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Genoteerd:  

De komkommertijd is voorbij. 

Wanneer u die tekst leest,  zijn de werkzaamheden in ons 

land op  alle niveaus hervat: zowel op het federaal-, Vlaams-, 

Waals-, Brussels- en Duitstalig niveau. Onze 48 ministers en 

10 staatssecretarissen, nemen weer de draad op.   

In het laatste nummer voor de vakantie beperkten we ons 

tot het federaal niveau met de belangrijkste “werven”  van 

de regering Michel zijnde:  werk en werkgelegenheid, de 

fiscaliteit en de geplande hervormingen met een (eerlijke) 

taksshift als hoofdmenu, de begroting en de overheids-
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financiën, de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, de 

pensioenhervormingen, de ambtenarenzaken en de 

overheidsbedrijven.  

Toen in oktober 2014 de regering Michel-1 werd voorgesteld 

wierp de CD&V zichzelf op als het sociale  gelaat van de 

regering.  Vicepremier en Minister van werk Kris Peeters 

zou die honneurs waarnemen. Toegegeven, de regering had 

het niet gemakkelijk:  twee bewogen jaren kondigden  zich 

aan met de vluchtelingencrisis,  het moslimfundamentalisme, 

de aanslagen in Zaventem en de Brusselse metro,  de opeen-

volgende bezuinigingsronden,  de economische crisis, de 

dreiging van een nieuwe bankencrisis die vanuit Italië geheel 

Europa zou kunnen aantasten, de vloedgolf van betogingen  

en stakingen van de cipiers,  de luchtverkeersleiders en de 

bagagisten  in Zaventem, het spoorwegpersoneel, de 

Brusselse tunnels die op instorten staan, de steeds meer 

precaire nucleaire veiligheid, Europa dat door de Brexit 

dreigt uiteen te vallen en het niet aflatend  terrorisme.   

Daarentegen is de CD&V ook de partij die ’s lands rechtse 

coalities overeind houdt. Zonder drie “handpoppetjes”  van 

de Antwerpse CD&V-schepenen in de gemeenteraad zou Bart 

De Wever geen burgemeester zijn. Ook de regering 

Bourgeois kan zonder de Open Vld maar heeft geen 

meerderheid zonder de Vlaamse christendemocraten.  

De coalitie Michel zou er niet zijn zonder de CD&V-steun in 

de Kamer. Michel-I  zelf, heeft  een draagvlak in de 

Franstalige gemeenschap van amper 20 procent. Bovendien 

worden de kiesbeloftes en –intenties van de CD&V 

voortdurend gebroken … met de steun van de CD&V’ers zelf.  
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In het regeerakkoord komt het woord “taxshift” 

welgeteld één keer voor – evenwel tussen haakjes- en 

verder aangevuld met enkele niets zeggende criteria zoals 

“rechtvaardig”, doelmatig” en “transparant”.  

Een eerder ontgoochelde  Eric Van Rompuy,  in een interview 

met Humo : “Recentelijk heb ik ook Johan Van Overtveldt 

“Un Petit monsieur” genoemd.  “Rien ne marche plus. Daar 

blijf ik bij, ik neem daar niets van terug.”   

Begin juli  leerde het budgettair nieuws ons dat vooral de 

CD&V en NV-A elkaar de kop inslaan met steeds wijzigende,  

deprimerende en foute cijfers.  

Einde juli verloor België het kortgeding tegen de Europese 

veroordeling van de belastingvoordelen voor multinationals 

(Eurocommissaris voor de mededinging Margrethe 

Vestager). België mag nu schoorvoetend aankloppen bij de 

multinationals met de vriendelijke vraag of zij  720 miljoen 

euro aan belastingvoordelen willen teruggeven.  De CD&V 

sprak van het “probleem-Van Overtveldt” en is niet van plan 

om met eigen voorstellen te komen voor een 

vermogenswinstbelasting.  De partij vraagt er al sinds de 

start van deze regering om, maar zal nu wachten op 

voorstellen van de minister van Financiën zelf. We zullen 

het werk van Johan Van Overtveldt (N-VA) tijdens de 

begrotingsopmaak beoordelen!  Voor de taksshift van vorig 

jaar deden  we voorstellen over meerwaardebelastingen en 

dat is uitgedraaid  op een nederlaag voor de CD&V. We 

zullen ons niet andermaal  in het openveld laten afschieten. 

Wij zijn voor een eerlijker fiscaliteit… Maar –begrijpe wie 

kan- net voor de vakantie had Kris Peeters een niet mis te 
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verstane lapsus de wereld in gestuurd, waartegen heel wat 

commotie ontstond: “Wij leven met zijn allen boven onze 

stand.”   

Waarschijnlijk bedoelde hij:  “de meeste Belgen dragen bij 

boven hun stand.”   

