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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Nietsvermoedend stapte Leila die 22 maart het 
vliegtuig op. Binnen een paar uur zou ze weer in 
haar vertrouwde België zijn. Dubai mocht dan wel 
spectaculair zijn, Brussel en Antwerpen voelden 
toch een pak echter aan. Haar buik kriebelde wel-
dra thuis te zijn. In vlekkeloos Engels kondigde 
de piloot een rustige vlucht aan. In Brussel zou 
de zon schijnen en het chaotische leventje van 
de hoofdstad haar voorspelbare gangetje blijven 
gaan. 

Na het ontbijt ergens boven de Middellandse 
zee, begonnen de plasmaschermen van vlucht 
UAE183 zich echter te vullen met de live beelden 
van de aanslagen op de Brusselse luchthaven en 
metro. Het duurde niet lang voor een man Leila 
voor vuile moslima begon uit te schelden. Nie-
mand nam het voor haar op. Niemand vond het 
nodig tussen te komen tot de Libanese piloot zelf 
uit zijn cockpit stapte om het heethoofd tot een 
ander deel van het vliegtuig te verbannen. Mocht 
Leila op de grond hebben gestaan, ze zou hem on-
der haar voeten hebben voelen wegzakken. 

Aangedreven door de vluchtelingencrisis uit het 
Nabije-Oosten en de bloedige aanslagen van Pa-
rijs, had de sluimerende polarisatie van de voor-
bije maanden die dag in het vliegtuig een zoveel-
ste nieuw slachtoffer gemaakt. Leila wist niet 
meer hoe we na de laffe aanslagen nog zouden 
kunnen samen leven vertelde ze me wenend aan 
de telefoon. Ook ik wist het even niet meer, en 
we beslisten die 24e maart 2016 dat de volgende 
conferentie van de vrijdaggroep over de groeien-
de polarisatie zou gaan. 

Het voorbije jaar gaf ons in de keuze van het on-
derwerp jammer genoeg gelijk. Extremisme en 
racisme hebben de wind in de zeilen en voeden 
zo de populistische golf. Sociale media tonen ons 
bewust datgene dat we meer geneigd zijn te zul-
len delen en liken. Wanneer we net nieuwsgie-
riger zouden moeten zijn is het verleidelijk zich 
door de onzekerheid van een complexe wereld in 
verandering op te sluiten in het eigen grote gelijk. 
Profilering en ideologische verstarring zijn daar 
de jammerlijke politieke vertaling van. Terwijl de  
afstand tussen mensen groeit, vernauwt de ruim-
te voor dialoog.
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niet per se in zijn of haar ideologische kraam past. 
Pluralisme betekent ook niet dat we in alles het 
midden zoeken, maar wel dat we aanvaarden dat 
complexe, uiteenlopende problemen enkel op-
gelost kunnen worden dankzij beleid dat uit ver-
schillende (ideologische) kokers komt. Als ideolo-
gie als een kompas werkt, dan werkt pluralisme 
als een kaart: je aanvaardt dat je soms de andere 
kant op moet om ergens te geraken. 

Sinds ons laatste congres 3 jaar geleden kwamen 
we met 8 rapporten en een honderdtal opinie-
stukken naar buiten die alles samen zo’n 200 
concrete beleidsvoorstellen bevatten. Zonder het 
altijd te beseffen probeerden we beleidsmakers 
te inspireren om de maatschappelijke polarisa-
tie tegen te gaan. Die bekamp je via een sterkere 
democratische participatie, sociale emancipatie 
en economische vooruitgang. Daarom braken we 
onder andere een lans voor de verplichte burger-
dienst, voorverkiezingen, en een deontologisch 
charter voor politici nog voor de Publifin affaire 
losbrak. We werkten en becijferden een voorstel 
voor een Scandinavisch vaderschapsverlof uit, 
pleitten voor een kortere zomervakantie en lan-

gere schooldagen, en verdedigden taal immersie 
in het Brussels onderwijs zodat iedereen de kans 
krijgt zich maatschappelijk te ontwikkelen. Dank-
zij nieuwe hefbomen voor onze handel, een slim-
mer energiebeleid en innovatieve investerings- 
en financieringsvehikels verzekeren we ons van 
duurzame economische vooruitgang. 

In dit boekje vindt u een overzicht van deze en 
andere concreet uitgewerkte voorstellen. Nieuw 
is dat we hebben geprobeerd de impact van ons 
werkt te evalueren. Maar oordeelt u vooral zelf. 

Aan uitdagingen voor de samenleving en voor de 
vrijdaggroep geen gebrek. Voor die samenleving 
zal ik mij steeds constructief en in dialoog inzet-
ten. Voor de vrijdaggroep geef ik na 4 jaar voorzit-
terschap de fakkel door aan nieuw jong geweld. 
Als we niet alleen verandering willen, maar zelf 
ook willen veranderen, dan ga ik de toekomst 
hoopvol tegemoet.

Brieuc Van Damme, april 2017
Voorzitter VRIJDAGGROEP

Tegelijkertijd wordt de “kern van onze democratie 
al veel te lang bevolkt door centrumgezinde com-
mentatoren […] die het publieke debat alsmaar 
sterker beperken, zodat bepaalde basisbeginse-
len zelfs niet meer kunnen worden besproken. 
Deze benadering mag dan wel verdedigbaar zijn 
wanneer het om extreme standpunten gaat (op-
roepen tot moord of geweld), inmiddels wordt zij 
op een dusdanig grote schaal toegepast dat heel 
wat onderwerpen die een debat verdienen, ge-
woon onbespreekbaar zijn geworden. En wanneer 
de mensen van goede wil weigeren om over een 
onderwerp in debat te gaan, trekken alle geboren 
pessimisten dit debat naar zich toe. Het is met an-
dere woorden verkeerd om het debat over het nut 
van de euro uitsluitend aan Marine Le Pen over te 
laten en om Trump een monopolie te gunnen op 
het debat over de blunders in ons Midden-Oos-
tenbeleid (of de weldaden van de vrijhandel). […] 
We moeten het debat over onze ideeën zonder ta-
boes durven aangaan, of we zouden weleens zelf 
het graf van onze vrijheid kunnen delven” schreef 
collega Laurent Hanseeuw daarover nog in Knack.

De bedoeling van onze conferentie naar aanlei-

ding van 4 jaar vrijdaggroep is daarom “De po-
larisatie polariseren”. We willen radicale, ja soms 
ongemakkelijke ideeën, aan bod laten komen als 
tegengif voor een vergiftigd publiek debat. Polari-
satie en tegenspraak hoeven niet per se negatief 
te zijn als het betekent dat verschillende opinies 
op een respectvolle manier met elkaar in dialoog 
treden, hetgeen we de voorbije jaren te vaak heb-
ben nagelaten te doen. Ik hoop in ieder geval dat 
er uit deze conferentie pistes zullen groeien die 
toelaten ons samenleven te verbeteren en ver-
schillen beter te laten samen leven. 

Dat is wat we de voorbije jaren met de vrijdag-
groep hebben proberen te doen. Als pluralistische 
jongerendenktank proberen we onderbelichte 
maatschappelijke thema’s vanuit verschillende 
invalshoeken te analyseren om, uiteindelijk, tot 
concrete en gedragen oplossingen te komen. We 
stellen een probleem vast en zoeken dan naar 
antwoorden zonder ideologische vooringeno-
menheid. Dat betekent niet dat iedereen het al-
tijd met alles eens is. Het tegendeel is waar. Het 
betekent wel dat iedereen de sterkte van een ar-
gument en oplossing aanvaardt ook wanneer die 
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pact kunnen hebben. Het begrip ‘samenle-
ven’ versnippert, terwijl wantrouwen en angst 
steeds meer domineren bij zowel mannen als 
vrouwen die zich buitengesloten voelen in 
onze maatschappij.

In die context is er een belangrijke rol weg-
gelegd voor de verschillende actoren van de 
samenleving, met in de eerste plaats de jon-
geren. Het doet ons dan ook deugd te zien dat 
ze die kans met beide handen grijpen, op hun 
manier en zonder taboes. De Stichting heeft 
haar steentje bijgedragen aan vier actieve en 
vruchtbare jaren, en daar zijn we bijzonder 
blij om.
 

Luc Tayart de Borms, April 2017
Afgevaardigd bestuurder van de  
KONING BOUDEWIJNSTICHTING

DE VRIJDAGGROEP: QUE? 

MISSIE

De Vrijdaggroep verzamelt jonge mensen van 23 
tot 35 jaar met belangstelling voor de maatschap-
pelijke uitdagingen. De leden, die van beide kan-
ten van de taalgrens komen en niet per se experts 
zijn in de behandelde onderwerpen, trachten 
vernieuwende oplossingen te vinden voor de uit-
dagingen waarmee België wordt geconfronteerd.

De groep dankt haar bijzondere karakter niet al-
leen aan haar ‘jonge’ en ambitieuze visie op de 
verschillende problemen, maar ook aan de di-
versiteit van haar leden. Nieuwe leden worden 
collegiaal gekozen, in een streven om de verte-
genwoordigde horizonten te verruimen en een 
evenwicht tussen de taalgroepen en de professi-
onele middens in stand te houden.

De Vrijdaggroep structureert haar werk rond 
de productie van rapporten die gedurende zes 
maanden tot één jaar door een of meer leden van 

VOORWOORD VAN  
DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING

Net iets meer dan vijf jaar geleden besloot de 
Koning Boudewijnstichting (KBS) de gene-
ratie Y de mogelijkheid te bieden om zich op 
een innovatieve manier te bezinnen over de 
uitdagingen van onze maatschappij. Een wel-
overwogen beslissing, die aansloot bij de wens 
van een groepje jonge denkers om elke maand 
op donderdag- en vrijdagavond jongeren van 
hun generatie met een uiteenlopende achter-
grond samen te brengen. De bijeenkomsten 
waren vooral bedoeld om samen te reflecteren 
en nieuwe pistes te onderzoeken om de maat-
schappij te verbeteren. Zo ontstond beetje bij 
beetje De Vrijdaggroep.

De rol van de KBS in dit project is eerder be-
perkt. De Stichting biedt de leden een platform 
om samen te werken, voorziet in de logistieke 
ondersteuning van hun initiatieven en ver-
spreidt hun opinies en ideeën via uiteenlopen-

de kanalen. De leden van de groep bepalen hun 
agenda, selecteren eigenhandig de thema’s die 
ze willen aankaarten en kiezen vervolgens zelf 
hoe ze die zullen behandelen. Ze verenigen de 
kijk en de energie van een diverse groep jonge 
talenten, die zich buigen over de vraagstukken 
van vandaag en de uitdagingen van morgen.

In de afgelopen vier jaar hebben zowel de le-
den als de voorzitter van de groep blijk gegeven 
van een niet-aflatende vastberadenheid en ge-
drevenheid. De lijst van besproken thema’s, de 
geformuleerde opinies en de voorgestelde op-
lossingen – waarover u meer kunt lezen op de 
volgende bladzijden – getuigen van deze over-
vloed aan ideeën.

