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Ex-voorzitter
‘Mocht ik in onmin geraken
met Vlaams Belang wat –
hout vasthouden – nooit zal
gebeuren, ik zou op een
behoorlijke wijze afscheid
nemen en ik zou mensen in
de partij niet op een dubbel-
zinnige manier gaan natrap-
pen. Waar zijn die extremis-
tische, onbehoorlijke men-
sen binnen Vlaams Belang ?
Toon ze mij. Ik zie ze niet.’
Gewezen Vlaams Belanger
Frank Vanhecke over het
vertrek van Jurgen Verstre-
pen in een VRT-verkiezings-
programma, juni 2007.

Anciaux (1)
‘De zucht van Bart De Wever
naar vetstoffen? Zijn angst
voor lichamelijke aanra-
king? Zijn toenemende kre-
geligheid? Sorry, niet in
geïnteresseerd’, schrijft
SP.A-senator Bert Anciaux
maandag op zijn webstek.
‘Ach, daar krijgt hij voldoen-
de aandacht voor in de boek-
skes.’ 

Voorzitter
Diverse kandidaten lijken
zich op te warmen om even-
tueel de voorzittershamer
van Bruno Valkeniers over
te nemen. De voorzitter van
Vlaams Belang beleeft moei-
lijk tijden. Hij zou zeker
opstappen wanneer de ge-
meenteraadsverkiezingen in
2012 tegenvallen. Vorige
week liet de Antwerpse
senator Anke Van der-
meersch weten dat de job
haar best bekoorde. Ook
kamerlid Rita De Bont, een
beschermelinge van Valke-
niers, lijkt geïnteresseerd.

Anciaux (2)
Volgens Anciaux leest De
Wever in dit eigenste heden
de geschiedenisboeken van
straks. ‘Daarin staat De
Wever vermeld als de nieu-
we Jan Breydel of Pieter De
Coninck. De man die Vlaan-
deren terug aan de Vlamin-
gen gaf, die z’n volk leerde
stijfbenen. Hij kan zich deze
droom permitteren. Ook al
wordt met hem geen enkele
stap voorwaarts gezet.’

Gennez
‘Ik heb nooit de indruk ge-
had dat ik moest vechten om
wat te kunnen zeggen in het
tv-journaal’, vertelt SP.A-
voorzitter Caroline Gen-
nez. Ze reageert op een
onderzoek van de Universi-
teit Antwerpen dat vaststel-
de dat vrouwelijke politici
tien procent minder lang
mogen praten in de jour-
naals. ‘Het zal ook wel een
verschil maken als je een
zware stem hebt waarmee je
iedereen kan over-bassen.’

Met bijdragen van Maarten
Goethals en Bart Brinckman.

KRETEN &
GEFLUISTER

BRUSSEL (BELGA, DS) Nadat
vorig jaar een aantal flagrante ge-
vallen van pesten op het werk be-
kend waren geraakt, richtte de
commissie Sociale Zaken een
werkgroep op die hoorzittingen
organiseerde over de problema-
tiek. Het resultaat is een evaluatie
van de wetgeving door de FOD
Werk en een reeks aanbevelingen

die gisteren is goedgekeurd.
Een werknemer die klacht in-
dient wegens pesten op het werk
moet een bescherming tegen ont-
slag genieten, en een hogere ont-
slagvergoeding krijgen als hij
toch wordt ontslagen. Als hij zelf
opstapt, moet hij dezelfde rech-
ten krijgen als iemand die ontsla-
gen wordt. De commissie wil ook

een schadevergoeding van zes
maanden brutoloon opleggen bij
vaststellingen van geweld, peste-
rijen of ongewenst seksueel ge-
drag, net zoals in de antidiscrimi-
natiewetten.
De vertrouwenspersoon binnen
de onderneming moet een ver-
plichte opleiding volgen. Andere
aanbevelingen hebben het over
meer informatie en sensibilise-
ring in de bedrijven.
De werkgeversorganisatie Unizo

wil de aanbevelingen samen met
de andere werkgevers en vakbon-
den bekijken in de Nationale Ar-
beidsraad. Unizo wil vooral wer-
ken aan manieren om het pesten
te voorkomen. De organisatie
waarschuwt wel voor het opzet-
ten van zware structuren. Vooral
in de kleine en middelgrote on-
dernemingen (KMO’s) die de or-
ganisatie vertegenwoordigt, ligt
dat moeilijk. (wwi)

Pesten op het werk harder aangepakt
De kamercommissie Sociale Zaken heeft aanbevelingen goed-
gekeurd om de strijd tegen pesten op het werk op te voeren.