België is en blijft een belastingsparadijs voor de grote en 

vooral de multinationale bedrijven  alsook voor  de grote 

vermogens.  Wie werkt draagt in de meeste gevallen bij 

boven zijn stand en hij die vanuit een communautaire inslag 

dit ontkent hanteert een verborgen agenda: namelijk een 

terugkeer naar de 19de eeuw ! Wij wachten af. Voor de ene 

partij die deel uitmaakt van de regering, is het 

vanzelfsprekend geworden dat alleen armen en de 

kleinere inkomens belastingen betalen. Voor de andere 

partij wordt de ongelijkheid onaanvaardbaar. Béatrice 

Delvaux sprak in Le Soir terecht van « un gouvernement de 

sparadrap. » 

 

In  ons  septembernummer steken we van wal met een –

gekorte- essay van de hand van Rutger Bregman. 

Vanzelfsprekend was het de betrachting  dat de tekst niets 

aan inhoud zou inboeten.  

Rutger C. Bregman (1988) is een Nederlands 

geschiedkundige en opiniemaker. Hij studeerde onder meer 

aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft enkele boeken 

geschreven en is hij onder meer bekend als een van de vaste 

schrijvers van het in 2013 opgerichte online journalistieke 

platform De Correspondent. In 2013 ontving hij de 

jaarlijkse boekprijs van de denktank Liberales voor het 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedkundige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_Utrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Correspondent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liberales
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meest opmerkelijke Nederlandstalige non-fictie-boek, 

voor De geschiedenis van de vooruitgang. In 2015 schreef 

hij samen met Jesse Frederik het essay voor de Maand van 

de Filosofie. 

De omgekeerde verzorgingsstaat. 

 

1. De grootste “uitkeringstrekkers” zitten aan de top (en 

leven op uw kosten).  

  

Dat welvaart aan de top en door het kapitaal wordt 

gecreëerd en de rest van de samenleving daarvan 

profiteert is in werkelijkheid  precies andersom: een 

steeds stijgend deel van de zogenaamd 'succesvolle' en 

'innovatieve' mensen is rijk geworden op kosten, of zelfs ten 

koste, van anderen. Om te begrijpen hoe dit mogelijk is, 

moeten we ons realiseren dat er twee manieren zijn om geld 

te 'verdienen': 

 De eerste is waar de meesten van ons op zijn aangewezen: 

werk. In dit geval gebruiken we ons talent en onze kennis 

(economen zouden zeggen: ons 'menselijk kapitaal') om iets 

nieuws te maken. Het kan van alles zijn: een programma  om 

een pizza te bestellen, een taart voor een bruiloft, een fris 

kapsel of een mooi getapt pintje, de vuilnismannen, de 

verplegers en de leraren.  Wie werkt, creëert iets nieuws. 

Werk is dan ook de bron van nieuwe welvaart. Zij zijn de 

'sterke schouders' en zij dragen de zwaarste lasten.   

Maar er is nog een andere manier om geld te verdienen en 

waarvoor Rutger Bregman de term “rentenieren” hanteert. 



Contact september 2016 ACOD - Onderwijs 

gepensioneerden  6 
 

 

 

Hierbij gebruik je de controle over iets wat al bestaat:  land 

(bvb. in het  feodaal stelsel), kennis of geld.  Je wendt die 

middelen aan om je rijkdom te laten groeien. Je produceert 

niets nieuws, maar je profiteert daarenboven in hogere mate 

. Dit betekent dat de rentenier per definitie leeft op de 

kosten van anderen: in die zin is hij is een  

“uitkeringstrekker”/”rentenier”.  Wie  “Kapitaal in de 21 ste 

eeuw “ van Thomas Piketty  heeft gelezen, weet dat er in de 

negentiende eeuw een grote klasse van nutteloze renteniers 

was, …en dat die klasse nu weer groeit! 

Bij het woord 'rentenier' denken we al gauw aan de geluks-

vogels die een fortuin hebben geërfd. Maar tegenwoordig is 

het onderscheid tussen werken en rentenieren niet meer zo 

duidelijk als in de negentiende eeuw. Sterker nog: de meeste 

renteniers zijn harde werkers. Talloze mensen in bijvoor-

beeld de financiële sector gebruiken hun talent en 

doorzettingsvermogen om hun rijkdom als “ rentenier” te 

laten groeien. 

Denk aan de grote innovaties van onze tijd: bedrijven als 

Facebook en Uber, zijn grotendeels gericht op het 

vergroten van de “renteniereconomie”. Het probleem van de 

meeste rijke mensen is dus niet dat ze luilakken  zijn: menig 

CEO werkt tachtig uur per week in de eerste plaats om zijn 

uitkering nog groter te maken. Dat gaat evenwel gepaard 

met enkele nevenverschijnselen: hun lange werktijden 

verklaren waarom veel rijken ervan overtuigd zijn dat ze 

recht hebben op hun welvaart. 
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2. De bankier is het duidelijkste voorbeeld van een 

verkapte “uitkeringstrekker”.  

