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Orgaanhandel. Prof Francis Delmonico, Harvard Medical School, symposium van de 

Koninklijke Academieën voor Geneeskunde, 9/12/2010.  
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Onze afhankelijkheid van de andere mensen, van de samenleving en van de 

natuurlijke rijkdommen, is de meest dwingende factor in de opbouw van een 

moraal. 

In het vorige hoofdstuk zijn we vertrokken van onze liefde voor de onzen 

(ons gezin, onze naaste verwanten), en de eenvoudige materiële voorwaarden die 

noodzakelijk zijn voor overleven en bescherming tegen natuurlijke of 

mensgemaakte onheilen. 

Maar om dit doel te verwezenlijken hebben we de steun van andere mensen, van de 

gemeenschap nodig. 

 

Samenwerken in gemeenschap is onmisbaar 
Het is verbijsterend, wanneer we daarover nadenken, hoe onmisbaar het 

samenwerken van allerlei mensen is voor het leven van elke dag. Drinkbaar water, 

aanvoer van energie en dagelijks vers voedsel, zaken die we hier in het rijke West-

Europa zonder nadenken vanzelfsprekend vinden, vergen een vergaande 

maatschappelijke organisatie en de arbeid van velen. In onze grote steden wordt ons 
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dagelijks voedsel van honderden kilometers vèr aangevoerd. Water, de meeste 

noodzakelijke stof voor ons dagelijks overleven, wordt in vele landen onbetaalbaar 

voor de armsten. Bovendien is water herhaaldelijk niet beschikbaar voor de gewone 

burger, omdat noch de overheden noch de privé bedrijven ervoor zorg dragen. Toen 

Hagar, de concubine van Abraham en haar kleine zoon Ismail wanhopig naar water 

zochten, deed Allah de bron in Mekka ontspringen. Het is maar de vraag welke 

stervelingen daar vandaag op kunnen rekenen. Maar het onderlijnt het besef van de 

allesoverheersende noodzaak van drinkwater. 

Voor de bereikbaarheid van een arts of ziekenhuis hoeven we als individu 

niets te doen, het zijn anderen die ervoor zorgen
1
. Het vereist bijvoorbeeld een 

onderwijssysteem, om die artsen en verplegenden op te leiden, maar ook de vele 

andere beroepen. Geneesmiddelen waarvoor we gewoon naar de apotheker stappen 

om de hoek, worden alle gefabriceerd door buitenlandse bedrijven
2
. 

Dit alles moet betaald of vergoed worden, want allen die ertoe bijdragen 

moeten ook kunnen leven. Daarom is betaald
3
 werk een absolute must, liefst voor 

iedereen
4
. Maar dit is maar te verwezenlijken door interactie met vele andere 

mensen, en ook dankzij onze huisdieren (als lastdier, als producent van melk en wol 

en leder, als slachtdier, als gezelschapsdier – hun belang kan nauwelijks overschat 

worden).  

 

Wie betaalt voor die samenwerking en hulp? 

Voor het functioneren van privé bedrijven zijn de klanten, de consumenten 

onmisbaar. De overheden kunnen diensten leveren, zoals onderwijs en gerecht en 

brandweer, slechts indien ze inkomsten krijgen uit belastingen, hetzij van personen, 

hetzij van de winst van bedrijven: het kan wederom dankzij de bijdrage van velen. 

                                                 
1
 Waar geen zoetwaterbronnen zijn, moet het water aangevoerd worden, bijvoorbeeld vanaf een 

bedrijf dat zeewater zuivert. Indien er geen leidingen werden aangelegd, is de aanvoer niet 

continu, en zijn reservoirs gemakkelijk leeg. 
2
 behalve geneesmiddelen waarvan het patent vervallen is, de zgn. witte producten. Deze kunnen 

door meerdere bedrijven gemaakt worden. 
3
  Met geld, of op een andere manier vergoed. Betalingen in natura, ruil van prestaties e.d. is ook 

denkbaar en wordt in vele landen op een zekere schaal toegepast.  
4
 Vandaag wordt in de meeste landen, inbegrepen de Europese Unie, niet naar volledige 

tewerkstelling gestreefd. Veel economisten en politieke beleidsmakers aanvaarden als 

onvermijdelijk dat er voor een belangrijk deel van de beroepsbevolking geen betaald werk is. 