KAMER
Gepeste werknemer beter
beschermd tegen ontslag

VAN ONZE REDACTEUR

WIM WINCKELMANS
BRUSSEL De Studiecommissie voor de

Vergrijzing stelde dinsdag voor het eerst de
kostprijs van de vergrijzing naar beneden bij
(DS 13 juli). 
Volgens de commissie zal de groei van het
aantal bejaarden tegen 2060 5,6 procent van
het bbp kosten. Een enorm bedrag, maar vol-
gens de Gentse professor Gert Peersman is
het cijfer nog fors onderschat. ‘Hun uit-
gangspunten zijn veel te optimistisch en
soms zelfs tegenstrijdig’, zegt Peersman. ‘Het
valt te vrezen dat de uiteindelijke kostprijs
veel hoger zal liggen.’

Waar gaat de commissie in de fout?
‘Ze gaat ervan uit dat de beroepsbevolking
heel sterk zal toenemen terwijl de werkloos-
heid tegelijk daalt tot acht procent. Nu, de
werkloosheid is nog nooit zo laag geweest.
Het gemiddelde voor de jongste dertig jaar
ligt op 11,6 procent. De commissie gaat er bo-
vendien vanuit dat de productiviteit van die
werkende bevolking ook sterk blijft stijgen,
met anderhalf procent, terwijl dat in de jong-
ste twintig jaar maar 1,25 procent was.’

Zijn die cijfers dan onhaalbaar?
‘In elk geval hebben maatregelen om de pro-
ductiviteit op te trekken of de werkloosheid

te bestrijden ook hun kost, en die telt de com-
missie niet mee. Bovendien is er een wissel-
werking tussen werkgelegenheid en produc-
tiviteit. Iedereen aan het werk, samen met
een hoge productiviteitsgroei, dat gaat niet.’

Volgens de studiecommissie is de producti-
viteit sinds de jaren vijftig en zestig wel fors ge-
stegen, waarom zou dat de volgende vijftig jaar
niet kunnen?
‘Toen hadden we een grote inhaalbeweging
te maken, maar intussen is België een van de
landen met de hoogste productiviteit. Ik zie
die niet opnieuw op dezelfde manier groeien.
Bovendien zal de veroudering, met meer ou-
dere werknemers die deeltijds gaan werken,
zorgen voor een neerwaartse druk. Al die ele-
menten samen zullen de vergrijzingskosten
enorm optrekken.’
‘De studiecommissie stelt de realiteit te roos-

kleurig voor omdat ze de kritiek van de poli-
tici vreest dat ze te zwartgallig is. Maar intus-
sen heeft de commissie haar cijfers al eens
moeten bijstellen, ik vrees dat ze dat nog
eens zal moeten doen.’

Tot welk bedrag?
‘We hebben een simulatie gedaan voor de pe-
riode 2010-2030, en toen kwamen we uit op
een cijfer dat dubbel zo hoog is als het cijfer
dat de Studiecommissie voor de Vergrijzing
berekende. Zij komt uit op een stijging met
3,8 procent van het bbp tegen 2030, volgens
ons mag je daar nog een kleine vier procent
bij doen.’

Dan wordt de vergrijzing dubbel zo onbetaal-
baar.
‘Dit is inderdaad een gigantisch bedrag. Het
betekent dat we nu onmiddellijk structurele
maatregelen moeten nemen, om nog meer
mensen aan het werk te krijgen, om de stij-
ging van de kosten in de gezondheidszorg
nog meer onder controle te krijgen, om de
wettelijke pensioenleeftijd omhoog te krij-
gen.’
‘Politici moeten goed beseffen dat een aantal
maatregelen waar zij nog altijd over discus-
siëren, zoals het afbouwen van het brugpen-
sioen, al verrekend zijn in de cijfers van de
studiecommissie. Er is meer nodig.’
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‘De commissie stelt haar
cijfers te rooskleurig
voor omdat ze de kritiek
van de politici vreest’

‘Vergrijzingskosten 
veel te laag geschat’

Gert Peersman: ‘De uitgangspunten van de Commissie voor de Vergrijzing zijn veel te rooskleurig.’© Bart Mahl/Hollandse Hoogte

‘De Studiecommissie voor de Vergrijzing is veel te optimistisch’, vreest de Gentse
professor economie GERT PEERSMAN.


