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ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING 

GEPENSIONEERDEN 

Tel.: 09/269.93.40 

Fax: 09/269.93.44  

Secretariaat: Bagattenstraat 158 -  9000 Gent  

                          

 

Mededelingenblad CONTACT 

Jaargang 43   nr.9  november 2016 

*************** 

Vanaf nu is het Contactblad ook te lezen op de website van 

ACOD Onderwijs: www.acodonderwijs.be/publicaties-2 

 

 
 

 

Genoteerd:  

 

We krijgen een gespleten samenleving, met meer 

ongelijkheid:  de Nieuwe Vlaamse Armoede (N-VA ) 

kondigt zich aan. 

 

“Er vallen massale ontslagen, de sociale onrust gaat niet 

liggen, de kinderarmoede neemt toe en het gat in de begroting  

raakt niet gedicht.  Hoe houden we onze welvaart in stand ?  

De middenklasse dreigt te verdwijnen.” (Gert  Peersman, 

Hoogleraar economie aan de UGent. ) 
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A. Het gepruts van deze regering is onrustbarend. Wat 

vooral opvalt is het gebrek aan coherentie bij de drie  

maatregelen die ze de voorbije weken hebben  bekend 

gemaakt: 

- een lagere vennootschapsbelasting (van 33,99% naar 

25%) die de N-VA wil.  Als grootste regeringspartij 

koppelt zij haar eis aan een goedgekeurde begroting. Geen 

begroting, dan  ook  geen hervormde vennootschapsbelasting 

die vooral voor de KMO’s een goede zaak zou zijn, want zij 

betalen nu nog de volle 34%. Zij staan wel in voor de 2/3den  

van de werkgelegenheid. in ons land  en zij zouden zeker hun 

concurrentiepositie kunnen verbeteren.  

Prof. Paul De Grauwe gelooft niet dat die operatie zal 

lukken: niemand zal protesteren tegen de daling van het 

tarief van de vennootschapsbelasting, maar een ware 

guerrillaoorlog zal ontstaan in opdracht van de 

multinationale bedrijven teneinde de vele aftrekposten te 

behouden,  De aandeelhouders zullen nog meer tevreden 

zijn. Het effect zal zijn dat de operatie niet budgetneutraal 

zal zijn.  Voorzitter Wouter Beke (CD&V) formuleert 

eveneens twijfels bij  de financiering  van een  lagere 

vennootschapsbelasting: hij dringt erop aan dat de 

operatie door een tax shift budgetneutraal  zou zijn.  

Hij verwees naar het rapport van de Hoge Raad van 

Financiën dat aantoont dat de voorop gestelde maatregelen 

op korte termijn wel geld opleveren, maar vanaf 2019  zeker 

niet meer. Dus niet “blijvend”of  “structureel”.  
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 - de meerwaardebelasting (ook vermogenswinstbelasting 

genoemd) die de CD&V wil.  

De N-VA  is  geen voorstander  van de vermogenswinst-

belasting.   Aansluitend daarbij benadrukte Voorzitster 

Gwendolyn  Rutten (Open Vld),  dat “ze alles wil bekijken wat 

economisch zinvol is, maar dat dergelijke taks in de liberale 

doctrine niet zinvol is.   

 De CD&V koppelt de invoering van een  meerwaarde-

belasting  aan voldoende compenserende inkomsten uit de 

vennootschapsbelasting. 

Paul De Grauwe twijfelt andermaal aan het succes van die 

operatie. Ofwel zullen beleggers minder investeren in 

aandelen, ofwel zullen ze dat doen langs speciale financiële 

constructies waarbij hun aandelen ondergebracht worden in  

vennootschappen. “ In principe blijven meerwaarden op 

aandelen, aangehouden door een vennootschap, vrij van 

belasting. Dit heeft te maken met het feit dat ervan wordt 

uitgegaan dat de winsten die de meerwaarden veroorzaken 

reeds werden belast in hoofde van de vennootschap waarvan 

men aandelen bezit.”  

Zie “www.boekhouder.be/accountancy/589-overzicht-

meerwaarden-op-aandelen-vier-mogelijke-aanslagregimes-in-

de-vennb-vanaf-2013.html” 

Volgens Paul De Grauwe werkt alleen een Vermogens-

belasting die progressief in schijven opgebouwd zou moeten 

worden net zoals de inkomens uit arbeid  en zeker niet 

forfaitair zoals vandaag. Zonder zich vast te pinnen op 

cijfers stelt hij tot 1 miljoen, geen belasting. Tussen 1 

miljoen en 10 miljoen, 2 %, enz… De bedoeling is de eerste 
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eigendom waarin men zelf woont niet in het vermogen op te 

nemen. Probleem: in België bestaat geen vermogens-

kadaster dat de omvang van de vermogens bepaalt, dus 

er wordt vooralsnog geen vermogensbelasting geheven op 

de vermogens. 

      

- de spaarders stimuleren om met hun spaarcenten 

aandelen te kopen, een maatregel die de Open VlD  wil. 