Het thema dat ter ere van dit jubileum werd 
gekozen, illustreert volgens ons een mooi de 
vitaliteit van De Vrijdaggroep en haar betrok-
kenheid in debatten die er toe doen. Onze 
maatschappij wordt aan het wankelen gebracht 
door nieuwe problemen, waarvan de omvang 
en complexiteit op termijn een negatieve im-
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ste jaar besloten we iets rond de toekomst van 
onze diplomatie, het meten van welvaart en de 
toekomst van Brussel te doen. Volgend jaar wer-
ken we onder meer op de pensioenen, de finan-
ciële sector en de Belgisch-Congolese relaties. 
Daarnaast wordt onze input ook gevraagd voor 
kleinere ad hoc projecten van derden; zoals over 
democratische innovatie voor de KBS. We heb-
ben een tweewekelijkse column in De Morgen en 
L’Echo die een forum bieden aan de leden om ten 
persoonlijke titel een mening te ventileren over 
een actueel onderwerp.  

De plenaire sessies

Om de twee maanden komen we samen van 
donderdagavond 18u tot vrijdagavond 17u in wat 
we de plenaire sessies noemen. Op donderdag-
avond vindt een eerste vergadering plaats. We 
bespreken er soms de operationele werking van 
de groep, maar er kunnen evengoed externe ex-
perts aan bod komen die een onderwerp inleiden 
waar we de volgende maanden zullen op werken. 
Op vrijdag bespreken we 1 of 2 rapporten. Deze 

werden 2 à 3 weken op voorhand door de auteurs 
doorgestuurd zodat iedereen goed voorbereid 
naar de sessies komt. De roterende voorzitter mo-
dereert de soms zeer hevige debatten – de groep 
is inderdaad ook ideologisch zeer divers – en 
iedereen kan amendementen en voorstellen in-
dienen. Na de sessie maakt de voorzitter een be-
knopt verslag op en krijgen de auteurs een aantal 
weken de tijd om de commentaar en suggesties in 
hun rapport te integreren. Tegelijkertijd bereiden 
ze de communicatie van het rapport voor en ne-
men ze de nodige contacten. 

Output

De auteurs krijgen enkele maanden de tijd om een 
onderbouwd rapport op te stellen. De bedoeling is 
om een degelijke, op feiten en cijfers gebaseerde 
analyse te maken van een problematiek, maar ook 
om concrete en originele oplossingen aan te bieden 
aan de beleidsmakers en de publieke opinie hier-
voor te sensibiliseren via onder andere de media. De 
auteurs communiceren hun boodschappen en ver-
werken feedback via private sessies met experten.

de groep worden voorbereid. De groep kiest haar 
thema’s en neemt al haar beslissingen consensu-
eel. Een externe organisatie kan de groep koste-
loos voorstellen om zich over een bepaald thema 
te buigen. Het positieve of negatieve antwoord op 
dat verzoek hangt af van de interne agenda van 
de groep en de verzoeker oefent geen enkele in-
vloed uit op de inhoud van het advies.

Parallel met deze rapporten gebruikt de Vrijdag-
groep verscheidene communicatiekanalen om 
haar ideeën te delen en debatten in de publieke 
opinie te starten (opiniestukken, persberichten, 
deelname aan congressen, …). De groep commu-
niceert naar buiten toe in het Nederlands, Frans 
en Engels.

Elk schriftelijk document wordt door zijn coau-
teurs ondertekend. Zij dragen als enigen de volle-
dige verantwoordelijkheid voor de wetenschap-
pelijke juistheid van hun stellingen en voor hun 
ideologische posities. De teksten zijn echter altijd 
de vrucht van een wisselwerking met de groep, 
waarbij de andere leden opbouwende kritiek 

leveren of vormelijke of inhoudelijke verbete-
ringen voorstellen. De groep wordt gesponsord 
door de Koning Boudewijnstichting, die de no-
dige logistieke en financiële steun verleent maar 
niet tussenkomt in de keuze van de thema’s of de 
inhoud van de verdedigde stellingen. De leden 
nemen onbezoldigd deel aan de verschillende 
sessies. Zij ontvangen een forfaitaire vergoeding, 
wanneer zij een rapport opstellen of omvangrijk 
coördinatiewerk verrichten.

WERKING
Bepalen van de agenda

De Vrijdaggroep bestaat officieel sinds 19 april 
2013 en haar werking en operationele kosten 
worden door de Koning Boudewijnstichting ge-
financierd. In het begin van elk jaar wordt een 
onderzoeksagenda vastgelegd. Elk lid mag een 
project voorstellen en elke project wordt aan 
een voorkeurstemming onderworpen. De drie 
onderwerpen met de meeste stemmen worden 
door een groep van 2 of 3 leden uitgewerkt tot 
een project met bijhorend rapport. Voor ons eer-
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LEDEN VAN DE VRIJDAGGROEP



AANBEVELINGEN  
PER BELEIDSDOMEIN 

Tijdens het eerste jaar van de vrijdaggroep lie-
ten we via rapporten, visienota’s en opiniestuk-
ken 100 beleidsaanbevelingen los op de wereld. 
Uiteenlopende domeinen als onze pensioenen, 
de arbeidsmarkt, de betrekkingen die ons land 
en haar regio’s onderhouden met de rest van de 
wereld, maar ook ons welzijns- en milieubeleid 
kwamen aan bod. Per beleidsdomein zetten we 
ze op een rijtje in “The Future is (Y)ours to make” 
die op onze website kan worden gedownload. 

Sindsdien hebben we niet stilgezeten en bogen 
we ons over de werking van onze democratie en 
een ethisch kader voor onze politiek, het onder-
wijs in Brussel, de vluchtelingenproblematiek en 
hun integratie op de arbeidsmarkt, het gender-
vraagstuk en het vaderschapsverlof, ons beleid 

om buitenlandse investeringen aan te trekken, de 
Belgisch-Congolese betrekkingen, de opportuni-
teit van digitale platformen voor het levenslang 
leren en het volwassenenonderwijs aan onze 
universiteiten, de burgerdienst, etc. De behandel-
de maatschappelijke vraagstukken zijn ingege-
ven door de uiteenlopende onderzoeksinteresses 
van de leden, maar ook de actualiteit. Een aantal 
voorstellen zijn danig concreet en implemen-
teerbaar want becijferd en gefinancierd, dat het 
over zogenaamde «quick wins» zou kunnen gaan 
voor beleidsmakers. Andere aanbevelingen zijn 
dan weer eerder strategisch van aard. De achter-
grond, analyse en belangrijkste feiten en cijfers 
om de aanbevelingen te kunnen kaderen vindt u 
telkens terug in de documenten waarnaar gere-
fereerd wordt. Het is niet zo dat de Vrijdaggroep 
anoniem achter elke aanbeveling staat, maar we 
zijn er wel van overtuigd dat iedere aanbeveling 
op zijn minst een debat waard is, en de beleid-
smakers kan inspireren om nog beter te doen.

1 * Visienota of opiniestuk / ** Rapport 13



op termijn een actievere rol spelen bij het definiëren van het beleid om de 
doelstellingen op lange termijn na te streven.

8. Een permanent apolitiek kabinetssecretariaat dat een ambtelijk statuut heeft, 
verzorgt de transitieperiode tussen ministers en is het contactpunt voor de bevoegde 
administratie voor de alledaagse processen.

9. Ministers moeten op Selor een beroep kunnen doen bij de rekrutering van de 
kabinetten. Competentie en expertisegericht werven moet daarbij de doelstellig zijn. 
 
 
Voor lobbyisten: 

10. De federale overheid werkt een Belgisch lobbyregister uit naar Europees en 
Australisch voorbeeld.

11. Elk kabinet moet een logboek bijhouden van alle contacten met lobbyisten. Deze 
informatie wordt geanalyseerd door het Rekenhof indien het parlement dit vraagt. 
Het Rekenhof brengt jaarlijks verslag uit, uiterlijk op 1 juli van het volgende jaar.

12. Zoals in Ierland en Australië moet een lobbyistencode worden opgesteld:  
http://lobbyists.pmc.gov.au/conduct_code.cfm

  Contact  

brieuc@v-g-v.be 

"  Impact 

• Steun van de Eerste Minister en 
contact met zijn Kanselarij;

• Parlementaire vragen en 
antwoorden;

• Bilaterale contacten met 
verschillende fracties in het licht 
van de voorbereiding van de 
werkzaamheden van de Federale 
Deontologische Commissie;

• Parlementaire initiatieven zoals het 
Voorstel van decreet van 24/05/’16 
“instaurant la transparence dans la 
composition et le fonctionnement 
des cabinets” en het wetsvoorstel 
van 13/03/’17 “teneinde de 
samenstelling en de werking van de 
beleidscellen en de kabinetten van 
de leden van de federale regering 
transparant te maken”)

• Verschillende uitwisselingen 
met de academische wereld en 
onderzoekers.
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DE VRIJDAGGROEP PLEIT VOOR EEN DEONTOLOGISCH POLITIEK KADER 

Voor Ministeriële kabinetten:

1. Er moet een intergouvernementeel deontologisch charter worden opgesteld, 
gepubliceerd en bekrachtigd door elke minister en zijn/haar kabinet. Indien nodig, 
kan het ontwerpcharter van de vrijdaggroep hiervoor ter inspiratie leveren.

2. Op het officiële regeringsportaal zijn de namen en functies terug te vinden van de 
leden van de verschillende ministeriële kabinetten. De webpagina moet alle betaalde 
activiteiten en mandaten van elke kabinetsmedewerker vermelden, evenals de tijd 
die de betrokkene aan deze activiteiten besteedt.

3. Een correct overzicht van de detacheringen bij de administraties voor de kabinetten 
is terug te vinden op het gecentraliseerde portaal

4. We vragen aan het Rekenhof een regeling uit te werken voor de hand-over en 
transitieperiode van kabinetsmedewerkers die het ambt verlaten omwille van de 
problematiek van de professionele opvolging op einde mandaat

5. Een opleiding voor kabinetsmedewerkers dringt zich op, met name een vorming 
tot deontologie, en een theoretische inleiding tot de basisvaardigheden van de 
kabinetsmedewerker die hij niet zou bezitten (administratief recht, openbare 
financiën, grondwettelijk recht, organisatie van de overheid, werking van het 
parlement, etc.). Op het einde van de opleiding wordt aan iedere deelnemer gevraagd 
het charter te tekenen.

6. Er wordt een joint Master in Public Administration op Belgisch niveau uitgewerkt 
dat geparenteerd wordt door vooraanstaande politici en topambtenaren/
kabinetsmedewerkers. Deelname gebeurt op basis van een dossier en na minimaal 
drie jaar ervaring.

7. Parallel met de beperking van de omvang van de kabinetten, moet de administratie 

#  Publicaties 

• Charter voor Deontologie in Minis-
teriële kabinetten** (2015).

• Dit land heeft een leger waar zelden 
of nooit over gesproken wordt*, De 
Vrijdaggroep, De Morgen 2015. 

• Politiek is als Jazz: eeuwige variaties 
op dezelfde thema’s*, Laurent 
Hanseeuw en François Toussaint, 
De Morgen 2016.

