diensten geeft een antwoord op al je vragen en licht 
de volgende topics toe:

• Pensioenberekening
• Gemengd pensioen
• Studieperioden regulariseren (diplomabonifi catie)
• Zware beroepen
• Pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid
• Toekomst: pensioen met punten‚ deeltijds pensioen‚ 

langer werken …

WAT?
Infoavond pensioenen voor personeel in de openbare sector

WANNEER?
Donderdag 19 april 2018

WAAR?
‘Het Volk’‚ Poststraat 4‚ 9160 Lokeren

INTERESSE? 
Schrijf je dan voor 15 april in door je gegevens te mailen naar 
oyurdaer@acv-csc.be. 
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‘FALEN IS GEEN OPTIE’. Het is de leuze van een bekend jeugdpro-
gramma waar mijn kinderen af en toe naar kijken. Elke keer op-
nieuw gaat mijn haar ervan rechtstaan. En voel ik me verplicht 
om doodserieus aan mijn bloedjes, die ondertussen al helemaal 
opgaan in het fl interdunne en slecht geacteerde verhaaltje en 
me doodleuk negeren, mee te geven dat falen wel degelijk een 
optie is. Dat er niets mis is met de mist ingaan. Dat iedereen 
fouten maakt en vooral, moet mogen maken. Want vooral met 
dat laatste heb ik het lastig. Een tweede kans geven aan iemand 
die een fout heeft gemaakt? Is dat niet iets voor naïeve wereld-
verbeteraars? Voor dat progressief schorem dat het waagt verder 
te kijken dan het eigen gelijk? Nee, aan de schandpaal met jou!  
Fouten worden niet getolereerd. 

Die onverdraagzaamheid maakt me bang. Als we vandaag 
ons schuldig maken aan een fout of wat velen zien als een fout, 
dan lijkt het alsof de boetedoening niet lang genoeg kan duren. 
Proportionaliteit, gezond verstand en – godbetert – empathie: 
veel te lastig.  Het liefst van al zouden we elke schuldenaar tot 
sint-juttemis doen branden in  het vagevuur. Daar wordt nie-
mand beter van, me dunkt. 

Terwijl we nochtans goed starten. Baby’s modderen ook 
maar wat aan en toch gaan onze handen op elkaar bij elke 

mislukte poging om zelf recht te staan. Dat enthousiasme voor 
de prutser verdwijnt ergens in de loop van het lager onderwijs. 
Aanmodderen, dromen, wat prutsen om te zoeken wat je leuk 
vindt: ten strengste verboden. 

Geven we die boodschap niet zelf mee aan ons grut, dan 
leiden ze het zelf wel af uit hun omgeving en hoe die rare grote 
mensen met elkaar omgaan. Mijn driejarige weigert pertinent 
om iets te proberen tot hij zeker weet dat hij het kan. Terwijl 
wij helemaal pro mislukking zijn, elke dag gaat er wel iets mis 
bij ons thuis of op het werk. That’s life, toch? Zo jammer, want 
hij ontzegt zich zoveel op die manier. Maar geef het kind maar 
eens ongelijk.

Daarom, met Pasen in het vooruitzicht, dit kleine pleidooi 
voor tweede kansen, voor vergeving. Anders is die Jezus hele-
maal voor niets gestorven aan zijn kruis, om dan ook nog eens 
de moeite te doen te verrijzen om zijn boodschap extra kracht bij 
te zetten bij ons, zondaars. Hij had zich beter de moeite gespaard 
en de stiel van zijn vader geleerd. Een goeie schrijnwerker, die 
heeft altijd werk! NT

Hulp nodig van Megacindy? Laat het haar weten via 
megacindy@acv-csc.be

Schuld en boete

Elke maand bedenkt onze columniste 
hoe ze de wereld kan veranderen. 

Soms slaagt ze in haar opzet‚ soms niet.
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IN 1957 ONDERTEKENEN ZES EUROPESE LANDEN waaronder 
België, het Verdrag van Rome. Een onderdeel ervan is artikel 119 
waarin bepaald wordt dat ‘iedere lidstaat er zorg voor draagt 
dat het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouw-
elijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid wordt 
toegepast.’ Het principe van gelijke lonen staat vermeld in tallo-
ze internationale en Belgische wetteksten. Desondanks is deze 
gelijkheid nog altijd geen realiteit. Ruim 60 jaar (!) later is het 

in IJsland wettelijk verplicht om mannen en vrouwen in dezelf-
de functie evenveel te betalen. Het land is daarmee het eerste 
ter wereld dat dit principe wettelijk verankert. IJsland voert de 
‘Global Gender Gap Index’ aan. Die meet onder meer de kloof 
tussen mannen en vrouwen inzake economische participatie, 
politieke mandaten, gezondheid en onderwijs. België staat op 
de 31ste plaats, met een loonkloof van ongeveer 6 procent voor 
voltijdse werknemers in de privésector. NT
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Op 25 maart 1957 ondertekenen de 
afgevaardigden van de zes lidstaten van de 

Europese Gemeenschap van Kolen 
en Staal (EGKS) de Verdragen tot de 

oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap en de Europese 

Gemeenschap voor Atoomenergie.
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