Wij moeten  zodoende de economie aanzwengelen, .  Zij 

leggen verschillende fiscale pistes op tafel om de spaarders 

aan te moedigen te investeren in startende bedrijven, kmo’s  

en innoverende ondernemingen. Maar de kleine spaarder 

houdt de boot af, rekening gehouden met de bankencrisis 

van 2008 die de belastingbetaler heeft moeten dragen, een 

onvoldoende economische groei, een hoge inflatie met 

prijsstijgingen en de dalende koopkracht, wat de regering 

ook mag beweren. Op 3 jaar tijd is er  meer dan 25 miljard 

euro naar een paar banken gevloeid en een enorm stuk 

staatsschuld bij gecreëerd.  

 

Intussen is de begroting reeds afgeklopt.  De Vlaamse 

regeringspartijen gaan akkoord over één zaak: dat ze het 

over zowat alles  oneens zijn en de 3 projecten verder 

zullen “bestuderen” Hopelijk niet  in de stille hoop alles te 

laten verzanden in een politiek moeras. Rekening gehouden 

met het feit dat Minister Van Overtveldt inzake begroting 

en raming van inkomsten aan de ene kant (overschatting) en 

raming van uitgaven aan de andere kant  (onderschatting)   
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geen al te beste reputatie geniet zou zulks wel het geval 

kunnen zijn.  

 

B. Door de hervorming van de fiscaliteit op  

vermogenswinsten op de lange baan te schuiven,  moeten 

we vrezen voor jaren crisis. 

 

Toen twee jaar geleden  duidelijk werd dat de MR als enige 

Franstalige partij in de federale regering zou stappen, werd 

die regering prompt “kamikazekabinet” genoemd.  Het klopt 

niet, want de politieke zelfmoordpiloten zitten duidelijk 

aan de Vlaamse kant. In elk compromis lijkt al de 

springstof vervat te zitten voor een nieuw conflict.   

Haar strategische doelstelling “de regering van de 

“verandering te zijn”, hoopte zij het verschil met de 

regering Di Rupo te bewijzen. Ze deed dat met een 

indexsprong, door de pensioenleeftijd eenzijdig  op 67 jaar 

te brengen en met een verhoging van de btw op elektriciteit 

en een verhoging van alle verbruiksgoederen. Daar koop je 

geen jaren eenheid mee.  Zeker niet als  daardoor de 

economie minder sterk aantrekt, dat  de begroting 

ontspoort en de inkomsten waaronder de BTW drastisch  

slinken  ten gevolge  van een dalende koopkracht.  

De huidige regering heeft in haar eerste twee jaren de 

begroting met slechts de helft verbeterd in vergelijking 

met de regering Di Rupo… en daar wringt het schoentje. 

De huidige crisis is  zeker niet de laatste: het dossier ARCO 

kondigt zich aan.  

 



Contact november 2016 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  6 
 

 

 

 

C. Een grote meerderheid van de Belgen is voor een 

rechtvaardige fiscaliteit.  Merkwaardig dat de Belgische 

politieke klasse die meerderheid niet volgt. Dat kan 

alleen maar omdat de invloed van de grote vermogens op 

die politieke klasse  in België zeer groot is. Marc 

Leemans (Voorzitter ACV) vindt de regeringsmaatregelen 

oneerlijk en ondoeltreffend.   

 

Dinsdag,18 oktober 2016:  in een interview gaf hij zijn 

mening in het Nieuwsblad.  Welke regeringsmaatregelen 

vindt u het meest oneerlijk ?   

“De maatregel die  niet in het regeerakkoord staat, namelijk 

de rechtvaardige fiscaliteit.   Het is niet normaal dat de 

euro die je verdient met urenlang werken hoger belast 

wordt dan de euro die je verdient met een nanoseconde aan 

speculatie.  In het regeerakkoord staat dat een 

evenwichtige inspanning van alle inkomens gevraagd wordt.  

Het regeerakkoord luidt: “De regering zal de uitgaven 
beheersen en een parafiscale en fiscale verschuiving 
(taxshift) doorvoeren om een voldoende omvangrijke 
lastenverlaging te kunnen financieren, waarbij de 
belastingdruk op arbeid, bestaande uit fiscale en parafiscale 
lasten, aanzienlijk wordt verminderd, rekening gehouden met 
de nationale en internationale aanbevelingen ter zake.  
”De vermogens worden echter niet aangesproken.” einde 

citaat.  

Het komt er hem op neer dat de winsten uit vermogen 

forfaitair belast worden ongeacht de omvang van de winst 



Contact november 2016 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  7 
 

 

 

die gegenereerd wordt.  De belastingen geheven op arbeid 

stijgen daarentegen wel progressief in schijven van 10 tot 

meer dan 50 %.   

 

 Om de zaken iets of wat didactisch voor te stellen, 

hieronder een voorbeeld van de 

vermogenswinstbelasting.  

 Door toepassing van de nieuwe gedragscode van het 

Europees Parlement, moest  wijlen EU-Parlementslid Jean-

Luc Dehaene (CD&V) bekend maken dat hij  als  

onafhankelijk bestuurder bij AB Inbev. naast een royale  

wedde van zo'n 80.000 euro ook nog tussen 2001 en 2011 

als  supplement 77.000 aandelenopties van brouwer AB 

Inbev in bezit  had gekregen . Een aandelenoptie of warrant 

geeft iemand het recht een aandeel te kopen tegen een 

bepaalde prijs gedurende een bepaalde periode.  De prijs 

schommelt naargelang het jaar waarin de opties werden 

toegekend.  

De gemiddelde uitoefenprijs in het geval van Dehaene lag op 

26,88 euro.    