• Hoe lobbyisten ons de dood injagen 
en wat we eraan kunnen doen*, 
Sam Proesmans, knack.be 2016.

• Hoeveel politieke schandalen heb-
ben we nog nodig voor we beseffen 
dat enkel een systeemhervorming 
ons vooruit zal helpen?*, Laurent 
Hanseeuw, knack.be 2017

• Zo vaccineren we onze democratie 
tegen de politieke affairitis*, Brieuc 
Van Damme en Laurent Hanseeuw, 
Knack 2017.

  Auteurs 

Soumia El Majdoub, Laurent 
Hanseeuw, François Toussaint, Sam 
Proesmans en Brieuc Van Damme
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jongeren, zolang deze passen binnen ons democratisch systeem en geen bedreiging 
vormen voor de samenleving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. De internetreuzen moeten meer werk maken van transparantie en diversiteit van 
hun algoritmen. 

22. Amazon, Google of Facebook zouden een optie kunnen aanbieden die de gebruiker 
in staat stelt om suggesties te ontvangen voor content die niet bij voorbaat bij zijn 
overtuigingen aansluit. Zo versterken zij hun geloofwaardigheid als informatiebron.

23. In een samenleving waar verschillende migratiestromen elkaar tegenkomen, kan 
men de “allochtone” consument niet als 1 niche beschouwen. Een slimme marketeer 
speelt hierop in zonder zich verkeerdelijk dood te staren op de etniciteit.

24. De inkomens van de ‘middenklasse’ in de westerse landen (Europa en de Verenigde 
Staten) kregen de voorbije 30 jaar klappen: in deze landen haalde de bevolking 
(tussen percentiel 75 en 85) geen voordeel uit de globalisering en de inkomens 
stagneerden er of daalden zelfs, terwijl de inkomens van de wereldwijde elite 
fors stegen. Dit helpt een degout van globalisering verklaren en de opkomsten 
van links en rechts populisme. Er moet, bijgevolg, meer aandacht gaan naar 
inkomensongelijkheid en werk gemaakt worden van een inclusieve globalisering.

"  Impact 

Verschillende tienduizenden keren 
gedeeld op sociale media; opgenomen als 
één van de 10 ideeën van #BEL10 (Radio 
1); heeft nieuw leven geblazen in wette-
lijke initiatieven; de Vlaamse regering 
start in 2017 met pilootprojecten; bilate-
rale ontmoetingen; reacties en steun van 
verschillende politieke partijen, midden-
veldorganisaties, academici, schrijvers, 
en… sociaal incapabele Michiel (DIW). 

Sociale media vergroten de informa-
tiestroom, maar vernauwen de ruimte 
voor dialoog*, Thomas Dermine, 
knack.be 2016. 

Zin en onzin van etnomarketing*, 
Soumia El Majdoub, De Tijd 2014.

Hoe een olifant de populistische golf 
helpt verklaren*, Thomas Dermine en 
Jean-Pierre Hansen, knack.be 2016. 
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ZO HERSTELLEN WE HET GELOOF IN ONS DEMOCRATISCH SYSTEEM 

13. Organiseer primaries om burgers maximaal te betrekken vanaf het begin van het 
verkiezingsproces;

14. De stemplicht moet gepaard gaan met een vereenvoudiging van de kiesmodaliteiten: 
mensen moeten van thuis uit of via hun smartphone kunnen stemmen;

15. Ga voor een radicaal verbod op het cumuleren van mandaten en het aaneenrijgen 
van opeenvolgende termijnen;

16. Speel in op het verlangen naar actief burgerschap, via burgerinitiatieven en lotingsystemen;
17. Experimenteer met civic techs om de dialoog tussen burgers en politieke 

vertegenwoordigers te verbeteren.
18. Cultiveer een cultuur zonder taboes, waar alle onderwerpen en standpunten bespreekbaar zijn.

 
ZO BEKAMPEN WE DE GROEIENDE MAATSCHAPPELIJKE POLARISERING 
EN UITSLUITING VAN JONGEREN

19. Voer een verplichte burgerdienst in voor 18-jarigen;
20. De structuren waarin jongeren volwassen dienen te leren worden, zijn eveneens 

aan een herziening toe en moeten meer nog dan vandaag de jongeren zelf aan het 
woord laten. Volgende tips kunnen al helpen om een stap te zetten in de goede 
richting: 
A.  Verenigingen moeten hun planning uit handen durven geven en de ownership 
bij de jongeren zelf laten. 
B.  Ouders moeten hun kinderen van jongs af al aanleren om met kritiek en 
tegenslag om te gaan en hen leren assertief in het leven te staan. 
C.  Ook op school moet een leerkracht zich vooral focussen op het invullen van het 
leren en ondertussen aantonen de leefwereld van de jongeren te kennen. 
D.  Wij als samenleving moeten minder kritisch zijn ten opzichte van de ideeën van 

Hoe voorverkiezingen ook de Belgische 
politiek kunnen wakker schudden*, 
Paul Dermine, knack.be 2016.

De democratie is dood, leve de de-
mocratie!*, Maxime Parmentier en 
Fabrice Aubert, knack.be 2016 (met de 
Franse denktank Bouger les lignes).

Taboes helpen populisten aan de macht*, 
Laurent Hanseeuw, knack.be 2016.

#  Publicaties 
• Laten we opnieuw een verplichte 

leger- of gemeenschapsdienst 
invoeren voor elke 18-jarige*, 
Maxime Parmentier en Brieuc 
Van Damme, Knack 2016. 

• Leve de dienstplicht*, Jonathan 
Holslag, Knack 2016.

• Veel jongeren hebben het moeilijk 
met het schoolse kader waarin ze 
geacht worden volwassen te worden*, 
Abdelkarim Bellafkih, knack.be 2017.  

  Contact  
brieuc@v-g-v.be en jonathan@v-g-v.be
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bijzonder voor de centra die recent openden en de auditfrequentie voor deze centra gevoelig optrekken; 
31. De omzetting van het opvangpark in individuele opvangstructuren bevorderen; 
32. De bewoners toelaten om zich collectief uit te drukken via een bewonersraad.
33. De begeleiding en integratiehulp voor de asielzoekers verbeteren, bijvoorbeeld via i) de toegang tot taalcursussen verbreden en 

systematischer toepassen en de structuur ervan herbekijken om ze onmiddellijk nuttig te maken binnen de asielprocedure en het 
toekomstige professionele traject; en ii) door de ontwikkeling of afwerking subsidiëren van onlineportalen die men kan raadplegen 
via smartphone en die algemene informatie verstrekken over de asielprocedure, met taallessen/een vertaaltool en integratieadvies 
(zoals de app ‘Ankommen’ in Duitsland );

34. Naar het voorbeeld van Nederland of de initiatieven Singa Langue et Culture of Singa Sports in Frankrijk: het formaliseren als 
een openbare missie en het aanmoedigen van informele uitwisselingen van het type mentoraat/sportactiviteiten met lokale 
vrijwilligers en de bewoners van de centra;

35. De tussenkomst van externe verenigingen in de centra aanmoedigen om de sociale begeleiding aan te vullen waar nodig en om 
opleidingsateliers en ludieke activiteiten in te richten;

36. Een platform voor tewerkstelling steunen of uitrollen (‘Workeer’ in Duitsland), zodat de bewoners van de centra op de hoogte zijn 
van de werkaanbiedingen in lokale ondernemingen zodra ze een werkvergunning hebben;

37. De financiële tussenkomst voor geleverde gemeenschapsdiensten optrekken naar het niveau van het minimumuurloon.

 
Tijdens de dialoogperiode met het CGVS gedurende het verblijf (1 dag tot meerdere maanden): 

38. Het beheer van de dossiers van het CGVS verbeteren door een beperkte termijn te bepalen tussen het eerste en het tweede verhoor 
en door het beheer van de planning van de verhoren te optimaliseren.

39. Een ‘task force’ samenstellen om de structurele achterstand van de dossiers definitief op te vangen.
40. De asielzoekers informeren en hen toestaan om te logeren in de bestaande opvangcentra wanneer ze de nacht moeten doorbrengen 

in Brussel voor een verhoor.
41. Gepaste procedures invoeren voor personeelsbeheer bij het CGVS om overbelasting te voorkomen en om de vertrekken bij het 

CGVS tijdig op te vangen. 
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ZO VANGEN WE ASIELZOEKERS BETER OP 

 
Bij de aankomst in België en de preregistratie (4 dagen):

25. Een uniek loket openen voor opvang en structurele informatie, zich inspirerend op 
initiatieven als Startpunt, georganiseerd door Vluchtelingenwerk.

26. Asielaanvragen die niet automatisch geregistreerd worden op het moment van de 
aanvraag zijn illegaal. We moeten de asielzoeker erkennen vanaf de preregistratie, om 
hem een minimumopvang te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld via de ‘bufferplaatsen’ 
in de structurele opvangcentra van Fedasil.

 
Bij de registratie als asielzoeker (1 dag tot meerdere weken):

27. De flexibiliteit van het aantal personeelsleden op de Dienst Vreemdelingenzaken 
moet toenemen, bijvoorbeeld door vrijwillige ‘reservebeambten’ op te leiden die steun 
kunnen bieden en door openingsdagen te voorzien in het weekend wanneer dat 
nodig is, zoals in andere Europese landen wordt gedaan.

28. Aanzetten tot een hergroepering  en vereenvoudiging van de registratieprocedure.
29. Betere informatie verstrekken aan wie informeert naar gespecialiseerde 

advocatenkantoren en deze advocaten toelaten om de Dublin-verhoren bij te wonen.

 
Tijdens het verblijf in een opvangcentrum (4 tot 8 maanden):

30. De normen voor het verblijf in de niet-structurele centra harmoniseren, in het 

#  Publicaties 

• Refugees Welcome? Vandaag 
het parcours van asielzoekers 
begrijpen, om hen morgen beter 
op te vangen** (rapport en 
didactisch animatiefilmpje, 2016)

• Stop met vluchtelingen weg te 
pesten*, deredactie.be 2016.

• Creëert de vluchtelingencrisis 
tweederangsburgers?*, knack.be 2017. 

  Auteurs  

Aline Buysschaert, Maxime Parmentier, 
Thomas Dermine en Vanessa Lion

  Contact  aline@v-g-v.be 

"  Impact 

• Empowerment van vluchtelingen 
via Arabische brochure die via 
verschillende centra en NGO’s 
verdeeld wordt;

• Via uitwisselingen sensibilisering 
van NGO’s en administraties;

• Contact met verschillende 
Ministeriële kabinetten.
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Brussel, voor de oprichting van een netwerk opvanggezinnen en begeleiding binnen de gemeentes.
50. Via de werkgeversorganisaties en de VDAB de ondernemingen bewustmaken rond tewerkstelling voor vluchtelingen, volledige 

informatie geven over de mogelijkheden voor jobs/ een mentoraat voor de vluchtelingen, en platformen uitrollen zoals hiapp.be 
van VDAB om de vluchtelingen in contact te brengen met de werkgevers en de burgers. 