Streefdoel in de EU is tegen 2020 werk voor 75% van de actieve bevolking. 

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_nl.htm De Millenium Development 

Goals voor de derde wereld waren eerst het tema vergeten!  

http://www.acw.be/dossiers/internationale-solidariteit/archief-internationale-solidariteit/254-

arbeid-nog-steeds-het-te-kleine-broertje-van-de-millenniumdoelen  

En spreken nu van volledige tewerkstelling in 2015, maar dat kan niemand letterlijk nemen.  

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_nl.htm
http://www.acw.be/dossiers/internationale-solidariteit/archief-internationale-solidariteit/254-arbeid-nog-steeds-het-te-kleine-broertje-van-de-millenniumdoelen
http://www.acw.be/dossiers/internationale-solidariteit/archief-internationale-solidariteit/254-arbeid-nog-steeds-het-te-kleine-broertje-van-de-millenniumdoelen
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Voldoende werk voor ieder, hoe cruciaal ook, bestaat vandaag in bijna geen enkele 

maatschappij; in het beste geval worden aan minimum overlevingsbehoeften van 

werklozen voldaan door ingewikkelde mechanismen van maatschappelijke 

solidariteit – daaraan moet ieder van de anderen dus een (kleine) bijdrage leveren. 

Vervoer is niet alleen in de rijke en met auto‟s verzadigde maatschappij een 

probleem, zie de discussies over al of niet méér autostrades, viaducten, tunnels, 

kanalen, treinen…In de derde wereld, het  Zuiden, lopen kinderen of vrouwen een 

groot deel van de dag heen en terug naar de enige waterbron, of om sprokkelhout te 

zoeken om te koken. Dit illustreert hoe het ontbreken van voldoende 

maatschappelijk en overheidsinitiatief de kinderen uit school houdt, en andere taken 

zoals landbouw in gevaar brengt.  

Ook in de “natuur”, de dierenwereld, zijn grote verplaatsingen legio. Als er 

in de savanne maar één waterplas overblijft drijft de dorst alle wilde dieren 

daarheen, met de dodelijke risico‟s ten prooi te vallen aan rovers van andere 

soorten. Kudden olifanten ruiken water 50 kilometer ver, en leggen nog grotere 

afstanden af, vaak ten koste van jonge kalveren die onderweg niet meer mee 

kunnen. Olifanten hebben geen buggy‟s of karren om zwakkeren te vervoeren, noch 

waterleidingen die hun gevaarlijke tochten zouden overbodig maken. Migrerende 

soorten leggen elk jaar honderden kilometer af, op zoek naar water, malse weiden, 

of mildere temperaturen tijdens de winter. De migraties van de zalmen en palingen 

zijn wonderbaarlijk maar velen overleven de lange reis niet. Vandaag moeten 

kamelenkudden, begeleid door 13-jarige jongens met Kalasjnikovs, elke dag vijf of 

zes uur lopen vooraleer ze water of een graasweide vinden, en de concurrentie met 

de andere stammen die ook tekort aan water hebben, doet doden vallen
5
.    

 

Solidariteit concreet 

Solidariteit, of het “fraternité”, broederlijkheid, van de Franse revolutie (de 

anderen zijn mijn broeders), betekent: we hebben morele verplichtingen jegens 

andere mensen, jegens de gemeenschap, ook al zijn ze geen verwanten van ons, en 

houden we niet, of zelden, van hen zoals we houden van onze rechtstreekse familie. 