Op 10 oktober 2012 bedroeg de beurskoers van het 

aandeel  ongeveer  69 euro.   

Als de christendemocraat zijn 77.000 aandelen verkocht , 

dan keek  hij  zo goed als onbelast  aan tegen ruim 3,2 

miljoen euro winst!   

Opties en warrants vallen immers onder een bijzonder 

belastingsregime. Wie de opties krijgt moet een forfaitaire 

belasting betalen die teruggaat naar  het moment dat ze 
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hem worden toegekend,  ongeacht of er later winst wordt 

gemaakt of niet.  

Keldert de koers, dan heb je belastingen betaald op een deel 

verlies en dat is dan brute pech. (Verliezen mogen nu 

afgetrokken worden van het belastbaar inkomen )  

 Stijgt de koers zoals bij de opties in het bezit van 

Dehaene, dan betaal je relatief weinig belastingen op de 

winst: 7,5 procent van de waarde van het aandeel op het 

moment van de toekenning ervan.  

Ervan uitgaande dat hij in de hoogste belastingsschijf valt 

van 50 % plus 7,7 % aanvullende gemeentebelasting  die 

geheven wordt in  zijn woonplaats Vilvoorde,  betaalt hij op 

zijn  77.000 opties welgeteld  83.592 euro  hetzij een 

belastingdruk van 2,58 %  .  

Namelijk: 

 Opties in bezit: 77.000 

Gemiddelde uitoefenprijs: 26,88 € 

Totaal te betalen bij aankoop: 2.069.760 € ( 77.000 x 

26,88 €) 

 Beurskoers bij verkoop: 69 € 

Totaal te ontvangen bij verkoop: 5.313.000 € ( 77.000 x 69 

€) 

Winst: 5.313.000 € - 2.069.760 € = 3.243.240 € 

Belastbaar voordeel: 2.069.760 € x 7,5 %= 155.232 € 

Betaalde belastingen: 155.232 € x 53,85 % = 83.592 € ( 50 

% personenbelasting + 7,7 % gemeentebelasting Vilvoorde, 

hetzij  50/100  + (7,7 x 50/100 ). 

Belastingpercentage:   2,58 %  afgerond (hetzij 83.592 €  : 

32.432,40 = 2,577 %.)  
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Er werd geen belasting  geheven op het kapitaal:  er werd  

geen progressieve belasting geheven op de meer dan 3,2 

miljoen € winst.  Slechts  een forfaitaire 7,5 procent van de 

waarde van de aandelen op het moment van de toekenning 

ervan en niet op het moment van de verkoop aan 69 €.   

 

 Binnen de OESO-land neemt België wel een 

bijzondere plaats in als het om belasting op 

vermogen gaat.  

   
16 december 2013oecd_cap_gains.xls 

Top Personal belasting op vermogen door OESO-land, 2011 - 2014 

Top Meerwaarden Tax Rate, de OESO, 2011 - 

2014 

land 2011 2012 2013 2014 

Australië 22,5% 22.50% 22.50% 22.50% 

Oostenrijk 0,0% 25.00% 25.00% 25.00% 

België 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 

Canada 22,54% 22.50% 22.50% 22.50% 

Chili 20,0% 18.50% 18.50% 20.00% 

Tsjechische 

Republiek 
0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 

http://taxfoundation.org/sites/taxfoundation.org/files/docs/oecd_cap_gains_0.xls
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Denemarken 42,0% 42.00% 42.00% 42.00% 

Estland 21,0% 21,00% 21,00% 21,00% 

Finland 28,0% 32.00% 32.00% 32.00% 

Frankrijk 31,3% 32,50% 32,50% 38.00% 

Duitsland 25,0% 25.00% 25.00% 25.00% 

Griekenland 0,0% 0,00% 0,00% 15.00% 

Hongarije 16,0% 16,00% 16,00% 16,00% 

IJsland 20,0% 20.00% 20.00% 20.00% 

Ierland 25,0% 30.00% 30.00% 33.00% 

Israël 20,0% 25.00% 25.00% 25.00% 

Italië 44,5% 20.00% 20.00% 20.00% 

Japan 10,0% 10.00% 10.00% 20.00% 

Korea 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 

Luxemburg 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mexico 0,0% 0,00% 0,00% 10.00% 

Nederland 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Nieuw 

Zeeland 
0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 

Noorwegen 28,0% 28.00% 28.00% 27.00% 

Polen 19,0% 19.00% 19.00% 19.00% 

Portugal 0,0% 25.00% 25.00% 28.00% 

Slowakije 19,0% 19.00% 19.00% 25.00% 

Slovenië 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 

Spanje 21,0% 27.00% 27.00% 27.00% 

Zweden     30,0% 30.00% 30.00% 30.00% 

Zwitserland 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 

Turkije 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 

Verenigd 

Koninkrijk 
28,0% 28.00% 28.00% 28.00% 

Verenigde 

Staten 
19,1% 19.00% 27.90% 28,70% 

 

Bron: Ernst & Young, Deloitte Tax Foundation 
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 En …kapitaal draagt slechts in geringe mate bij tot 

de openbare financiën en de sociale bescherming in 

onze maatschappij. 