51. De criteria en vereisten herbekijken voor de erkenning van de diploma’s van vluchtelingen, rekening houdend met de situatie in het 
land van herkomst en de moeilijkheid om de vereiste bewijsstukken in handen te krijgen.

52. Het wetsontwerp van 12 december 2016, goedgekeurd op 9 februari 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, maakt het mogelijk 
om - zonder proces - vreemdelingen die hier legaal verblijven en soms hun hele leven in België geleefd hebben uit te zetten. Het 
beginsel van vermoeden van onschuld uit de Belgische grondwet wordt zo geschonden en gaat men uiteenlopende rechtsregels 
hanteren voor twee personen die in België geboren zijn, enkel en alleen omdat ze een andere nationaliteit hebben. Zo ontstaan 
tweederangsburgers en worden ons inziens twee belangrijke grondwettelijke voorzieningen met de voeten getreden. Bovendien zal 
de wet haar doel voor meer veiligheid voorbij schieten. De wet moet daarom worden aangepast. 
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Tijdens de beslissingsperiode van het CGVS (1 tot meerdere maanden): 

42. Zich houden aan de voorziene termijn van maximum 3 maanden om tot een beslissing te komen.
43. Een striktere definiëring van de interpretatie van het beroep, om grote variaties te vermijden in de uitspraken naargelang de 

taalrol.
44. Vertegenwoordigers van het CGVS en van de CCE/RVV aanzetten om efficiëntere coördinatiemechanismen overeen te komen, 

om dossierinformatie uit te wisselen en het nodige krediet te geven als de verstrekte informatie niet tegenstrijdig is. De taallessen 
verplicht maken binnen het integratieparcours in Wallonië en Brussel en ze aanpassen aan de onmiddellijke behoeften.

45. De taallessen verplicht maken binnen het integratieparcours in Wallonië en Brussel en ze aanpassen aan de onmiddellijke behoeften. 

Bij de start van hun leven in ons land: 

46. De overgang van statuut van asielzoeker naar dat van erkend vluchteling vergemakkelijken via de publicatie, op te nemen in onder 
meer het integratieparcours, van een ‘get started kit’ in meerdere talen waarin de eerste administratieve stappen en belangrijkste 
hulpmiddelen worden toegelicht.

47. De zoektocht naar een woonplaats voor de vluchteling vergemakkelijken door het institutionaliseren en subsidiëren van 
hulpfondsen voor de huurwaarborg en door de OCMW’s uit te nodigen om te helpen bij de zoektocht en toegang tot woonplaatsen, 
ook al woont de vluchteling nog niet in de gemeente; het opvangplan in de gemeentes formaliseren en zorgen voor een sociale 
omkadering door het OCMW bij de opvang.

48. Het financieel duurzaam maken van een burgerplatform dat ontmoetingen organiseert tussen vluchtelingen en burgers die 
graag onderdak willen aanbieden en dat deze burgers zou kunnen informeren (zoals het initiatief ‘Refugees welcome’, de 
onlineplatformen die worden ontwikkeld door verenigingen of de huisvestingscampagne van Caritas International).

49. Het oprichten of uitbreiden van een gesuperviseerd opvangnetwerk dat een tijdelijke opname in de maatschappij toelaat 
(maximum 6 maanden) voor vluchtelingen met een slechte verblijfplaats of zonder vast adres (zoals het initiatief CALM of ‘Comme 
A La Maison’ in Frankrijk); een weerwoord bieden op het initiatief gastvrijegemeente.be en Pleegzorg Vlaanderen in Wallonië en 

AANBEVELING AANBEVELING



#  Publicaties 

• Social Impact Bonding** (2016)
• Laat oudere autochtonen jonge 

allochtonen aan een baan 
helpen*, 2016 knack.be. 

  Auteurs  

Thomas Dermine, Matthieu Legrelle 
en Frédéric Simonart

  Contact  

thomas@v-g-v.be 

"  Impact 

• Eveneens verschenen in het 
Stanford Social Innovation 
Review;

• De Social Impact Bond van de 
VZW Duo for a Job tekent voor 
een Europese primeur;

• Communicatie heeft geleid tot 
meer vrijwilligers.

• Vluchthuizen voor vrouwelijke 
vluchtelingen*, Marika 
Andersen, Fabrice Aubert en 
Brieuc Van Damme, De Morgen 
2016  
(met EUPanelWatch en de Franse 
denktank Bouger les Lignes). 

• Drame dans le drame, la 
situation particulière des femmes 
migrantes doit être mieux prise 
en compte*, Marika Andersen, 
Fabrice Aubert et Brieuc Van 
Damme, huffingtonpost.fr 2016. 

#  Publicaties 

• Brussels telt steeds meer 
inwoners, maar steeds minder 
burgers*, Laurent Hanseeuw, 
knack.be 2016. 

• Het Gewest als middelpunt van 
het heelal?*, François Toussaint, 
knack.be 2016.
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53. Ondersteun programma’s die jongeren met een migratie-achtergrond aan een baan 
helpen dankzij het mentorschap van oudere Belgen, zoals de VZW Duo for a Job 
succesvol doet (53 procent van deze deelnemers slaagde erin om binnen 12 maanden 
na het begin van hun mentorschap een baan op lange termijn te vinden, wat meer 
dan tweemaal zoveel is als het “natuurlijke” opnemingspercentage);

54. Bevorder zo het actief ouder worden en sociale relaties en intergenerationele 
solidariteit tussen mensen die anders niet met elkaar in contact zouden komen;

55. Financier deze via een pay-for-success-mechanisme – de zogenaamde Social Impact 
Bond (zie ook aanbeveling 186).

Meer aandacht voor vrouwen en kinderen in de vluchtelingenproblematiek: 

56. Het Europese asielbeleid moet erkennen dat in bepaalde ‘veilige landen’ (die 
vandaag niet in aanmerking komen voor asielaanvragen), vrouwen en de LGBTI-
gemeenschap gender-gerelateerde vervolgingen ondergaan die alsnog het recht op 
bescherming rechtvaardigen.

57. In alle opvangplaatsen voor vluchtelingen moeten gescheiden voorzieningen komen 
voor mannen en vrouwen. 

58. De rapportering van gender-gerelateerde misdaden moet verbeteren en er moeten 
Europese afspraken worden gemaakt over de rapporteringsmethode.

59. Beleidsmaatregelen rond gezinshereniging, overplaatsing en hervestiging moeten 
zo worden uitgewerkt dat ze het aantal vrouwen en kinderen beperken dat het 
persoonlijke veiligheidsrisico moet nemen om naar of in Europa onderweg te zijn.

Een andere kijk op de Brusselse migratiestromen: 

60. De complexe Brusselse institutionele organisatie en het wanbeleid dat daaruit volgde 
heeft ertoe geleid dat heel wat ‘sedentaire’ Brusselaars het Gewest verlaten hebben, 
en dat zij die overblijven steeds minder geneigd zijn te gaan stemmen. In plaats van 
de oorzaken van haar problemen (en de oplossing: extra geld) buiten haar grenzen te 
gaan zoeken, zou het Brussels gewest meer aandacht moeten hebben voor die interne 
migratiestromen.
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te zijn en technology proof te zijn. Er moeten eveneens voldoende financiële 
middelen uitgetrokken worden voor de digitalisering van het hoger onderwijs;

70. Focus verschuiven van loutere kennisoverdracht naar meer interactieve 
kennisvergaring met versterking van de non cognitieve skills; 

 
HET ONDERWIJS IN BRUSSEL VERBETEREN 
 
Door in te zetten op samenwerking tussen de Gemeenschappen en meertaligheid: 

71. Een gemeenschappelijk beheer van het toezicht en lokalen bevorderen
72. De organisatie van gezamenlijke buitenschoolse evenementen mogelijk maken
73. De uitwisseling van taalleerkrachten aanmoedigen en belonen
74. Een opleiding aanbieden waardoor tweetalige leerkrachten in beide gemeenschappen 

kunnen werken
75. De moedertaal (of een derde onderwijstaal) invoeren voor bepaalde lessen
76. De premie voor de Nederlandstalige leerkrachten omvormen tot een subsidie voor 

wonen in Brussel
77. Specifieke gegevens over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in internationale 

onderzoeken naar schoolprestaties verkrijgen

#  Publicaties 

• Tear down this wall! Bouwen aan 
het samenleven in Brussel dankzij 
meertaligheid in de scholen** 
(rapport en mini-reportage, 2016).

  Auteurs  Thomas Dermine, 
Laurent Hanseeuw, Sam Proesmans, 
François Toussaint en Brieuc Van Damme

  Contact  thomas@v-g-v.be 

"  Impact 

• Reactie van de verschillende 
bevoegde Ministers;

• Bilaterale contacten met 
verschillende politieke fracties;

• Scholen die naar aanleiding van de 
publicatie voor eerst in decennia 
weer contact met elkaar opnamen;

• Verkozen tot beste voorstel op de 
Brussels Summer University.
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LEVENSLANG LEREN EN VOLWASSENENONDERWIJS AANMOEDIGEN 

Door meer gebruik te maken van digitale platformen en de rol van onze universiteiten 
verder te laten evolueren: 

61. Erop toezien dat er voldoende STEM-opleidingen aan bod komen in de opleidingen die 
in werktraject, schakelprogramma of andere aangepaste vorm aangeboden worden;

62. Betere omkadering van docenten op vlak van andragogische didactiek, werken met 
nieuwe technologieën en betere waardering van inspanningen geleverd in het kader 
van levenslang leren;

63. Meer middelen besteden aan het informeren van de burgers over het aangepaste 
aanbod en de informatie beter afstemmen op de verschillende doelgroepen;

64. Betere procedures voorzien inzake het beoordelen van elders verworven 
binnenlandse en buitenlandse competenties;

65. Meer samenwerken met het middenveld en andere niet onderwijsactoren om niet 
alleen te leren uit hoe om te gaan met oudere studenten en deze voldoende te 
omkaderen, maar ook om deze beter te bereiken én te sensibiliseren;

66. Werkgevers een grotere rol laten spelen in dit verhaal. Door het garanderen van een 
positief leerklimaat en door het financieel ondersteunen van hun medewerkers in het 
volgen van opleidingen. Daarenboven dienen alternerende programma’s eveneens 
meer in het hoger onderwijs voor te komen;

67. Meer onderzoek voeren naar de vraag van ouderen naar hoger onderwijs, de trajecten 
die ze als student afleggen en naar de uitdagingen in de overgang naar online leren. 
Tevens experimenteren rond blended leren stimuleren;  

68. Structurele kennisuitwisseling op inter- en intra-universitair niveau rond de thema’s 
van digitalisering en levenslang leren verhogen;

69. Voldoende financiële ondersteuning vanuit de overheid bieden om de deelname voor 
de atypische groep van ouderen te verhogen. Deze steun dient voldoende categoriaal 

#  Publicaties 

• Onvoldoende! Langer leren 
in een creatieve/relationele 
samenleving en de rol van 
universiteiten** (2015).

• Hoe kunnen we een vergrijzende 
bevolking nog laten deelnemen 
aan het levenslang leren?* Joeri 
Colson en Johan Loeckx, knack.
be 2015.