Uit onderzoek van zowel het Internationaal Monetair Fonds 

als de Bank voor Internationale Betalingen - bepaald geen 

linkse denktanks - blijkt dat grote delen van de financiële 

sector parasitair zijn geworden. Begrijp het niet verkeerd: 

banken kunnen helpen risico's in te schatten en geld op de 

juiste plek te krijgen: via het gedigitaliseerd en  het 

bliksemvlugge betalingsverkeer, loon-, pensioenen-

administratie, bank- en kredietkaarten in binnen- en 

buitenland,  het beheer van deposito’s, PC-banking voor 

ouderen en jongeren, betalingsverkeer in vreemde munten, 

verzekeringen allerhande,  hypothecaire- en persoonlijke 

leningen, enz… Daar gaat de economie beter van draaien. 

Naarmate de financiële sector groeit, levert dat niet 

noodzakelijk extra banen en welvaart op.  Het mechanisme is 

steeds hetzelfde: de 'financiële innovatie' van al de 

“rekenwonderen”  die tegenwoordig bij banken werken (in 

plaats van bij een universiteit of een bedrijf waar echte 

welvaart wordt gecreëerd), komt in de praktijk neer op het 

creëren van zo veel mogelijk schuld: je leent steeds meer 

geld uit, blaast zo de prijs van bijvoorbeeld huizen en 

aandelen op, pakt op die opgeblazen prijzen een leuk 

percentage: daarbij wordt gretig “gerentenierd” en mocht 

het allemaal verkeerd aflopen, dan laat je Vadertje Staat de 

troep opruimen, omwille van “too big to fail”, en onmisbaar 

omwille van de betrokkenheid van het groot aantal klanten.   

Alles heeft een prijs: een hypothecaire lening betaal je op 
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25 jaren in een veelvoud terug. Ons betalingsverkeer 

regelen we zelf, maar elke maand wordt de rekening 

gepresenteerd. Het overgrote deel van ons bankwezen 

creëert niets nieuws, het zuigt zijn gebruikers met alle hun 

eigen deposito’s stilaan leeg via  honderd-en-een technieken. 

Denk aan technieken zoals “selling on the long”  en “selling on 

the short”, het eerste enigszins aanvaardbaar, het tweede 

gewoonweg perfide.  

 

3. Platformkapitalisme: een patent krijgen voor een 

kleinigheid toegevoegd aan datgene wat reeds bestond. 

Een groot deel  “renteniers “ vermomt zich, doordat ze 

parttime ook echt iets nuttigs doen. Daarmee leiden ze ook 

de aandacht af van hun enorme uitkering. Neem de 

farmaceutische industrie. Bedrijven als GlaxoSmithKline en 

Pfizer komen regelmatig met een nieuw medicijn, maar de 

échte doorbraken in de medische wereld komen doorgaans 

uit laboratoria die eerder reeds door de overheid werden  

gefinancierd. Private bedrijven vinden vooral medicijnen uit 

die lijken op wat reeds eerder ontwikkeld werd. Daar vragen 

ze vervolgens meteen een patent op aan.  Patenten verlenen  

aan multinationale vennootschappen vrijstellingen aan 

vennootschapsbelastingen om “U” tegen te zeggen.  Met een 

fikse dosis marketing, een leger advocaten en een stevige 

lobby, teren  ze nog jaren op hun financiële en fiscale 

lauweren.  De gigantische inkomsten van de farmaceutische 

industrie komen voort uit een klein beetje innovatie, en heel 

veel “rentenieren” 
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Ze zijn niet alleen: de toonbeelden van vooruitgang in onze 

tijd - Apple, Amazon, Google, Facebook, Uber en Airbnb - 

zijn uitermate rentenierbedrijven. Naast het patent, ook 

nog een monopoliepositie. 

In de eerste plaats teren ze op uitvindingen die door de 

overheid zijn gedaan. Zo is ieder stukje fundamentele 

technologie in de iPhone - van het internet tot de batterij, 

van het touch-screen tot de stemherkenning - uitgevonden 

door onderzoekers die op de loonlijst stonden van Vadertje 

Staat.  