 

Belastingsinkomsten  voor het 

land, komende  van: 

 

Gezinnen 25,29 % 

Vennootschappen 6,29 % 

Andere sectoren 0,51 % 

Indirecte belastingen (oa de BTW) 24,86 % 

Effectieve sociale bijdragen 27,42 % 

 Toegerekende sociale bijdragen 4,68 % 

Belastingen op kapitaal 1,88 % 

Andere opbrengsten 9,08 % 
 

 

 

 

 

Freddy D’havé, secretaris ACOD onderwijs gepensioneerden.  
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Bronnen: 

Het Nieuwsblad dd. 24/11/2014: “Doe de rijken betalen, 

maar welke rijken?”, door Bart Moerman. 

Humo dd.27 september27/09/2016: “Het kapitale 

belastingsdebat met Geert Noels en Michel Maus.   

DeMorgen dd. 8 oktober 2016:” We krijgen een gespleten 

samenleving, met meer ongelijkheid”, door Geert Peersman 

en Michel Maus.  

DeMorgen dd. 12/10/2016: “Crisis blijft zonder 

vermogenswinstbelasting”, door Jan Cornille. 

Het Nieuwsblad dd. 13 oktober2016: Alleen maar meer 

geruzie”, door Pieter Lesaffer en FaridEl Mabrouk. 

DeMorgen dd. 18/10/2016: “Dan toch kamikaze”, door Bart 

Eeckhout. 

DeMorgen dd. 18/10/2016: “De politieke invloed van de 

grote vermogens”, door Paul De Grauwe.  

Het Nieuwsblad dd. 19 oktober 2016: “5 vragen aan Marc 

Leemans, voorzitter ACV.  

www.boekhouder.be/accountancy/589-overzicht-

meerwaarden-op-aandelen-vier-mogelijke-slagregimes-

in-de-vennb-vanaf-2013.html” 

http://trends.knack.be/economie/tag/jean-luc-dehaene-

1180.html 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/17/jaccus

e-de-grootste-hold-in-de-belgische-geschiedenis-en-u-

betaalt 

 

  

http://trends.knack.be/economie/tag/jean-luc-dehaene-1180.html
http://trends.knack.be/economie/tag/jean-luc-dehaene-1180.html
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Onze activiteiten 

 

 

1. Op donderdag 3 november 2016: daguitstap Balegemse 

jenever en La Lorraine  

 

We starten de dagtrip in Stokerij Van Damme, een 

bedrijvige vierkantshoeve aan de poort van de Zwalm-

streek, in het landelijke Balegem.  

Na dit bezoek rijden we naar Ninove. We worden verwacht 

in restaurant De Croone voor een driegangen-lunch.  

Om 13.30u brengen we een bezoek aan de Ninoofse 

industriele bakkerij La Lorraine, in 2012 verkozen tot 

‘Onderneming van het jaar’. Een bedrijfsbezoek in de 

vernieuwde La Lorraine productievestiging zal ons ervan 

overtuigen dat deze erkenning terecht is.  

Het bezoek duurt zo’n 2,5 à 3 uur. Na afloop worden we 

verrast met een leuke attentie.  

Vergeet niet dat La Lorraine een voedingsbedrijf is, waar 

zeer strikte hygiëneregels gelden! Het bedrijf zorgt voor 

het haarnetje en de stofjas.  

Alle ingeschrevenen kregen verdere info per brief 

 

2. Wie geïnteresseerd is in modieuze en/of orthopedische 

schoenen en pantoffels kan terecht op dinsdag 8 

november 2016 in de polyvalente zaal Tempelhof in de 

Sint Margrietstraat 36 te Gent. 

Verkoop van 10u. tot 12u. en van 14u. tot 16u. 

Er kan een drankje verkregen worden in de bar.  



 



 

Antwoord- en inschrijvingsstrook 

(te versturen naar D’havé - Vanhecke, Kikvorsstraat 23,   9000-Gent of per mail naar 

freddy.d.have@telenet.be of marlene.vanhecke@telenet.be ) 

 

Naam en voornaam :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

tel.: ………………………………………………………………………. 

 

 

1. Op woensdag 9 november 2016: 'De Vakbond Vandaag'  in ACOD (gratis) 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Op donderdag 10 november 2016: lezing “Twee jonge Vlamingen in den Grooten Oorlog” 

door Herman Balthazar (gratis) 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Op vrijdag 11 november: het jaarlijks buffet in restaurant Jour de Fête (€ 55 p.p.) 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Op woensdag 30 november: 'Chansons à la carte'in Domino (€ 6 p.p.) 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Op zondag 27 november: voorstelling S-Academie in Herzele (€ 12 voor bus) 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Op donderdag 15 december: tentoonstelling 'Voor God en Geld' (€ 7 p.p.) 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Op maandag 16 januari: Opera in de cinema - NABUCCO in Kinepolis (€ 17 p.p.) 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Op maandag 30 januari: Opera in de cinema - Roméo et Juliette in Kinepolis (€17) 

 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Datum:………………………………………………………      Handtekening:…………………………………… 

 

 

 

 

 

Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEB 

mailto:freddy.d.have@telenet.be
mailto:marlene.vanhecke@telenet.be


 

Antwoord- en inschrijvingsstrook 

 

diverse activiteiten tijdens de Gentse Seniorenweek à € 5 per activiteit p.p. 

(te versturen naar D’havé - Vanhecke ) 

 

Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 

Naam en voornaam :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

tel.: ………………………………………………………………………. 