Naastenliefde is een gelijkaardige norm; al is hier de vraag hoever de naasten van 

ons af mogen staan – of zijn alle bewoners van de planeet in dezelfde mate onze 

naaste? Weinigen gaan zover in de concrete toepassing van die liefde; meestal zijn 

sommigen “naaster” dan anderen. Voorbeelden: het eigen volk (nationalisme); 

taalgroep (VS + UK; of Frankrijk en zijn oud-koloniën); de eigen sociale klasse 

zoals die herkend wordt aan het diploma, maar vooral aan het inkomen, woning, en 

levensstijl. 

                                                 
5
 In Ethiopië, zie De Morgen 13/8/09). 
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Nu stellen we wel vast dat naastenliefde genuanceerd en maatschappelijk 

gediversifieerd wordt; maar zijn we daar ook voorstander van? Het (te eenvoudige) 

antwoord is, dat we emotioneel de neiging hebben de groep “onze naasten” beperkt 

te houden. In de visie van orthodoxe Joden tellen “gelijken” meer dan niet-gelijken 

(Israel Shahak). Maar daartegenover pleiten rationele overwegingen tegen het 

uitsluiten van andere mensen, tegen discriminaties: omdat ze bron zijn van 

conflicten, door de zichtbare ongelijkheid, door de vernedering, door het 

ressentiment die er uit voortvloeien; en uiteindelijk doordat ook zij zullen vechten, 

want gedreven door de biologische nood om te overleven.  

 

Om al deze diensten die de gemeenschap ons biedt, te doen functioneren, zijn 

een veelvoud van afspraken en regels nodig, die door alle betrokkenen moeten 

gevolgd worden. Die staan in wetgeving en contracten en personeelsstatuten en 

beroepsverplichtingen en collectieve arbeidsovereenkomsten en 

onderwijsprogramma‟s. Er zijn ook vele morele regels die niet in wetten gegoten 

zijn maar door onze opvoeding, schoolkameraden en beroepsomgeving worden 

ingeprent en opgelegd. Afspraken en contracten zijn bepalend wanneer we een huis 

kopen, maar ook in ons beroep en broodwinning, in ons persoonlijk leven, 

bijvoorbeeld met onze partner en onze kinderen, en naar de publieke overheden. En 

er zijn straffende instanties in de maatschappij, niet God natuurlijk, maar onze 

ouders, onze leraars op school, onze werkgevers of klanten, alle andere relaties die 

voor ons belangrijk zijn. Desnoods zijn er rechtbanken, politie en deurwaarders om 

uitvoering te geven aan vonnissen. Hoe onmisbaar de gerechtelijk instanties zijn, 

ervaren de gemeenschappen waar die instanties in gebreke blijven
6
.  

 

Deze regels zijn nuttig en nodig om een bepaalde maatschappelijke organisatie in 

stand te houden,  ten gevolge van onze grote afhankelijkheid van anderen en van 

deze ingewikkelde organisatie, en dit teneinde de eenvoudige waarden te bereiken 

waarom het begonnen is, “waarvan we houden”, die onze wensen weerspiegelen: 

de liefde en zorg voor onze naasten, en de genietbare dingen die een gemeenschap 

ons kan bieden (zoals een lied van Jacques Brel, een film van Ken Loach, de Venus 

van Boticelli - ieder voor zich kan invullen wat hij/zij het leven de moeite waarde 

vindt). 

Deze morele waarden, regels, wetten en voorschriften zijn dus in ieders 

belang, men kan ze kernachtig “gemeenschappelijk eigenbelang” noemen – al is 

niet ieder zich daarvan op elk moment bewust. Regels worden vaak als storend 

                                                 
6
 Dat gebeurt niet alleen in de derde wereld, maar ook in het rijke België: gerechtelijke 

onderzoeken alsook rechtbanken hebben een enorme achterstand, terwijl de stafuitvoering veel  te 

wensen overlaat, door tekort aan doelmatige begeleiding naar terugkeer in de maatschappij. 

Ondanks grote inspanningen door vrijwilligers zoals www.derodeantraciet.be  

http://www.derodeantraciet.be/
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ervaren wanneer ze ons verhinderen een verlangen op staande voet te vervullen; 

daarom moet eenieder leren nadenken over het waarom, het nut van elke regel
7
. 