Vervolgens doen ze er alles aan om zo min mogelijk 

belastingen te betalen - iets waarvoor ze talloze bankiers, 

advocaten en lobbyisten in dienst hebben. Maar belangrijker 

nog is dat veel van deze bedrijven 'natuurlijke 

monopolisten' zijn. Als ze groeien, worden ze steeds 

waardevoller door het simpele feit dat steeds meer mensen 

(gratis en voor niets) aan hun platform bijdragen. Het is heel 

moeilijk om met zulke bedrijven te concurreren, omdat ze 

alleen maar sterker worden naarmate ze groeien. De 

schrijver Tom Goodwin heeft dit 'platformkapitalisme' eens 

krachtig samengevat: "Uber, het grootste taxibedrijf ter 

wereld, bezit geen voertuigen. Facebook, het grootste 

mediabedrijf ter wereld, maakt geen inhoud. Alibaba, de 

grootste retailer, heeft geen inventaris. En Airbnb, 's 

werelds grootste hotelketen, bezit geen vastgoed." Maar 

wat bezitten al die bedrijven dan wel? Het antwoord luidt: 

een platform waar veel mensen gebruik willen van maken. En 

waarom willen zo veel mensen erop? In de eerste plaats 

omdat ze mooi en gebruiksvriendelijk zijn, maar  ook omdat 
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“onze vrienden” ook op Facebook zitten., net als hun 

vrienden op Facebook zitten omdat op hun beurt ook hun 

vrienden op Facebook zitten, enz… Het overgrote deel van 

het inkomen van Mark Zuckerberg is dus gewoon een kwestie 

van rentenieren op de miljoenen foto's en filmpjes die wij 

iedere dag gratis posten.  Zuckerberg heeft een website 

waar adverteerders dolgraag op willen, en zij moeten  daar 

grof voor  betalen… Dat wordt achteraf verrekend in de 

prijs aan de consument.  Vorig jaar ging maar liefst 64 

procent van alle onelineradvertentie-inkomsten in de VS 

naar Google en Facebook.  Denk nog even aan de definitie van 

het rentenieren: je gebruikt de controle over iets wat al 

bestaat om nog rijker te worden. De middeleeuwse landheer 

deed dit door een tolpoortje neer te zetten en iedereen die 

langskwam grof te laten betalen. Eigenlijk zijn de 

technologiereuzen hier ook mee bezig, alleen dan op de 

digitale snelweg. Met technologie die is gefinancierd door de 

belastingbetaler, bouwen ze tolpoortjes voor de gratis 

tevredenheid van anderen, om over de opbrengst nauwelijks 

belastingen te betalen. 

 

4. De vampier-inktvis 

De grote vraag is natuurlijk: waarom pikken we dat? Waarom 

werkt een groot deel van de bevolking zich uit de naad voor 

de uitkeringen van de renteniers? Er zijn twee verklaringen 

zijn voor:  

a. De moderne rentenier doet er alles aan om niet op te 

vallen.  
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Er was een tijd dat iedereen wist wie de uitkeringstrekkers 

waren. De koning, de kerk en de adel (ooit 15 % van de 

bevolking) hadden bijna al het land in handen en lieten de 

gewone man er flink voor betalen. Maar in de moderne 

economie is het rentenieren veel ingewikkelder geworden. 

Wie weet wat een “credit default swap”  of een 

“collateralized debt obligation”  zijn? (termen uit de 

herverzekeringsbranche).  De “rentenier” doet er alles aan 

zich te vermommen als 'banenschepper' en 'investeerder' 

die zijn inkomen 'verdient' vanwege zijn hoge 

'productiviteit'. De meeste economen, journalisten en 

politici, van links tot rechts, gaan hierin mee. Keer op keer 

wordt de taal gemanipuleerd om uitzuigen en uitbuiten te 

vermommen als creëren en scheppen. 

Veel moderne renteniers hebben ook zichzelf overtuigd dat 

zij de echte waardescheppers zijn. "Het is de top 1 procent 

die waarschijnlijk meer bijdraagt aan de wereld dan de 

overige 99 procent", stelde de Amerikaanse multimiljonair 

Foster Friess enige jaren geleden. "Dus ik denk dat we de 1 

procent moeten eren en prijzen, zij die werkelijke waarde 

hebben gecreëerd." Toen Lloyd Blankfein, de huidige CEO 

van Goldman Sachs, werd gevraagd naar het belang van zijn 

baan, antwoordde hij zonder blikken of blozen dat hij "Gods 

werk" deed.  Lodewijk XIV zou instemmend hebben geknikt. 

De werkdag van de CEO van Goldman Sachs ziet er heel 

anders uit dan die van koning Lodewijk XIV, maar hun 

verdienmodel is in wezen hetzelfde: een enorme uitkering 

trekken. " 
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b. We zijn zelf kleine renteniertjes. De top 1 procent 

“renteniers” hebben miljoenen mensen medeplichtig gemaakt 

aan hun verdienmodel.  

Wat zijn de twee grootste melkkoeien van de financiële 

sector?  

Neem nu de huizenmarkt en de pensioenen: twee markten 

waar velen van ons volop aan meedoen.  