• Waar zitten de zwaktes van een 
online universiteit?* Jonathan 
Holslag, knack.be 2015.

  Auteurs  

Joeri Colson en Johan Loeckx

  Contact  

joeri@v-g-v.be 

"  Impact 

• Contact met de Vlaamse 
administratie;

• Uitwisselingen met academici.
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Voetbal op het pleintje, oorlog op de speelplaats*, Brieuc Van Damme, BRUZZ (Brussel Deze Week) 2016.

De grote vakantie: een bron van ongelijkheid*, Thomas Dermine en Brieuc Van Damme, knack.be 2015. 

"  Impact 

Het voorstel werd opgenomen in het Pacte d’Excellence van de Minister van onderwijs van de Franse Gemeenschap. 

Korte schooluren zijn vrouw en kind onvriendelijk*, Thomas Dermine, Nathalie François en Brieuc Van Damme, knack.be 2016.
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78. Als de Ministers bevoegd voor onderwijs in Brussel samen met een aantal schooldirecteurs op de koffie zouden gaan, stappen ze 
naar buiten stappen met een waslijst absurditeiten die kleine aanpassingen aan de regelgeving kunnen verhelpen, zoals eerdere 
getuigenissen al hebben aangetoond.

79. De onderwijskloof vernauw je door het kleuteronderwijs in beide Gemeenschappen verplicht te maken.
80. Sinds september 2014 kan in het Nederlandstalig Brussels secundair onderwijs tot 20 procent van de lessen in een andere taal 

worden aangeboden. Dit moet worden doorgetrokken naar het lager onderwijs waar de onderwijskloof ontstaat.

 
DE SCHOOLKALENDER EN -AGENDA HERBEKIJKEN

81. Een schooljaar met 4 à 6 weken zomervakantie en meer vakantie om over het schooljaar te spreiden zou niet alleen het leerproces 
van alle leerlingen ten goede komen, maar kan ook efficiënt de sociale ongelijkheid op het vlak van schoolresultaten helpen 
uitgommen. We pleiten dus niet voor minder vakantie, maar voor een betere verdeling van de vakantie. Bovendien kunnen we zo 
inspelen op de verzuchtingen van almaar meer ouders dat ze het moeilijk vinden om hun kinderen 2 maand lang constructief bezig 
te houden

82. Een verlenging van de schooldag de logistieke van tweeverdieners met kinderen mee helpen oplossen. Het mag daarbij niet beperkt 
blijven tot een eenvoudige vermeerdering van het aantal uren aanwezigheid op school. Die tijd kan namelijk worden gebruikt voor 
huiswerk, sport en culturele activiteiten waardoor de leerkloof tussen kinderen vermindert.

83. De school moet meer open staan voor het verenigingsleven en kinderen in aanraking laten komen met stimuli die ze niet per se van 
thuis meekrijgen.

AANBEVELING



92. Het onderwijs moet pro-actiever gender-stereotypering bekampen.
93. Een diverse taskforce van arbeidsmarktdeskundigen, economen, sociologen en 

juristen moet de “gender pay gap” objectiveren en oplossingen voordragen om deze te 
overbruggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

94. Het publieke debat heeft nood aan meer diversiteit. Er moet een charter komen 
waarin zowel de overheden, officiële instanties als werkgeversorganisaties zich 
engageren geen vertegenwoordigers meer af te vaardigen naar congressen en panel 
die niet aan overeengekomen diversiteitsvoorwaarden voldoen.

PENSIOENEN 
 
Meer transparantie en betere informatie: 

95. De beschikbaarheid van gegevens over de inkomens van gepensioneerden verbeteren om 
beter hun armoederisico en de beschikbare vervangingsinkomens te kunnen evalueren.

politieke fracties en partijen;
• Uitwisseling met (bevoegde) 

Ministers en op vraag van 
gebudgetteerde beleidssimulaties 
opgemaakt;

• Deelname aan een hoorzitting van 
het comité voor vrouwenrechten 
en gendergelijkheid van het 
Europees Parlement. 

• Samen met anderen de verlaging 
van de BTW op hygiëneproducten 
voor vrouwen op de agenda gezet 
(cfr. recent wetsontwerp).

• Maak komaf met het mannelijke 
praatfeest*, Marika Andersen, Laurel 
Henning en Brieuc Van Damme, De 
Morgen 2015 (met EUPanelWatch).

 
 
 

#  Publicaties 

• Pensioenen: jongeren aan 
het woord. Een rapport 
aan de Pensioencommissie 
“Vandenbroucke”** (2014)
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ZO MAKEN WE WERK VAN MEER GENDERGELIJKHEID 

84. De eerste 10 dagen van het vader- of co-ouderschapsverlof aan 100% vergoeden als 
de vader of co-ouder effectief de volledige 10 dagen opneemt (en niet zoals vandaag 
het geval is, nl. enkel de eerste 3 dagen aan 100% van het loon).

85. De eerste 10 dagen van het moederschapsverlof aan 100% van het loon vergoeden, en 
niet zoals vandaag het geval is aan 82%.

86. De mogelijkheid voorzien voor vaders en co-ouders om hun ouderschapsverlof 
gedurende 2,5 maand te verdubbelen naar 1400 euro per maand als ze deze opnemen 
binnen het jaar na de geboorte van het kind. Zo geeft men effectief de mogelijkheid 
aan Belgische vaders en co-ouders om 3 maanden vaderschapsverlof op te nemen bij 
de geboorte van het kind, en houdt het gezin er netto 700 euro extra aan over.

87. Onderzoek het verband tussen tijdongelijkheid en de oververtegenwoordiging 
van vrouwen in arbeidsongeschiktheid om het beleid zo goed mogelijk te kunnen 
afstemmen.

88. Het budget en de regelgeving rond ouderschapsverloven moet van de RVA worden 
geïntegreerd in het RIZIV zodat een coherenter en efficiënter beleid gevoerd kan 
worden.

89. Het hoogste btw-tarief van 21 % op hygiënische producten voor vrouwen verlagen 
naar 6%, het tarief dat van toepassing is op andere basisproducten.

90. Doe een grondige doorlichting en hervorming van het huwelijksquotiënt (en ander 
genderonvriendelijk fiscaal beleid) die het voor koppels fiscaal voordeliger maakt dat 
vrouwen niet of weinig werken. Het huwelijksquotiënt kost vandaag meer dan 600 
miljoen euro en kan de geschatte kost van 49 miljoen euro van aanbevelingen 1, 2 en 
3 financieren, alsook de meerkost van de nodige btw-hervorming (aanbeveling 6).

91. Er moeten tijdelijke quota komen voor vrouwen, bijvoorbeeld in raden van bestuur, 
zodat er meer rolmodellen kunnen opstaan.

#  Publicaties 

• Time’s up! Naar Naar een 
gender-gelijk tijdsbeheer 
dankzij een hervorming van het 
ouderschapsverlof** (2016)

• Le féminisme est une affaire 
d’hommes*, OpenCanada.org 2014.

• Aantrekkelijk ouderschapsverlof: 
waarom het moet en hoe het 
kan*, De Morgen 2016.

• Gendergelijkheid veronderstelt 
een genereus vaderschapsverlof. 
Hier is een voorstel*, 
straffemadammen.be 2016.

  Auteurs  

Marika Andersen, Nathalie François 
en Brieuc Van Damme

  Contact  

brieuc@v-g-v.be 

"  Impact 

• Expliciete steun van het middenveld;
• Bilaterale contacten met verschillende 
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En wat met het kapitalisatiestelsel (tweede en derde pijler) ? 

107. De toegang tot de kapitalisatiestelsels veralgemenen naar alle actieven (tweede pijler 
voor ambtenaren, maar ook voor invaliden of werklozen).

108. De uitbetaling van de tweede pensioenpijler in rente in plaats van in kapitaal 
aanmoedigen.

109. De horizon en de aard van de investeringen van pensioenfondsen verruimen.
110. Doelmatige limieten invoeren voor de aftrekbare bedragen in het kader van de 

tweede en derde pijler, onder meer in functie van de spaarelasticiteit.
111. Het Belgische pensioensysteem beter aangepast maken aan de mobiliteit van 

werkenden en gepensioneerden binnen het moderne Europa.
112. De omzetting van activa in pensioeninkomsten bevorderen.

 
ZELFSTANDIGENSTATUUT: MEER FLEXIBILITEIT VEREIST

113. Overheidspersoneel heeft gewoonlijk een veel gunstiger statuut dan ondernemers. 
Maar ons land heeft net behoefte aan mensen die risico’s nemen en hun eigen 
activiteit op stapel zetten. Dit onevenwicht brengt het Belgische sociale contract in 
gevaar op middellange termijn. We moeten daarom nadenken over een soepeler en 
fiscaal voordeliger statuut voor ondernemers dan het huidige zelfstandigenstatuut

114. Vrije beroepers moeten meer HR- en communicatietrainingen volgen omdat ze meer 
assisterend personeel in dienst hebben en ze deze trainingen niet in hun opleiding 
hebben, noch vaak als bijscholing volgen. 

Ambtenaren hebben vaak een beter 
statuut dan ondernemers: hoog tijd 
om dat te veranderen!*, François 
Toussaint, knack.be 2015.

De extra jobs die vrije beroepen 
creëren, zijn welkom en hebben 
maatschappelijke voordelen*, Joeri 
Colson, knack.be 2015.
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96. De fysieke belasting van bepaalde beroepen beter definiëren, evalueren en 
objectiveren (voor het behoud en eventuele ontwikkeling van preferentiële regimes).

97. Armoede bij ouderen beter definiëren en kwantificeren.
98. Beschikken over betere evaluaties van de kosten van pensioenen per categorie en per 

cohorte (generaties, leeftijden, socio-professionele categorieën, etc.).
99. De spaarelasticiteit van verschillende sociale groepen meten, kaderend in een 

hervorming van de tweede en derde pijler.
100. De uitgaven van de babyboomcohorte beter evalueren en een onderscheid 

maken met het structurele aspect van de pensioenproblematiek: de stijgende 
levensverwachting.

De wettelijke pensioenen versterken (eerste pijler): 

101. Een geleidelijke harmonisering van de drie pensioenstelsels (ambtenaren, 
werknemers, zelfstandigen).

102. Beter rekening houden met de kosten van de ambtenarenpensioenen.
103. Het systeem van de geassimileerde periodes beter objectiveren en boekhoudkundig 

verwerken in de overheidsfinanciën.
104. De pensioenopbouw enkel nog op basis van loopbaanduur baseren.
105. De deelstaten responsabiliseren met betrekking tot de pensioenlast van hun stijgend 

aantal ambtenaren.
106. Introduceer een systeem van automatische pensioenaanpassing in functie 

van de keuze van de loopbaanduur van het individu en van de evolutie van de 
levensverwachting (notioneel systeem).

• Goed nieuws voor de toekomstige 
generaties*, Laurent Hanseeuw, 
De Morgen 2014. 

  Auteurs  

Laurent Hanseeuw en Brieuc Van Damme

  Contact  

laurent@v-g-v.be 

"  Impact 

• De memo werd meegenomen 
in het rapport van de 
Pensioencommissie. Een aantal 
voorstellen liggen dicht bij elkaar.