1. ma.21 nov. Officiële opening en algemene vergadering (gratis) 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ma. 21 nov. wandeling Westerbegraafplaats (€5 pp) 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. dinsdag 22 nov.: wandeling 'zeg mij wa dade eet en ik zeg eu wie dade zijt'(€5 pp) 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. dinsdag 22 november: seniorenbal (€5 pp) 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. woensdag 23 november: bezoek aan de Sint-Jacobskerk (€5 pp) 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. woensdag 23 november:wandeling 'Het tweede leven van ons religieus erfgoed'(€5 pp) 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. donderdag 24 november: rondleiding in MIAT Consumptie alom! (€5 pp) 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. donderdag 24 november:vertelling/rondleiding 'Geluk op het werk'(€5 pp) 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. vrijdag 25 november: concert Laura Lynn en Matthias Rens (€5 pp) 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. zaterdag 26 november: havenrondvaart met de Jacob Van Artevelde (€5 pp) 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. zondag 27 november: bezoek aan de moskee Tevhid Camii (€5 pp) 

Aantal personen:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. zondag 27 november: wandeling 'Gent Rood'(€5 pp) 

Aantal personen:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum:………………………………………………………      Handtekening:…………………………………… 
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3. Op woensdag 9 november 2016 om 09u30 richten de 

senioren ACOD een studievoormiddag in: 'De vakbond 

vandaag' 

Prof. Bart Meuleman komt het rapport 'De vakbond 

vandaag' dat hij opstelde samen met politicoloog Prof. 

Marc Swyngedouw bespreken. 

Er is mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

Prof. Geert Van Goethem komt ons de geschiedenis van 

de vakbond toelichten in functie van de beeldvorming die 

er nu heerst. Gelden de vroegere waarden nog?  

Achteraf rond 12.00 is er een receptie voorzien. De 

toegang is gratis. 

Geïnteresseerde ACOD leden kunnen zich nog bij ons 

inschrijven via mail of telefoon. 

Locatie: ACOD, Bagattenstraat 158, 9000 GENT 

 

4. Op donderdag 10 november 2016, om 14 u, houdt 

emeritus hoogleraar geschiedenis en gewezen gouverneur 

Herman Balthazar een boeiende en leerrijke lezing over 

het boek “Twee jonge Vlamingen in den Grooten 

Oorlog”. 

Gewest Oost-Vlaanderen, Seniorenwerking Overheids-

diensten en Onderwijs.  

Locatie: ACOD-gebouw, 1ste verdieping, Bagattenstraat 

160, Gent. 

Twee jonge Vlamingen, August Balthazar, jonge socialist 

die later minister werd, en Leo Picard, jonge telg uit een 

middenstandsgezin en aankomend journalist, houden 

tijdens de Grote Oorlog allebei een dagboek bij. Zij 
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beschrijven de Eerste Wereldoorlog elk vanuit een 

verschillend standpunt en geven een verhelderend inzicht 

in de Vlaamse Beweging en het activisme. 

In het boek hebben de auteurs Herman Balthazar en Nico 

Van Campenhout, stadsarchivaris van Lokeren, deze unieke 

geschriften naast elkaar gezet en brengen zij nieuwe 

inzichten over het activisme en zijn diepe nawerking in de 

Belgische geschiedenis. 

Bijzonder ook is de uitgewerkte biografie van August 

Balthazar, die als hoofdredacteur van het dagblad Vooruit 

en als politicus (schepen, volksvertegenwoordiger en 

minister) in het interbellum de opvolger werd van de 

legendarische vader Anseele. August Balthazar botste 

echter op de rivaliteit met de zoon Edward Anseele. Het 

liep in september 1944 uit op de politieke uitschakeling 

van August Balthazar. 

De toegang is kosteloos. Alle ACOD-leden zijn welkom.  

Om praktische redenen vragen wij u om uiterlijk op 6 

november in te schrijven via mail of de 

inschrijvingsstrook achteraan het Contactblad. 

 

5. Op vrijdag 11 november 2016 om 12u30: ons jaarlijks 

buffet in restaurant Jour de Fête. We zullen opnieuw 

kunnen genieten van de lekkere klassieke keuken. Marie 

Cloquet en Bruno Matthys geven er een moderne toets 

aan. 

  



Contact november 2016 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  17 
  

 

 

Menu: 

Aperitief met hapje 

*** 

Salade folle met grijze garnalen, gerookte Schotse zalm 

en foie gras 

*** 

Roomsoepje met champignons 

*** 

Fazant à la Brabançonne met witloof, appeltje in de oven 

en aardappelkroketjes 

*** 

Huisgemaakt ijs 

*** 

Koffie of thee 

Prijs: € 55 p.p. all-in (aperitief, wijnen, water, koffie, 

thee inbegrepen) 

Inschrijven kan nog tot 6 november 2016 via de 

antwoordstrook achteraan het Contactblad of via mail naar 

marlene.vanhecke@telenet.be en betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs Gent: 001-

1173234-95 of de Europese overschrijving IBAN:  

BE76 0011 1732 3495   BIC: GEBABEBB 

 

 

6. Op donderdag 17 november 2016: daguitstap 'Van Boon 

tot kopje' in Colruyt en bezoek aan Ronse  

De distributieketen Colruyt kennen we allemaal, wie heeft 

er nog nooit gewinkeld?  

mailto:marlene.vanhecke@telenet.be
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Benieuwd om ook eens mee te kijken achter de schermen 

van zo’n bedrijf? We beginnen onze dagtrip in de Colruyt 

rond 9.30u. Colruyt group brandt als enige Belgische 

distributeur zijn eigen koffie, net zoals Franz Colruyt dat 

al deed in 1937.  