In de afgelopen decennia hebben steeds meer mensen zich 

in de schulden gestoken voor een woning. Zo ontstond een 

machtige lobby voor de hypotheekrenteaftrek - de helft van 

de bevolking was immers “renteniertje”  geworden.  

Hetzelfde proces zien we bij de pensioenen: in de afgelopen 

decennia hebben we een enorme pensioenpot bij elkaar 

gespaard en geparkeerd bij Pensioenspaarfondsen. (in België,  

voor het beheer van de 2de pijler bij de privépensioenen 

ongeveer 217).   Groepsverzekeraars staan onder grote druk 

om in zee te gaan met de grootste uitbuiters, omdat ze 

anders niet genoeg rendement voor hun deelnemers behalen.  

Begrijp me niet verkeerd: de meeste huizenbezitters en 

gepensioneerden verliezen uiteindelijk meer dan dat ze 

winnen. Ze worden harder uitgebuit door de banken dan ze 

zelf rentenieren (met hun huis en pensioen). Toch blijft het 

lastig om verontwaardigd te doen over een kleptomaan als je 

zelf ook wel eens een rolletje snoep jat. 

 

5. Verspilling van talent 

 De Zonnekoning Lodewijk XIV kon miljoenen mensen 

uitbuiten omdat hij het grootste leger van Europa had. Zo is 

het ook met de moderne rentenier: hij heeft de wetten, de 
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politici, de journalisten en de publieke opinie in voldoende 

mate achter zich gekregen. Zo kan het gebeuren dat 

bankiers minuscule boetes krijgen voor de grofste fraudes, 

of vooraf met het Ministerie van Financiën afspraken 

onderhandelt omtrent hun exclusieve fiscaliteit. Dit terwijl 

een bijstandsgerechtigde totaal de pineut is als hij een 

formulier verkeerd invult. Maar de grootste tragedie is dat 

steeds meer jong talent wordt opgeslokt door de rentenier-

economie. Gingen de studenten van topuniversiteiten vroeger 

nog de wetenschap, de ambtenarij of het onderwijs in, 

tegenwoordig gaan ze veel vaker naar de banken, de 

advocatuur of advertentiebedrijven zoals Google en 

Facebook.  

Als je er even over nadenkt, is deze verspilling ronduit 

ontgoochelend: we betalen miljarden aan belastingen voor de 

opleiding van onze grootste talenten, opdat ze zouden leren 

hoe ze een zo groot mogelijke “uitkering /rente”kunnen 

trekken.  

Eén ding is zeker: een land dat door renteniers wordt 

overgenomen, raakt langzaam maar zeker in verval. Denk 

aan het Romeinse Rijk. Denk aan Venetië in de vijftiende 

eeuw. Denk aan de Republiek der Verenigde Nederlanden in 

de achttiende eeuw.  

Zoals een parasiet de groei van een kind belemmert, zo 

zuigt de rentenier de energie uit een land. De innovatie 

die overblijft in een renteniereconomie, richt zich vooral op 

het vergroten van die renteniereconomie. 
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Toch is dit niet onvermijdelijk. Tolpoortjes kunnen worden 

afgebroken, financiële producten verboden, 

belastingparadijzen ontmanteld, lobby's getemd en patenten 

ingetrokken. Hogere belastingen voor de rijksten kunnen het 

minder aantrekkelijk maken om te rentenieren, juist omdat 

de grootste uitkeringstrekkers zich aan de top bevinden.  

Bedenk: in de jaren 50 liepen de hoogste belastingtarieven 

(het deel boven 1 miljoen dollar) in de VS en het Verenigd 

Koninkrijk op tot 90 procent, met als gevolg dat zulke lonen 

simpelweg niet meer werden uitbetaald. Het ouderwetse 

geloof in 'solidariteit' met een zielige onderklasse die de 

steun verdient van de 'sterkste schouders' met hun 

'marktconforme' salarissen, kan de prullenbak in.  

 

6. Het gaat erom dat we de echte hardwerkende mensen 

geven wat ze verdienen. En inderdaad, dan heb ik het over 

de vuilnismannen, de verplegers en de leraren - zíj hebben 

de sterkste schouders waar we allemaal op steunen. 

 

 

Freddy D'havé, secretaris ACOD Onderwijs 

gepensioneerden. 

  



 



 

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 vrijdag 23 september 2016, SAMEN (in de) VOORUIT (€ 17 p.p.) 

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

 

2. Op woensdag 5 oktober 2016, herfst- en wintermodeshow in WZC Domino (€ 6 p.p.) 

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

 

3. Op zaterdag, 15 oktober 2016, mosselfestijn in WZC Domino (€ 22 p.p.) 

 

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

 

4. Op woensdag, 26 oktober 2016, muzikale namiddag met GUY NEVE in WZC Domino (€ 6 

p.p.) 