• Uitvoerige contacten met de Minister 
van Pensioenen en zijn kabinet.

• Bijdragen tot een aantal 
voorstellen in het pensioen 
hoofdstuk van het regeerakkoord.
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121. We moeten vermijden onze eigen geestelijke kwaaltjes en kwalen onmiddellijk 
te willen medicaliseren. We kunnen namelijk veel leren uit de gevoeligheid van 
geesteszieken. We hebben niet per se nood aan een psycholoog of psychiater, laat 
staan een pil. Soms kunnen vriendschappen, een maatschappelijk engagement en 
beweging, wat meer spiritualiteit volstaan. 

122. De focus op cijfers en accreditering in de zorg lijkt doorgeslagen. De relatie tussen 
patiënt en zorgverlener moet opnieuw de nucleus van ons (gezondheids)zorgsysteem 
worden.

Zo gaan we de schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik te lijf: 

123. Niet door symboolmaatregelen te nemen zoals het verbod op bierblikjes in van e-ID 
voorziene automaten.

124. Een nultolerantie aan het stuur kan voor de nodige omwenteling van onze 
zorgwekkende drink-en-rijd-cultuur zorgen.

125. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een accijnsverhoging, vooral 
op de goedkoopste (sterke) dranken en op producten populair bij jongeren, tot een 
consumptiedaling leidt - ook bij problematische gebruikers.

126. Laagdrempelige hulpverlening zoals verslavingshulp en psychologische bijstand, al 
dan niet in combinatie met nieuwe geneesmiddelen, kunnen verslaafden dan weer 
perspectief bieden.

• Onze zorg moet meer bezig zijn 
met mij in plaats van met mijn 
dossier*, Margot Vanfleteren, 
knack.be 2017.

Niet hoeveel we drinken maar hoe we 
drinken telt*, Brieuc Van Damme, De 
Morgen 2016.
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GEZONDHEIDSZORG
 
Zo krijgen we infectieziekten zoals tuberculose in het poreuze Fort Europa onder controle: 

115. Mensen die slechts een beperkte toegang hebben tot onze gezondheidszorg, zoals 
vluchtelingen, op zijn minst een volwaardige en adequate opvolging aanbieden;

116. Inzake gezondheidszorg, een blinde vlek wat Europese samenwerking betreft, nog 
veel meer handelen op Europees niveau. Iedereen in de EU moet toegang krijgen tot 
een gestandaardiseerde kwalitatieve gezondheidszorg, om zo de gezondheid van alle 
Europeanen veilig te stellen;

117. Het Europese Center for Disease Control and Prevention (ECDC) moet belast worden 
met het uitvoeren van een proactief vaccinatieplan, waarbij de vaccinatiegraad 
van elke lidstaat wordt bijgehouden en op de voet gevolgd. Zo kunnen we ook de 
ontwikkeling van nieuwe vaccins oriënteren en stimuleren.

We bestrijden de pandemie van stemmingsstoornissen en geestelijke problemen nog te veel 
met de oude vertrouwde middelen: pillen en medicalisering. Dat kan anders en beter: 

118. Herbekijk de masters psychologie en psychotherapie volgens een systeem van 4 + 
2 jaar: de eerste vier jaar zouden gericht zijn op de verwerving van de theoretische 
basiskennis, gevolgd door twee jaar stage als psychotherapeutisch assistent in een 
erkend centrum;

119. Voer voor psychotherapie een gelijkaardig terugbetalingssysteem in als voor 
kinesitherapie: een beperkt aantal sessies afhankelijk van de diagnose worden 
gedeeltelijk terugbetaald op voorschrift van de huisarts of psychiater. 

120. Ken daarbij de huisarts een centrale en coördinerende rol toe.

• Alleen een Europese 
gezondheidszorg kan ons gezond 
houden*, Sam Proesmans, knack.
be 2015.

• Beleid van Trump dreigt ramp 
te worden voor de gezondheid 
van veel Amerikanen*, Sam 
Proesmans, Knack 2017. 

#  Publicaties 

• Praat erover!* Roxane van Heurck 
en Sam Deltour, demorgen.be, 2014. 

• Wat ik van geesteszieken geleerd 
heb: de kracht van gevoeligheid*, 
Sam Deltour, knack.be 2016.

• De mensheid in de pubertijd: 
welke toekomst hebben religie 
en spiritualiteit?*, Sam Deltour, 
knack.be 2017. 
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De culturele uitwisseling versterken als onderscheidend element: 

136. Op het vlak van kunst de contacten tussen Westerse en Afrikaanse, Belgische en 
Congolese artiesten versterken, zodat zij elkaars creatieve potentieel kunnen voeden; 

137. Op het vlak van artistieke verspreiding de programmatie ondersteunen van Belgische en 
Congolese artiesten in Congo, in België en op de internationale scène in het algemeen;

138. Congo ondersteunen in zijn ambitie om zijn internationale culturele uitstraling in 
Afrika en daarbuiten te vergroten door een muziek- of filmindustrie uit te bouwen;

139. De ontwikkeling van een markt voor Afrikaanse en meer in het bijzonder Congolese 
kunst promoten, gebruik makend van de gezaghebbende positie die België 
wereldwijd heeft verworven op het vlak van hedendaagse kunst.

De menselijke relaties versterken door de Belgisch-Congolese gemeenschappelijke 
ruimte te herstructureren: 

140. Het personenverkeer tussen België en Congo verbeteren door de barrières (procedures 
en visakosten) af te bouwen en de kosten van het luchtvervoer te beperken;

141. Allerhande contacten tussen Belgen en Congolezen formaliseren (zustersteden, 
jongerenontmoetingen, uitwisseling tussen universiteiten, …) en een instituut voor 
Belgisch-Congolese betrekkingen oprichten;

142. De actieve en constructieve rol van de Congolese diaspora in de ontwikkeling van 
Congo versterken;

143. Focussen op de ontwikkeling van menselijk kapitaal, universitaire samenwerking 
rond de ontwikkelingsbehoeften van Congo (energie, landbouw, infrastructuur, 
overheidsmanagement) en de openstelling van Congo voor de wereld. De 
samenwerking tussen het Belgische Egmontinsituut en het Congolese Ecole 
Nationale d’Administration kan als voorbeeld fungeren;

144. Gebruik maken van nieuwe media en ontspanningsmogelijkheden, zoals twee reality 
tv-programma’s: een Belgisch dat in Congo wordt uitgezonden en een Congolees dat 
in België wordt uitgezonden.

• Opgenomen op de experten lijst 
voor hoorzittingen over de DRC 
van de commissie buitenlandse 
betrekkingen van het Federaal 
parlement.
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DE BELGISCH-CONGOLESE BETREKKINGEN HERUITVINDEN 

Op basis van een strategisch diplomatiek partnerschap:

127. Een informele diplomatieke coördinatiegroep opzetten (‘BC8’) met technische omkadering 
om gemeenschappelijke strategische doelstellingen op te stellen en te evalueren;

128. Bij de jonge Belgische en Congolese politieke klasse belangstelling wekken voor de 
relatie tussen beide landen via regelmatige ontmoetingen tussen jonge Belgische en 
Congolese parlementairen;

129. Meer financiële middelen ter beschikking stellen van projecten voor 
ontwikkelingssamenwerking die aan de strategische doelstellingen van de twee 
landen tegemoetkomen; 

130. De militaire samenwerking frequenter gebruiken als hefboom voor acties rond sociale 
en economische ontwikkeling, voortbouwend op het succes van de 3D-aanpak die 
recent werd toegepast. 

De economische uitwisseling rond gemeenschappelijke belangen een nieuwe dynamiek geven: 

131. Meer mogelijkheden creëren voor uitwisseling tussen Belgische en Congolese ondernemers;
132. Een bijstands- en begeleidingsbureau oprichten voor Belgische en Congolese 

ondernemers die willen samenwerken;
133. Prioritaire sectoren voor economische samenwerking identificeren om oproepen aan 

bedrijven voor Belgisch-Congolese samenwerkingsprojecten te lanceren;
134. Samenwerken om een gunstiger zakenklimaat te creëren door met name expertise 

inzake juridische aangelegenheden of het aantrekken van investeerders ter 
beschikking te stellen van de Congolese staat;

135. Samenwerken om innoverende financieringskanalen te ontwikkelen in Congo, en 
meer in het bijzonder een kapitaalmarkt, de mobilisatie van de spaartegoeden van de 
Congolese diaspora en een financieringsfonds voor kmo’s.

#  Publicaties 

• De Belgisch-Congolese 
betrekkingen heruitvinden: 
een ambitie van de nieuwe 
generaties** (rapport en 
didactisch animatiefilmpje, 2014, 
met Génération Congo)

• La fondation de la modernité au 
Congo*, Laurent Hanseeuw, levif.
be 2015.

  Auteurs  

Madimba Kadima-Nzuji, Blaise Mbatshi, 
Sylvain Mudikongo, Nicolas Baise, 
François Toussaint en Jonathan Holslag

  Contact  

nicolas@v-g-v.be 

"  Impact 

• Ontmoetingen met diplomaten, 
leidinggevende parlementairen, 
Ministers en vertegenwoordigers 
van de burgerbewegingen en 
culturele sector, in België en de DRC. 
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en een Europees minister van financiën.
155. We moeten tot slot nadenken hoe we zo’n fiscale unie democratisch kunnen op gang 

trekken en beheren.
156. Het Noorse model is geen voorbeeld voor een land dat buiten de EU, maar binnen 

de interne markt, zou kunnen functioneren. Noorwegen bloeit niet omdat het buiten 
de EU staat, maar omdat het in alle praktische opzichten in de EU zit. Pro-Europese 
politici moeten die boodschap met overtuiging durven verkondigen. 

 
 
ZO KUNNEN EUROPA EN BELGIË HUN GRENZEN VEILIGER MAKEN 

157. Enkel een krachtig nabuurschapsbeleid en een nieuwe Europese invloedssfeer 
kunnen ook de komende generaties Europeanen sparen van meer onveiligheid.

158. Wellicht wordt het tijd dat in navolging van de strijd tegen nucleaire proliferatie of 
de verspreiding van landmijnen, Europa nu het voortouw neemt in de strijd tegen 
de tomeloze proliferatie van raketten. Een conventie over luchtdoelraketten is het 
minste wat we de slachtoffers van MH17 verplicht zijn.

159. In plaats van te investeren in gevechtsvliegtuigen zou defensie dat geld beter gebruiken 
om haar inlichtingendiensten en digitale infrastructuur te verbeteren, en om zich 
verder te specialiseren daar waar het al een voetje voor heeft, zoals vredesmissies. 

 

Wie luistert straks nog als de Britten 
spreken?*, Marika Andersen, De Morgen 
2016. 

Lessen uit vlucht MH17*, Jonathan 
Holslag, De Standaard 2014. 