Kom zelf de geur van zoveel passie opsnuiven in de 

branderij en verdiep je nadien in de koffiecursus met 

degustatie. Het verschil tussen arabica en robusta, het 

geheim van het perfecte kopje, …. je leert het allemaal 

van de Colruyt experts.  

’s Middags eten we in Ronse.  

Onze gids komt ons ophalen voor een art-decowandeling.  

Wist je dat veel art-decowoningen, het centrum van Ronse 

sieren? Tijdens een themawandeling maak je kennis met 

prachtige architecturale staaltjes.  

Alle ingeschrevenen kregen verdere info per brief 

 

7. Op zondag 27 november stelt S-Plus haar nieuw 

jaarprogramma S-Academie 2017 voor in De 

Wattenfabriek, Solleveld 35, 9550 Herzele. 

Raf Van Brussel treedt op. 

Aanvang: 15u00 

Prijs: gratis 

Wie gebruik wil maken van busvervoer betaalt € 12 

(heen en terug). 

Inschrijven kan via mail of via antwoordstrook, gelieve te 

vermelden of u gebruik wil maken van het 

busvervoer.(waarschijnlijk te betalen op de bus zelf) 
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8. Op woensdag 30 november nodigen we u graag uit op 

een zeer aangenaam optreden van Karin Tanghe, Aki 

Bolengier en de pianiste Ann Lemaître. Ze brengen 

'Franse Chansons à la carte' 

Locatie: de polyvalente zaal van het WZC Domino, 

Tempelhof, Sint Margrietstraat te Gent 

Aanvang:14u30 (deuren open om 14u00) 

Prijs: € 6 (taart en koffie inbegrepen) 

Inschrijven kan via mail of via antwoordstrook, gelieve 

ten laatste op 23 november te betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB  

 

 

9. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 december houdt de 

Vriendenkring van het WZC Domino haar jaarlijkse 

Kerstmarkt in de polyvalente zaal, Tempelhof, Sint 

Margrietstraat te Gent. 

De Vriendenkring WZC Domino verkoopt er 

kerstartikelen, kaartjes, snoep, planten, slaapkleedjes, 

ondergoed, kousen, juwelen, rokken, broeken, T-shirts, 

kaarsen … 

Iedereen is welkom tussen 10 en 17 u. Je kan er ook 

genieten van de gezellige sfeer  in de tearoom. Er staan 

lekkere snacks en sprankelende drankjes op de kaart. De 

opbrengst is ten voordele van de bewoners van het WZC 

Domino en de kindjes van het Bengelhof.  

Iedereen welkom! 
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10. Op donderdag 15 december van 11u00 tot 12u30:  

bezoek aan de tentoonstelling 'Voor God en Geld' in 

het Caermersklooster, Vrouwebroersstraat 6 te Gent 

met audiogids. 

Afspraak: om 10u50 aan de ingang  

Prijs: € 7 

We gaan achteraf democratisch lunchen in restaurant 

Ankara, Oudburg te Gent. 

Wie mee wil: verwittig ons, dan kunnen we reserveren. 

Inschrijven kan via mail of via antwoordstrook, gelieve 

ten laatste op 25 november te betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB  

 

11. Op zaterdag 17 december 2016 kunnen we 

deelnemen aan het Winterzonnewendefeest ingericht 

door S-Plus Gent-West. Het S-Plus zangkoor 

Morgenrood o.l.v. Willy Seeuws brengt een 

namiddagvullend programma. 

Locatie: Basisschool De Brug, Trekweg 1, 9030 

Mariakerke 

Deuren open om 13u30  

Aanvang optreden 14u30 

Gratis. 

 

12. Op woensdag 18 januari 2017 worden de S-Plusleden 

verwacht in het Kursaal in Oostende voor het jaarlijks 

Nieuwjaarsconcert. 
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De centrale gast is CONNIE NEEFS. Verder treden ook 

IVANN, Dana WINNER en de Romeo's op. De muzikale 

begeleiding gebeurt door Lou Roman en zijn Golden 

Memories Orchestra en Singers. Het showballet van 

Tommy Gryson maakt het spektakel af. Jan Van Dyke en 

Daisy Thys brengen de humoristische noot. Ernesto 

Planas brengt met zijn act 'Magic with umbrellas' magie 

uit Cuba. 

Presentator: Luc Appermont  

 

Aan de 25 deelnemers van onze afdeling: de kaarten 

zullen u binnenkort toegestuurd worden door S-Plus 

Oost-Vlaanderen. 

 

Onze plannen voor 2017: 

 

 Opera in de cinema in Kinepolis Gent: 

 

 maandag 16 januari om 13u45: NABUCCO van 

Verdi. 