 

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

 

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

door Herman Balthazar (gratis) 

 

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

 

6. Op woensdag 18 januari 2017, het jaarlijks Nieuwjaarsconcert (€ 15 p.p.) 

 

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

 

Ik/ wij heb(ben) interesse voor: 

 

- het Jaarlijks Buffet op 11 november in rest. Jour de Fête 

 

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

 

- het bezoek aan de tentoonstelling: 'Voor God en Geld' op 15 december 

 

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: GEBABEBB 

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


 

Antwoord- en inschrijvingsstrook 

 

S-PLUS daguitstappen 3de periode 2016 

 

(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.: ………………………………………………………………………. 

Gelieve de namen van de deelnemers ook te vermelden aub 

 

1. Op donderdag 3 november 2016: daguitstap Balegemse jenever en La Lorraine  

 

aantal personen:............................................................................................................. .......(€57,50/€60) 

 

 

 

2. Op donderdag 17 november 2016: 'Van boon tot kopje' bezoek aan Colruyt en Ronse 

 

aantal personen:............................................................................................................. ........(€55,50/€58) 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Knack dd. 8 juni 2016: “Gezocht: rijkentaks”, door Peter 

Casteels, Ewald Pironet en Michel Vandersmissen.  

Humo dd. 5 juli 2016: “Het onbehagen van Eric Van Rompuy”, 

door Wilfried Hendrickx. 

DeMorgen dd.11 juli 2016: Het cynisme slaat tilt, door Carl 

Devos (UGent) 

DeMorgen/ Zomeruur dd. 23 juli 2016: Essay “De 

omgekeerde verzorgingsstaat” door Rutger Bregman.  

DeMorgen dd. 25 juli 2016: België verliest kortgeding 

‘excess profit rulings”, Minister Van Overtveldt broedt op 

plan B.  

Humo dd.26 juli 2016: “Je kunt uren en dagen janken, maar 

dat helpt een mens niet vooruit”, door Tom Pardoen. 

DeMorgen dd. 9 augustus 2016: Opinie “Het moedige 

speeksel”, door Benoît Lannoo.    
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Onze activiteiten 

We zijn telefonisch opnieuw bereikbaar vanaf 30 

augustus 2016 

 

1. Op donderdag 15 september 2016: S-Plusdaguitstap  

'Tongstrelend Torhout' 

Prijs: € 50  

 

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 47,50  

Inbegrepen: bus, koffie met mosterdzaadkoekjes, gids 

kasteel Wijnendale, aperitiefje, streekmenu, bezoek 

Mosterdmuseum, bezoek Museum Torhouts Aardewerk.  

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur  

Inschrijvingen zijn gebeurd: de ingeschrevenen krijgen 

of kregen reeds een brief met verdere info thuis. 

 

2. Op 17 september 2016 vieren S-Plus en VFG feest van 

14u tot 18u in de Feestzaal van de Bevegemse Vijvers 

te Zottegem (Bevegemse Vijvers nr. 1) 

The Wigs - Live Band - laten u zingen en swingen, Lisa 

Del Bo en Gino Verano treden op. 

Prijs: € 10 voor S-Plusleden 

Inschrijven kan rechtstreeks telefonisch bij S-Plus, 

Tramstraat te Zwijnaarde tel. 09/333.57.76 en betalen 

op rekeningnummer S-Plus IBAN: BE96 8778 1671 

0105; BIC: BNAG BE BB met als mededeling CDG 932 S-

Plusfeest 17 sept. 
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3. Op vrijdag 23 september 2016: SAMEN (in de) 

VOORUIT 

 

S-Plus brengt Paul Callewaert, John Crombez en Rudy 

De Leeuw samen in de Vooruit. 

De socialistische mutualiteit onderzocht de werkelijke 

kost van een rusthuisverblijf op basis van de 

facturatiegegevens van zijn leden en publiceerde de 

cijfers in de Rusthuisbarometer. Het is voor het eerst 

dat dergelijke analyse gemaakt werd op basis van reële 

facturen. 

Besparen op onze lonen door de indexsprong, meer betalen 

voor de zorgverzekering, voor water, gas en elektriciteit, 

meer betalen voor onderwijs en kinderopvang, langer 

werken... 

En je wordt maar beter niet ziek want ook in de 

gezondheidszorg wordt fel bezuinigd. 

Dat is maar een greep uit de asociale maatregelen van de 

federale regering Michel  en de Vlaamse regering 

Bourgeois.  