Over de concrete toepassing van al deze regels bestaan natuurlijk diverse 

meningen, volgens het individu en volgens groepen, die andere politieke en 

filosofische keuzes maken. Hoeveel belastingen zijn nodig, hoeveel mag een leraar 

verdienen, en een politicus, en een bedrijfsleider (CEO); welke voorzieningen 

moeten aan de privésector worden overgelaten (en betaald uiteraard) en welke 

verzekerd door de overheden (gefinancierd met belastingen)… 

We hebben eerder al besproken hoe divers en complex de toepassing is van het 

algemeen principe “een individu is verantwoordelijk voor zijn/haar daden”. In een 

ingewikkelde maatschappelijke organisatie is de noodzaak van deze regel voor de 

hand liggend. Maar in de praktijk zagen we allerlei varianten, en die volgen uit de 

diverse keuzen en belangen van verschillende mensen en groepen. 

We bespreken nog als voorbeeld een tweede en een derde zeer bekend 

algemeen maatschappelijk principe. 

 

“Gij zult niet doden”.  

We zeggen dit aan de anderen, en het is duidelijk dat het in ons eigen belang 

is. Ofschoon zowat alle volkeren, godsdiensten en ethici het principe verdedigen, 

pakt de praktijk in feite heel divers uit. Er worden immers op grote schaal mensen 

gedood, ook vandaag, in de opeenvolgende oorlogen. Veel daarover verdwijnt uit 

de actualiteit en uit het collectief geheugen, tenzij we er persoonlijk mee 

geconfronteerd werden, aan onze achterdeur of voordeur. De wereld is groot, en er 

worden voortdurend mensen door anderen omgebracht, soms met de machete, maar 

steeds vaker met gesofisticeerde wapens. Het laatste snufje zijn onbemande 

vliegtuigen (drones, waarvoor Obama 5 miljard dollar heeft uitgetrokken), en 

onbemande pantservoertuigen. We hebben eerder al het aspect van de zogenaamd 

“onbedoelde” doding (collateral damage) besproken. 

Het hoeft geen betoog dat deze wereldwijde praktijken voor miljoenen de realisatie 

van de universele waarden (zie hoger) tot een ijdele hoop maken. Wie als “vijand” 

geklasseerd is, wordt niet meer beschermd door bovenstaand gebod. De 

bescherming wordt vaak beperkt tot de “naasten”, het eigen volk, de “gelijken”. 

Wie dan niet tot het eigen volk behoort, loopt het risico zelf gedood te worden, en 

dan is de eerste prioriteit dit verhinderen – soms door zelf eerst toe te slaan. 

                                                 
7
 Concrete voorbeelden: ik wil de straat oversteken omdat ik aan de overkant een 

kennis/aantrekkelijke persoon zie; maar het licht springt net op rood. Wachten dus. Of nog: ik zou 

een grotere auto willen, of een nieuwe, ik zou er zo mee kunnen wegrijden want de eigenaar liet 

de sleutel in het stopcontact. Maar…Of: mijn buurman verbrandt zijn tuinafval terwijl de wind de 

rook en stank naar de andere huizen blaast. Of nog: ik ben verliefd op de partner van mijn vriend, 

of: ik ben al getrouwd. Zie ook ons hoofdstuk “De waarde van vrijheid”. 
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De millenium oude wet “gij zult niet doden” wordt dus meteen ongeldig 

tegenover onze vijanden. Cruciaal is dus, hoe “vijand” gedefinieerd wordt. Een 

buitenlandse militaire bezetting, zoals in het verleden van alle landen op het 

europese continent, maakte dat vrij duidelijk. Echter vandaag komen wijzelf met 

onze nieuwe vijanden niet in contact; het zijn de commerciële media die ons 

meerdere malen per dag een vijandbeeld aanbieden. Het zijn, bijvoorbeeld, Al 

Qaida, Noord-Korea, Iran, colonel Kadhaffi, president Assad, de Cubaanse 

communisten, president Chàvez, DSK, de moslims – behalve natuurlijk die twee 

moslims die we persoonlijk kennen en die héél deftige mensen zijn... 