Muzikaal directeur van de Met James Levine dirigeert 

Verdi’s Nabucco, een stuk over het oude Babylon. Plácido 

Domingo zingt de titelrol en voegt zo een nieuwe rol toe aan 

zijn repertoire. Liudmyla Monastyrska is de krachtige 

Abigaille, Nabucco’s eigenzinnige dochter, Jamie Barton 

speelt Fenena, Russell Thomas zingt Ismaele, en Dmitri 

Belosselskiy is de joodse hogepriester Zacharias, een rol die 

hij ook vertolkte tijdens zijn Met-debuut in 2011. 

Prijs: €17 
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Inschrijven kan via mail of via antwoordstrook, gelieve 

ten laatste op 15 december te betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB  

 

 maandag 30 januari om 13u45: Roméo et Juliette 

van Ch. Gounod 

Het opwindende team van Vittorio Grigolo en Diana Damrau 

komt samen voor een nieuwe productie van Gounods opera, 

die gebaseerd is op het stuk van Shakespeare. Damrau 

maakt haar roldebuut als Juliette in Bartlett Shers nieuw 

productie, die muzikaal wordt begeleid door Gianandrea 

Noseda. Elliot Madore zingt Mercutio en Mikhail Petrenko 

zingt Frère Laurent. 

Prijs: €17 

Inschrijven kan via mail of via antwoordstrook, gelieve 

ten laatste op 15 december te betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : 

IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB  

 

We hebben ook interesse voor: 

 

 Rusalka van Dvorak op maandag 6 maart 

 La Traviata van Verdi op maandag 20 maart 

 Idomeneo van Mozart op maandag 3 april 

 Der Rosenkavalier van R. Strauss op maandag 22 mei 
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 Op dinsdag 31 januari: onze jaarlijkse algemene 

ledenvergadering ACOD Onderwijs 

gepensioneerden in ACOD Bagattenstraat te Gent. 

 

 Maart 2017: wijndegustatie 'De cru's van de 

Beaujolais' 

 

 

Gentse Seniorenweek van maandag 21 november tot 

zondag 27 november 2016 

Hieronder een keuze uit tal van activiteiten 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK of MAIL BIJ ONS 

VOOR 3 NOVEMBER 

Wij zullen de inschrijvingen groeperen en om de 

kaarten gaan: we moeten bestellen op 3 november 

om 08u00. 

1. Maandag 21 november 2016:  

 10.00 tot 13.00: Officiële Opening en Open 

Algemene Vergadering Seniorenraad 

(verwelkoming, toespraken) 

Pacificatiezaal Stadhuis, Botermarkt 1, Gent 

gratis toegang, er moet wel ingeschreven 

worden! 

 

 15.00 tot 16.30:Bezoek aan de 

Westerbegraafplaats:  

Sssst! Hier rust men. Hier liggen ook 

gesneuvelden van de twee wereldoorlogen. Niet 
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alleen Belgen maar ook Russen, Italianen, 

Fransen en één Congolees. Ze zijn allen getuigen 

van die ellendige tijd. Waarom rusten ze juist 

op dit kerkhof? Wat hebben ze meegemaakt? 

Wie onderhoudt hun graf? 

Locatie: Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, 

9000 Gent 

Prijs: € 5 

2. Dinsdag 22 november 2016:  

 10.00 tot 12.00:wandeling 'Zeg mij wa da de 

eet en ik zeg eu wie dade zijt' 

Een veroall over keukes en koke, over ete en 

drinke, smoak en maniere an toafel. Enfin: vlies, 

vis, fruit, groensel, bruut, pattate, peper en 

zaat, alles wordt op toafel gezet. We liere over 

kroakemandels, mastellen, zoetemuilkes en 

vergeten de gentsche uitdrukkinge over ete en 

drinke nie!! 

Locatie: Ingang Design Museum, Jan 

Breydelstraat 5, 9000 Gent 

Prijs: € 5   

 14.00 tot 18.00: Seniorenbal 

orkest Freddy Couchéband 

Dansinitiaties:  

stijldansen met John Haecke en Sonia Waldack 

latin met Koen D'Hous en danspartner 

Locatie: Opera Ballet Vlaanderen, 

Schouwburgstraat 3, 9000 Gent 

Prijs: € 5 
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3. Woensdag 23 november 2016: 

 10.00 tot 11.30: gegidst bezoek St. 

Jacobskerk 

Als  Gentse Compostela-reizigers trekken we 

door de Sint-Jacobskerk, de oudste Romaanse 

kerk met een dubbele westertoren in België. 

Het is een reis langs de schilderijen van De 

Liemaeckere en De Crayer, het praalgraf van 

Jan Palfijn en de doopkapellen van de Gentse 

gilden.  

Locatie: ingang Sint-Jacobskerk, kant 

Beverhoutplein, 9000 Gent 

Prijs: € 5 

 14.00 tot 16.00: wandeling 'Het tweede 

leven van ons religieus erfgoed' 

Met zoveel leegstaande kerken is de 

herbestemmingproblematiek heel actueel. 

Nochtans is er niets nieuws onder de zon! 

Het middeleeuwse Gent was gekenmerkt door 

meer dan honderd torens van kerken, kapellen, 

kloosters en abdijen. Velen staan er nog en 

sommigen hebben eeuwen terug al een nieuwe 

bestemming gekregen, soms op vreedzame wijze 

maar soms ook gewelddadig. De gebouwen 

werden omgebouwd tot fabriek, school, hotel, 

tentoonstellingsruimte, restaurant en nog veel 

meer. Hun geschiedenis is bijzonder boeiend en 

kan inspireren tot een juiste herbestemming van 

het huidige leegstaande religieuze erfgoed. 
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De wandeling brengt ons langs enkele van de 

Gentse religieuze gebouwen die in de voorbije 

eeuwen een nieuwe bestemming kregen. 