Paul Callewaert (Socialistisch Ziekenfonds), John 

Crombez (sp.a) en  Rudy De Leeuw (ABVV) geven hun visie 

over onze toekomst en debatteren elk over een specifiek 

thema met een deskundige 'buitenstaander'. Zij 

beantwoorden de belangrijke vraag: hoe kunnen we samen 

voorkomen dat de sociale bescherming waar we zo voor 

gevochten hebben, verder afbrokkelt.  

Het politieke debat in de voormiddag wordt geleid door 

journaliste Hilde Sabbe. Cartoonist Kim tekent live. 
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In de namiddag is er tijd voor ontspanning. 

Supercomédienne An Nelissen speelt haar nieuwe 

soloshow: De Geluksmonoloog. 

Met ‘Geluk’ bedoelen we allemaal iets anders: een gezellige 

namiddag met de familie, véél geld, de ‘eeuwige jeugd’, een 

goede man/partner… An gaat het gevecht aan met al die 

waanbeelden over ‘het geluk’ en tegelijkertijd vraagt ze 

zich af of er nog redenen zijn om gelukkig te zijn. 

 

Programma 

9u30  onthaal met koffie in café van Vooruit 

10u  Politiek debat (programma) in Theaterzaal 

12u30  Warme lunch (soep, hoofdgerecht, dessert) in 

studentenrestaurant De Brug 

14u30  De Geluksmonoloog met An Nelissen in 

Theaterzaal 

16u15  einde 

Locatie 

Kunstencentrum Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 

9000 Gent 

Deelnameprijs: 17 euro voor S-Plus-leden 

(onthaalkoffie, politiek debat, De Geluksmonoloog, 

lunch, eventueel busvervoer inbegrepen) 

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook 

ten laatste op 6 september en betalen ten laatste op 

10 september op ons rekeningnummer S-Plus ACOD 

Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - 

BIC: GEBABEBB 

http://www.s-plusvzw.be/actueel/Pages/programma-politiek-debat.aspx
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Opgelet: gelieve zo vlug mogelijk te reageren: we 

hebben maar een aantal kaarten ter beschikking! 

 

4. Van 26 tot 30 september: 5-daagse S-Plusreis naar 

BERLIJN 'Berlijn traditioneel' 

Alle ingeschrevenen kregen de nodige info per brief.  

  

5. Op zaterdag 1 oktober 2016: S-Plusdaguitstap 

Utrecht, kleine, grote stad. 

Prijs: € 66 

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 63,50  

Inbegrepen: bus, koffie met croissant, gids wandeling, 

lunch 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

Inschrijvingen zijn gebeurd. Gelieve te betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: 

BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB. 

Het bedrag moet op de rekening staan ten laatste op 1 

september 2016. 

 

6. Op woensdagnamiddag 5 oktober 2016 om 14u.15 

kunnen we genieten van de nieuwe herfst-en 

wintermode. De firma Dimoda showt de collectie in de 

polyvalente zaal van het WZC Domino Tempelhof, Sint 

Margrietstraat te Gent. 

Deuren open om 13u.30. 

Prijs: € 6 (koffie en taart inbegrepen) 

Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad of 

mail voor 20 september 2016 en gelieve ten laatste te 
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betalen op 24 september op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of Europese 

overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

7. Op zaterdagmiddag 15 oktober 2016 richt de 

vriendenkring VZW Domino een mosselfestijn in de 

polyvalente zaal van het Tempelhof, Sint 

Margrietstraat te Gent. 

 

Mosselen à volonté aan de prijs van € 22 (aperitief 

inbegrepen). 

Deuren open vanaf 12u00. 

Aanvang: 13u00. 

Inschrijven voor 20 september 2016 via de 

antwoordstrook achteraan het Contactblad of via mail 

naar marlene.vanhecke@telenet.be en betalen voor 25 

september 2016 op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-

Onderwijs Gent: 001-1173234-95 of de Europese 

overschrijving IBAN:  BE76 0011 1732 3495   BIC: 

GEBABEBB 

 

8. Op woensdagnamiddag 26 oktober 2016 om 15u00: 

muzikale namiddag met het optreden van GUY NEVE, 

de "Gentleman Crooner" in de polyvalente zaal van het 

WZC Domino Tempelhof, Sint Margrietstraat te Gent. 

Deuren open om 14u00. 

Prijs: € 6 (koffie en taart inbegrepen) 

mailto:marlene.vanhecke@telenet.be
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Inschrijven via de antwoordstrook in het Contactblad 

of mail voor 10 oktober 2016 en gelieve ten laatste te 

betalen op 14 oktober op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : 001-1173234-95 of 

Europese overschrijving  IBAN: BE76 0011 1732 3495 

- BIC: GEBABEBB 

 

9. 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 

Overheidsdiensten 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 

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. 
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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 1 

november in te schrijven via mail of de 

inschrijvingsstrook achteraan het Contactblad. 