We mogen niet naïef zijn over 
investeringen in defensie, maar de 
regering moet een visie voorleggen*, 
Ruben Degraeve, knack.be 2016.
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ZO KAN DE EU DEMOCRATISCHER WORDEN EN DE EUROSCEPTICI EEN 
HAK ZETTEN 

145. De notulen en stemming van de vergaderingen van de Raad van Europa moeten 
bekend worden gemaakt. 

146. De nationale parlementen moeten door de Minister een verslag van de vergaderingen 
van de Raad krijgen. 

147. Ook moet worden overwogen de nationale parlementen in staat te stellen om 
een grotere controle uit te oefenen op de stellingname van hun Minister. Dat kan 
bijvoorbeeld met een stemming in de respectieve nationale parlementscommissies 
over het te verdedigen mandaat in de Europese raden. 

148. De nationale parlementen zouden hun eigen afgevaardigden naar de raden van 
Europa kunnen sturen, op basis van een duidelijk mandaat. 

149. Parallel moet de Commissie zich omvormen van een technocratische bureaucratie tot 
een politiek orgaan dat de parlementaire meerderheid weerspiegelt.

150. Het Europees Parlement moet, naast de Commissie, ook een wetgevend 
initiatiefrecht kunnen krijgen.

151. De Europese budgettaire cyclus moeten samenvallen met de Europese verkiezingen, 
zodat het nieuwe Parlement haar rol van controleur van de bestedingen van de Unie 
voluit kan spelen.

152. Als tegenprestatie voor die verschuiving van de macht naar het halfrond, moeten 
parlementairen een grotere verantwoording afleggen. Dat betekent een deel van hun 
vergoeding afhankelijk maken van hun aanwezigheid en geleverde werk. Tevens 
moet de besteding van hun werkingsmiddelen openbaar worden gemaakt.

153. Er moeten in de Eurozone mechanismen komen die de inspanningen om een crisis te 
boven te komen spreiden.

154. We moeten stapsgewijs evolueren naar een fiscale unie, wellicht onder andere via 
automatische transfers tussen de eurozone lidstaten, een significant eurozone budget 

#  Publicaties 

• Het democratisch ‘tekort’ van 
Europa kan worden verholpen*, 
Laurent Hanseeuw en Brieuc Van 
Damme, De Tijd 2014.

• Zo kan Europa de kloof met haar 
burgers overbruggen*, Brieuc Van 
Damme en Laurent Hanseeuw, 
De Morgen 2017.

Het democratische probleem van de 
eurozone kan niet met een technische 
ingreep worden opgelost*, Ferdi De Ville, 
knack.be 2015. 
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EEN STERK INVESTERINGSBELEID KAN NIET ZONDER EEN STERK 
ECONOMISCH BELEID 

164. Al onze overheden zouden zich ten volle bewust moeten zijn dat zelf een open 
internationale economie een doeltreffend en vooruitziend beleid vereist. Hoe 
opener de economie, hoe belangrijker het wordt om te waken over de baten van 
de internationale stromen van kapitaal, handel en kennis. We pleiten niet voor 
een protectionistische staat, maar voor een sturende staat die het algemeen belang 
dient, en niet de ene of andere sector of drukkingsgroep. Het gaat om competitieve 
connectiviteit.

165. We pleiten voor de versterking van sociaal-economische adviesraden van de 
gewesten (SERV, CES, CESRW), waarbij de werkgevers- en werknemersorganisaties 
meer investeren in gezamenlijk onderzoek en planning. 

166. We pleiten voor een kleine strategische economische adviesraad op federaal niveau, 
waarin experten van de regionale adviesraden samen aanbevelingen ontwikkelen 
voor de federale beleidsdomeinen zoals financiën, pensioenen, etc.

167. We dagen alle adviesraden uit om binnen een jaar een economisch toekomstplan uit 
te werken voor onze gewesten en ons land in 2030. Wat zijn de doelstellingen en hoe 
definiëren we het algemeen belang? Wat zijn de instrumenten? Hoe voeren we dat uit 
gezien de onzekere context? 

168. In functie daarvan zou een specifiek plan voor buitenlandse investeringen moeten 
worden opgesteld. Wat zijn onze belangen? Waar kunnen buitenlandse investeringen 
het best bijdragen in vergelijking met eigen investeringen?

 

"  Impact 

• Bilaterale contacten met bevoegde 
administraties en Ministers;

• Discussies met vooraanstaande 
economen en academici.

• Verschillende parlementaire 
vragen en antwoorden. 

• Bijgedragen de deal tussen Eandis 
en China State Grid Corporation 
onmogelijk te maken.

• cabinets” en het wetsvoorstel 
van 13/03/’17 “teneinde de 
samenstelling en de werking van 
de beleidscellen en de kabinetten 
van de leden van de federale 
regering transparant te maken”)

• Verschillende uitwisselingen 
met de academische wereld en 
onderzoekers.
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HET OVERZICHT HERSTELLEN EN MEER TRANSPARANTIE NASTREVEN 
WAT BETREFT DE BUITENLANDSE INVESTERINGEN EN BANENCREATIE 
IN BELGIË, ALSOOK DE IMPACT VAN DE VERSCHILLENDE REEDS 
GENOMEN BELEIDSMAATREGELEN 

160. We stellen voor om eerst en vooral een verklaring te zoeken voor de plotse uitstroom 
van zogenoemde directe buitenlandse investeringen in sectoren als de hoofdkantoren, 
holdings en de geneesmiddelenindustrie via parlementaire vragen (o.a. over de 7 
miljard Euro aan investeringsinkomsten die jaarlijks netto uit ons land wegvloeit). 

161. We stellen de regeringen ook voor om een gezamenlijke expertengroep samen te 
stellen die voor verschillende sleutelsectoren de kosten en de baten van buitenlandse 
investeringen afwegen. Belangrijk hierbij is een goed overzicht te bekomen van 
enerzijds de rechtsreeks kosten zoals bijzondere belastingmaatregelen, subsidies, 
het financieren van infrastructuur en anderzijds kosten die onrechtstreeks op de 
samenleving worden afgewenteld, de zogenoemde externaliteit, zoals vervuiling, 
verkeersoverlast en volatiliteit op de financiële markten. Erg belangrijk is dat dit 
proces gedragen wordt door alle bestuursniveaus. 

162. Ons land zou er op Europees niveau voor moeten pleiten om volledige transparantie 
te verschaffen inzake buitenlandse investeringen.

163. We moeten dus beter werk maken van de duurzame langetermijnhefbomen, dan 
zich te verheugen op een kortetermijnvisie die zich in een kristallen bol ontwaart. 
Behalve met loon- en belastingcompetitiviteit houden de groeihefbomen op de 
Belgische arbeidsmarkt verband met de ontwikkeling van het menselijk kapitaal: 
in het onderwijs om onze jongeren de sleutels tot hun toekomst te geven, en in de 
permanente opleiding om de vraag naar en het aanbod van arbeid beter op elkaar af 
te stemmen.

#  Publicaties 

• De grote leegloop. Waarom België 
teleurstelt in het aantrekken van 
buitenlandse investeringen en wat 
we er kunnen aan doen** (2015)

• Hebben we in 200 jaar economische 
theorie dan niets geleerd?*, de 
vrijdaggroep, knack.be 2015.

• Het effect becijferen van een 
maatregel op de arbeidsmarkt 
op korte termijn berust vaak op 
fantasie*, Thomas Dermine, De 
Tijd 2016.

• Spaargeld mobiliseren voor 
publieke investeringen kan 
ook zonder uitverkoop aan het 
buitenland*, Michiel De Muynck,  
knack.be 2016.

  Auteurs  

Jonathan Holslag

  Contact  

jonathan@v-g-v.be 
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WE BREKEN EEN LANS VOOR EEN PUBLIEK INVESTERINGSBELEID, 
GEZONDE OPENBARE FINANCIËN EN EEN RECHTVAARDIGE 
FISCALITEIT DIE KWALITEIT EN DUURZAAMHEID VOOROPSTELLEN

176. De ambiguïteit die bestaat door de bestuurlijke versnippering van ons 
handelsbeleid is ronduit schadelijk. We pleiten voor één Belgische handels- en 
investeringsagentschap. Dat agentschap moet een raad van bestuur krijgen met een 
vertegenwoordiger van de gewesten. Binnen het agentschap zouden er horizontale 
clusters bestaan, met specialisten voor investeringen in specifieke sectoren, naast 
verticale clusters met specialisten inzake bepaalde steden, provincies, specifieke 
economische gebieden, etc.

177. Dat agentschap moet een klantvriendelijke one-stop-shop worden voor elke 
buitenlandse investeerder die zich aandient. 

178. Binnen België, lijkt het ons nuttiger in te zetten op groter steden dan op regio’s 
voor wat betreft het versterken van ons imago naar buitenlandse investeerders. 
Steden hebben meer natuurlijke troeven, een grotere herkenbaarheid en een grotere 
complementariteit.

179. We zijn gekant tegen een voorkeursbehandeling voor buitenlandse multinationals. 
We pleiten daarom voor veel eenvoudigere regels en belastingen.

180. We hebben nood aan een duidelijke strategie ten aanzien van startups. De 
Vrijdaggroep zal zich hier in een volgend rapport over buigen (voorzien 2017-2018). 

181. De overheidsinvesteringen groeiden de voorbije 2à jaar met een gemiddelde van 0,45 % 
per jaar. In diezelfde periode stegen de consumptieve uitgaven van de overheidssector 
in reële termen met meer dan 2,5 % per jaar. We doen daarmee gevoelig slechter dan het 
Europese gemiddelde. Het uitblijven van een consensus over het optimale niveau van 
de overheidsinvesteringen is een aanslag op de welvaart van de toekomstige generaties, 
in het bijzonder in de huidige context van extreem lage rentes. 

Na de taks shift, de spending switch, 
Laurent Hanseeuw*, knack.be 2015.

AANBEVELING AUTEURS & REFERENTIES 1

D
U

U
R

ZA
M

E EC
O

N
O

M
ISC

H
E G

R
O

EI

WE MOETEN ONS EIGEN VERMOGEN DURVEN INZETTEN VOOR DE NOODZAKELIJKE INVESTERINGEN 
POLARISERING EN UITSLUITING VAN JONGEREN:

169. We moeten de zorgsector zoveel mogelijk in eigen handen houden. Het is de snelst groeiende sector en de sluikse overname door 
buitenlandse zorgverstrekkers dreigt ons handenvol geld te kosten zonder dat kwaliteitsvolle diensten gegarandeerd zijn.

170. We moeten alles in het werk stellen om te vermijden dat begrotingstekorten en vooral het gebrek aan langetermijndenken onze 
overheden aanzet om grote toekomstige infrastructuurprojecten gemakshalve te laten financieren uit het buitenland.

171. Alleen al de oplossing voor de verouderde kerncentrales zal minstens 50 miljard Euro kosten. Daarnaast is er een achterstand in 
scholengebouwen, transportinfrastructuur, enz. We pleiten vooral om naast de eerste pijler van overheidsfinanciering een tweede 
pijler van overheids-gemeenschapsfinanciering te ontwikkelen, met de mogelijkheid om op lokaal, gewestelijk en nationaal niveau 
via (project)obligaties in te tekenen.