Locatie: standbeeld van Lieven Bauwens, Reep-

Vlaanderenstraat. 

Prijs: € 5 

4. Donderdag 24 november 2016: 

 van 10.30 tot 12.00 rondleiding 'Consumptie 

alom! van consumeren tot consuminderen.' 

We kennen allemaal de uitdrukking "Mag het een 

beetje meer zijn?" In het woord 'consumeren' 

zit het woord 'meer'. Fabrieksbazen, verkopers 

of venters, allemaal gebruikten ze trucs om 

mensen te doen kopen. We doen een rondleiding 

door de tijd: welke producten, welke diensten 

werden gekocht? De plaats van aankoop 

onderging heel wat wijzigingen: van kleine 

kruidenier tot supermarkt. Hoe veranderde de 

reclame? Het is pure nostalgie om alles opnieuw 

te bekijken! 

Locatie: Museum over Industrie, Arbeid en 

Textiel (MIAT), Minnemeers 10, 9000 Gent 

Prijs: € 5 

 van 14.30 tot 16.00: rondleiding/vertelling 

"Geluk op het werk" 

De museumverteller kruipt in de huid van oud-

werknemer Marcel. Hij brengt verrassende 

verhalen over de fabriek. Aan de hand van 

bijzondere objecten uit de MIAT-collectie 
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vertelt hij over de lange dagen in de fabriek, 

het wonen in de beluiken, het eerste 

cinemabezoek en de opkomst van de televisie. 

Luisteren, voelen en proeven van het leven 

binnen en buiten de fabrieksmuren! 

We eindigen met een kopje koffie en een 

glaasje kalissesap in het museumcafé. 

Locatie: Museum over Industrie, Arbeid en 

Textiel (MIAT), Minnemeers 10, 9000 Gent 

Prijs: € 5 

5. Vrijdag 25 november 2016: 

 van 14.30 tot 16.30: concert van Laura Lynn 

en Matthias Lens 

Deuren open vanaf 14.00 

Locatie: ICC Citadelpark, Van 

Rysselberghedreef 2, 9000 Gent 

Prijs: € 5 

6. Zaterdag 26 november 2016: 

 van 14.00 tot 16.00: rondvaart met het 

havenjacht 'Jacob Van Artevelde' 

De tocht duurt 2 uur en onderweg wordt uitleg 

gegeven over Gent als toegangspoort tot 

Europa. Het jacht vaart helemaal tot aan het 

Kluizendok en terug langs de dokken, kaaien, 

zeeschepen die van over de hele wereld 

aanmeren en binnenschepen die laden en lossen. 

Onderweg ziet u ook de chemische bedrijven, de 

graansilo's van Euro-Silo naast de R4-Oost, de 

ringvaart die de haven op Noord-Frankrijk doet 



Contact november 2016 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  28 
  

 

 

aansluiten, de Volvofabriek, één van de grootste 

clusters van biobrandstofbedrijven van Europa, 

de elektriciteitscentrale van Electrabel, het 

Mercatordok waar grote schepen met rollend 

materieel op en af naar Scandinavië vertrekken, 

ArcelorMittal Gent en tal van overslagkades. 

Locatie: Rigakaai, naast het bezoekerscentrum 

Haven Gent, tegenover de WEBA, 9000 Gent 

Prijs: € 5 

7. Zondag 27 november 2016:  

 van 10.30 tot 11.30: rondleiding moskee 

Tevhid Camii 

Kennismaking met de islam en uitleg over de 

werking en functies van de moskee. Deze 

rondleiding wordt afgesloten met een kopje 

Turkse thee en hapjes. 

Locatie: Francisco Ferrerlaan 214, 9000 Gent 

Prijs: € 5 

 van 14.00 tot 16.00: wandeling 'Gent rood' 

Gent wordt een rood nest genoemd. Het was in 

de arbeidersbeluiken dat het socialisme twee 

eeuwen geleden voet aan de grond kreeg. Toch 

gaat deze wandeling veel verder terug. De gids 

begeleidt ons in een traject waarin op zoek 

gegaan wordt naar "rood" dat zowel historisch 

belangrijk is voor Gent als "rood" dat eerder 

prikkelend en verrassend uit de hoek komt... U 

heeft een roodgloeiende passie voor Gent? U 
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bent nieuwsgierig? Dan is deze wandeling in 

twaalf tinten rood echt iets voor u! 

Locatie: Grootkanonplein, 9000 Gent 

Prijs: € 5 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad 

of mail voor 3 november 2016 en gelieve ten laatste te 

betalen op 5 november op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 

- BIC: GEBABEBB 

 

 

Nuttige info: 

Francine van der Graaf: voorzitter   

Tel  0496/86.12.35 

Tichelrei 2, Bus 84, 9000 GENT 

 Freddy D’havé: secretaris freddy.d.have@telenet.be 

Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30 

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT   

Marlene Vanhecke: penningmeester en 

verantwoordelijke “Onze Activiteiten”  

Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30 

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT  

marlene.vanhecke@telenet.be  

 

mailto:freddy.d.have@telenet.be
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