 

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

verwacht in het Kursaal in Oostende voor het jaarlijks 

Nieuwjaarsconcert. 

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  

Toegangskaarten: € 15. voor S-Plusleden; niet S-

Plusleden: € 27 
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Onze afdeling S-Plus ACOD Onderwijs heeft een optie 

voor 25 kaarten genomen.  

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook 

ten laatste op 20 september  

Wie mee wil zal er vlug bij moeten zijn. 

 

 

 

 

Data te onthouden voor activiteiten verder in het 

najaar: 

 

 vrijdag 11 november: jaarlijks buffet ACOD 

Onderwijs gepensioneerden in restaurant Jour de 

Fête te Gent. 

 meerdere wandelingen en activiteiten tijdens de 

Gentse Seniorenweek van maandag 21 november 

tot zaterdag 26 november 2016. 

 donderdag 15 december om 11u00 tot 12u30:  

bezoek aan de tentoonstelling 'Voor God en Geld' 

in het Caermersklooster te Gent met audiogids. 

20 kaarten werden aangekocht 

 gegidst bezoek met eten aan de Ghelamco Arena: 

datum moet nog worden vastgelegd - waarschijnlijk 

in het voorjaar - 
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Jaarprogramma 2016: uitstappen en activiteiten met 

S-Plus 

3de periode: NOVEMBER 

 Er zijn  3 inschrijvingsdata. Hieronder de 

activiteiten van de derde periode. 

 Voor het deelnemen aan de S-Plusactiviteiten is 

het lidmaatschap S-Plus vereist. 

 Het inschrijven voor de meerdaagse reizen is al 

gebeurd.  

 Het inschrijven voor de activiteiten 

(daguitstappen) van de tweede periode moet ten 

laatste op 1 september bij ons  gebeuren:wij 

schrijven dan als groep in. 

 Het betalen van de activiteit moet gebeuren via 

ons (op ons rekeningnummer), ten laatste drie 

weken vóór de uitstap. U zal in onze volgende 

Contactbladen aan de betalingen herinnerd worden.  

 Wie onverwacht niet mee kan verwittigt ons zo 

vlug mogelijk: bij annulatie tot en met 10 dagen 

voor het vertrek betaalt u € 10 per persoon, bij 

annulatie vanaf 9 dagen tot 0 dagen voor het 

vertrek krijgt u de som niet meer terug. 

 Na betaling krijgt u van S-Plus een persoonlijke 

brief met de praktische info: uur van vertrek en 

plaats  

 Sterprijzen*: voor S-Plusleden die ook Bond 

Moysonlid zijn 
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Lezingen, daguitstappen en  meerdaagse reizen november 

2016: DERDE inschrijvingsdatum 

 

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 

Zwalmstreek, in het landelijke Balegem. De stokerij is de 

laatste warme landbouw- 

jeneverstokerij in de Benelux. Dat betekent dat het graan 

voor de geestrijke drank op de boerderij zelf wordt 

geteeld, de alcohol wordt er binnen de muren gestookt en 

de mest voor het land wordt door de eigen runderen 

geleverd. We worden er rondgeleid door de eigenaars van 

het bedrijf en mogen degusteren van het heerlijke vocht. 

Na dit bezoek rijden we naar Ninove. We worden 

verwacht in restaurant De Croone voor een 

driegangenlunch.  

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.  

La Lorraine stelt 2500 mensen te werk en exporteert naar 

meer dan 25 landen. Het bezoek duurt zo’n 2,5 à 3 uur. We 

laten ons rondleiden in de productie, mogen watertanden 

aan de patisserie en duizelen door de hoeveelheid 
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broodjes die ieder uur van de band rollen. 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. Aangezien de rondleiding 

meer dan een uur duurt en er verschillende trappen zijn, 

moeten bezoekers  

goed te been zijn.  

Prijs: € 60  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 57,50  

Inbegrepen: bus, bezoek met degustatie aan 

jeneverstokerij, lunch, bezoek industriële bakkerij met 

attentie  

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur  

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook ten 

laatste op 1 september en betalen ten laatste op 10 

oktober op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 

 

2. 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?  

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.  
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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 het interbellum kende Ronse een 

economische groei dankzij de textielindustrie. De 

kaderleden van deze bedrijven lieten hun nieuwe woning 

optrekken in de meest modieuze stijl van toen, namelijk de 

art deco. Tijdens deze themawandeling maak je kennis met 

prachtige architecturale staaltjes.  

Prijs: € 58  

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 55,50  

Inbegrepen: bus, bezoek aan Colruyt met degustatie en 

attentie, lunch, gidsen wandeling  

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur  

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook ten 

laatste op 1 september en betalen ten laatste op 20 

oktober op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB 
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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
mailto:marlene.vanhecke@telenet.be


 

 