172. Ook burgers en fondsen moeten we warm maken om mee te investeren zodat gezinnen en bedrijven die intekenen meteen 
ook de tastbare resultaten van hun investering zien. Zo zou men op federaal niveau bijvoorbeeld kunnen nadenken over een 
systeem van (gedeeltelijke) fiscale aftrekbaarheid van verliezen geleden door particuliere investeerders n.a.v. een belegging in 
infrastructuurprojecten, een (hernieuwde) verlaging van de roerende voorheffing, co-financiering met publieke fondsen of het 
toekennen van publieke waarborgen (bijvoorbeeld door de Participatiemaatschappij Vlaanderen). Publieke sensibiliserings- en 
informatiecampagnes zijn hierbij essentieel.

173. De aanvankelijke risico-investeringen van publieke fondsen dienen te worden omgezet in structureel aandeelhouderschap met het 
oog op het ondersteunen van de groei op lange termijn.

174. De Vrijdaggroep pleit voor een Brussels beurs voor “start-ups” en “grown-ups”: de Brussels Startup Stock Exchange, in navolging 
van het Londens initiatief.  In de schoot van Euronext-Brussel moet een laagdrempelige aandelenmarkt worden georganiseerd 
waarbij de overheid ondersteunt door kleine bedrijven te helpen met hun notering, blijvende verankering via de publieke 
participatiemaatschappijen, het financieren van een standaard “family proof” audit die vooral de risico’s inschat, en publiciteit in 
Belgische media.

175. Als investeringen onze economie versterken, dan moeten onze overheden die investeringen vrij stellen van belastingen.
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Pak het fiscaal spookrijden aan*, Naïm Cordemans, knack.be 2016.

Waarom een belastingvoordeel op herstellingen goed kan zijn voor het milieu en onze economie*, Pierre Harkay, knack.be 2016.

Social Impact Bonds: een nieuw instrument voor investeerders die verantwoord willen beleggen*, Aline Buysschaert, knack.be 2015. 

Niet gelijkheid maar billijkheid moet de inzet van de 21e eeuw worden*, Laurent Hanseeuw, knack.be 2017.
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182. Hoewel de hoge loonkost in ons land een probleem is waarvoor de hele fiscaliteit dient te worden herbekeken, heeft het geen 
enkele zin om een ‘auto-loon’ aan te bieden met zo’n hoge maatschappelijke kost. Schaf daarom het fiscaal gunstige regime van 
bedrijfswagens af en gebruik de vrijgekomen middelen voor alternatieven zoals een loonkostvermindering of investeringen in het 
openbaar vervoer.

183. We breken een lans om de BTW op de herstelling van heel wat dagdagelijkse voorwerpen (huishoudtoestellen, kleren, etc.) te 
verlagen naar 12%;

184. Zoals in Zweden moeten consumenten die hun elektrische huishoudtoestellen laten herstellen, de helft van de kostprijs van de 
werkuren fiscaal kunnen aftrekken;

185. Deze initiatieven moeten gepaard gaan met een sensibiliseringscampagne: wist u bijvoorbeeld dat de productie van een 32-inch 
flatscreen-tv leidt tot de uitstoot van 1,2 ton CO2-equivalent, wat overeenkomt met ongeveer 13 % van de gemiddelde jaarlijkse 
CO2-emissie van een Belg; of dat de hoeveelheid afval afkomstig van grote huishoudtoestellen in België tussen 2005 en 2014 met 
maar liefst 73 % is gestegen? (Eurostat)

186. Gebruik Social Impact Bonds, een pay-fof-succes financieringsvehikel, om privégeld aan te boren voor de ondersteuning van 
risicovolle en/of experimentele sociale initiatieven en haal op die manier het risico weg bij de publieke sector. 

187. Onderzoek mogelijkheden om successierechten in natura te kunnen betalen.
188. Moeten belastingen altijd aan de staat zelf worden betaald? Waarom staan we geen gedeeltelijke of volledige betaling toe aan 

(uitdrukkelijk door het Parlement erkende) stichtingen voor openbaar nut.
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schaamteloze opmerkingen van een onaange-
name buur die zich luidop afvraagt: “Zouden ze 
niet beter eerst de Belgen werk geven in plaats 
van al die vreemdelingen binnen te halen?” En 
het gaat in deze simplistische opmerkingen niet 
alleen over migranten. Iedereen wordt op een 
bepaald moment door iemand anders gekarika-
turiseerd. De hel, dat zijn inderdaad misschien 
wel de anderen. Maar moeten we dit zomaar 
aanvaarden?

Is het redelijk om aan te nemen dat we honder-
den miljoenen individuen kunnen reduceren 
tot enkele vooraf gedefinieerde profielen, als in 
een universele versie van het kinderspel ‘Wie is 
het?’. Binnen een dergelijk populistisch denk-
kader is het voor onze samenleving onmogelijk 
om zich harmonieus verder te ontwikkelen en 
het samen-leven te garanderen. Alors on dan-
se? Misschien kunnen we het dansen nog even 
uitstellen en eerst van ons laten horen. Wij, der-

tigers, zijn het onze generatie verplicht om te re-
ageren en alarm te slaan.

De kracht van nuance in de taal

We moeten opnieuw leren om de kunst van 
de nuance in de taal te cultiveren als we uit de 
huidige impasse willen komen. Die zou name-
lijk dramatische gevolgen kunnen hebben. Door 
het succes van diverse populistische discours 
in verscheidene Europese landen zijn heel wat 
intellectuelen maar ook oud-strijders aan de 
alarmbel gaan trekken. We leven in een tijd 
waarin angst en onwetendheid ons naar een ge-
vaarlijk pad kunnen leiden.

Een nieuwe politieke generatie die voeling 
heeft met de samenleving en op haar resulta-
ten beoordeeld wordt

We voelen vandaag de dag de behoefte aan 

UITSMIJTER 

DE HEL, DAT ZIJN NIET DE ANDEREN

Jean-Paul Sartre besloot zijn beroemde theater-
stuk Huis Clos uit 1943 met de zin: “De hel, dat 
zijn de anderen.” 

Voor wie het vergeten zou zijn: in de epiloog van 
dit filosofisch werk komen drie personages tot 
de slotsom dat de hel geen plaats is waar een 
koelbloedige beul resideert, maar wel de toe-
stand die uit de aanwezigheid van ‘de anderen’ 
voortvloeit. Graag wil ik deze vreselijke zin bin-
nen de context van ons debat over de polarisatie 
van de samenleving kaderen. 

Onze tragische actualiteit, die in de inleiding 
met de getuigenis van Leila wordt geïllustreerd, 

toont spijtig genoeg hoe sommige burgers – ‘an-
deren’ – het slachtoffer worden van schandelij-
ke karikaturen zonder enige nuance waarachter 
een rijke en complexe realiteit schuilgaat. Het 
spreekt voor zich dat extremisten garen spinnen 
bij dit soort, al dan niet bewuste, versimpelingen 
van de werkelijkheid.

We kunnen weliswaar begrijpen dat mensen de 
dingen in hun hoofd wel eens vereenvoudigen 
om de informatie die massaal op hen afkomt, 
sneller te bevatten en te analyseren. De daaruit 
volgende redeneringen, die per definitie kort 
door de bocht zijn, dringen via de media, de 
politieke wereld en de burgers echter langzaam 
door tot het publieke debat. U zag de jongste tijd 
vast ook al hoe een journalist mensen op straat 
een microfoon onder de neus duwt met vragen 
als: “Maakt u zich zorgen over uw veiligheid 
door de komst van deze migranten?” En ook u 
werd ongetwijfeld al een keertje vergast op de 
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cipatie van de burger. Vandaag moeten we met 
zijn allen front vormen tegen vooroordelen, ge-
makkelijkheidsoplossingen en onuitgesproken 
verwijten waarmee allerhande zondebokken 
worden aangewezen. Het is van fundamenteel 
belang dat we het woord nemen en ons duidelijk 
uitspreken.

Onze Groep mag dan al de perceptie voeden 
een weldenkende elitaire kaste te vormen (ook 
een karikatuur zeker?), we hebben onze bedoe-
lingen en ideeën nooit op sociaaleconomische 
belangen afgestemd. Wel integendeel, de Vrij-
daggroep heeft zich altijd vrij uitgesproken, zon-
der ook maar enig publiek of privaat belang te 
willen dienen. 

—

De hel, dat zijn niet de anderen. De oplossing 
kan net komen van ‘de anderen’. Van u dus. Van 

elk van ons. De hel, dat is de menselijke dom-
heid die ongestraft wordt geventileerd zonder 
op een weloverwogen repliek te botsen. Ons 
welzijn wordt in grote mate bepaald door de 
mate waarin diversiteit wordt gewaardeerd en 
door het geluk om nuance te ontdekken in het 
dagelijks leven. 

Diversiteit is één van onze kostbaarste rijk-
dommen en de taal moet opnieuw worden be-
schouwd als een verdedigingsmiddel van onze 
democratie. Om vreedzaam tegen onrecht en 
verschillende vormen van extremisme te kun-
nen opkomen, is het van het grootste belang om 
de ideeënstrijd te winnen.

François Toussaint, april 2017
Stichtend lid VRIJDAGGROEP

nieuwe leiders – niet alleen in de politiek overi-
gens – die in staat zijn om een sterke en ondub-
belzinnige boodschap over te brengen. Door de 
demografische groei, de terroristische dreiging, 
en de economische en budgettaire uitdagingen 
waarmee de staat kampt, is er geen enkele reden 
om aan te nemen dat de context zal verbeteren. 
Integendeel zelfs. Maar net nu het vertrouwen 
in onze verkozenen zo zwaar onder druk staat, 
moeten jongeren zich in de politiek durven te 
engageren met het vaste voornemen om de 
spelregels te veranderen. 

Onze Groep kreeg al verscheidene keren de ge-
legenheid om zich uit te spreken voor nieuwe 
regels op het vlak van beleid, bestuur en politie-
ke ethiek. Door deze toe te passen en de manda-
ten in de tijd te beperken, zouden we een sterk 
veranderd discours kunnen krijgen met minder 
kortetermijnoplossingen in de verkiezingsslo-
gans en objectievere, minder polariserende ana-

lyses die het algemeen welzijn op middellange 
en lange termijn beogen. 

De muren in onze hoofden slopen om werk te 
maken van samen-leven

In dit klimaat van polarisatie moet België zich 
opnieuw zien uit te vinden. De regionalisering 
mag dan al het alfa en omega van ons politieke 
bestel geworden zijn, zij wordt in het noorden 
en het zuiden anders beleefd en roept ongerus-
te vragen op over de toekomstige welvaart van 
Brussel en Wallonië. Hoe kunnen we binnen 
deze precaire economische context open blijven 
staan voor de anderen en de strijd aanbinden 
met de polarisatie van de samenleving?  

Binnen de Vrijdaggroep hebben we de barrières 
die onze samenleving verdelen, altijd bestreden 
met nieuwe ideeën en met de overtuiging dat 
het onderwijs een sleutelrol speelt bij de eman-
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DE POLARISATIE POLARISEREN -  
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