 Hoe rijmen we deze moordlust van de menselijke soort met de biologisch 

aangeboren empathie, dus het medevoelen met andere individuen (zie vorig 

hoofdstuk)? Daarvoor kunnen we meerdere mechanismen vaststellen. Kapitein-

vlieger Galland zegt over de opdrachten met zijn F-16 boven Libië en Afghanistan: 

“Je schakelt je gevoelens uit en doet je job”
8
. De bestuurders van dodelijke drones 

die boven Afghanistan vliegen, zitten veilig aan een commandotafel in de VS, en ze 

behoren tot de CIA, die als geheime dienst ook in het geheim functioneert
9
. 

Martelen en doden worden aangeleerd in militaire academies en in 

trainingskampen; opleiden en aanleren is een capaciteit waar de mens beter scoort 

dan andere soorten. Hier wordt men ook getraind om te gehoorzamen: een bevel 

negeren of weigeren, betekent krijgsraad, op desertie staat zelfs de doodstraf. 

Blinde gehoorzaamheid is ook erg menselijk – dierlijk waarschijnlijk. Daarover zijn 

ontnuchterende proeven gedaan
10

. Het is erg vergelijkbaar met mensen die zonder 

betwisting of twijfel een bevel van god volgen (ze denken tenminste dat ze dat 

doen). Voor een vrijzinnige humanist is kritiekloze gehoorzaamheid is één van de 

meest negatieve waarden.   

Vervolgens worden mensen die professioneel doden steeds beloond; 

maffialeden, evengoed als privémilities als reguliere militairen. Deze laatsten 

krijgen niet zelden een ereteken, vooral indien ze terugkeren in hun kist. Zeer 

ingrijpende beslissingen die later leiden tot hongersnood of oorlog worden 

genomen door bestuurders van ondernemingen en bij internationale verdragen (zie 

nog verder); deze machtige mensen worden zeer rijkelijk beloond. Een derde factor 

is het ontmenselijken van de vijand voorafgaand aan het materiële gevecht. Media 

en reclamebedrijven werken daar bijna dagelijks aan: er is altijd wel een vijand die 

gedemoniseerd wordt, d.w.z. die vergeleken wordt met de Duivel of het Boze. 

                                                 
8
 Interview in De Morgen Magazine 31/12/2011. 

9
 Zie o.m. http://www.care2.com/causes/is-drone-warfare-putting-us-lives-at-risk.html  

10
 De best bekende: Stanley Milgram, Yale University. 1963. 66% van de proefpersonen brachten 

op bevel dodelijk elektrische schokken toe – in feite dachten ze dat, want de slachtoffers en 

toestellen waren simulatie. De proeven zijn later herhaald en bevestigd. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment  

http://www.care2.com/causes/is-drone-warfare-putting-us-lives-at-risk.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment
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 Het principe “gij zult niet doden” komt ook in conflict met abortus, 

euthanasie, zelfdoding. Deze drie vormen van opzettelijke doding zijn in de meest 

beschaafde naties door de wetgever aan strenge voorwaarden onderworpen. In de 

laatste twee ligt de keuze en beslissing bij het individu dat vrijwillig het leven 

beëindigt, meestal na lang lichamelijk en/of geestelijk lijden, en de angst voor méér 

lijden dat blijft duren, en erger wordt. De toeschouwers, de samenleving hebben de 

plicht lijden te verhinderen, te verzachten – alweer uit eigen belang, het kan ons 

ook overkomen. Lijden verlengen, en moreel of wettelijk hiertoe verplichten is 

vanuit menselijk (en dierlijk!) standpunt niet verdedigbaar. Wel weten we dat 

zogeheten goddelijke wetten aan lijden een positieve waarde toekennen, uit 

principe, of omdat ook de Messias of de profeet “voor ons” geleden heeft. Deze 

redeneertrant kan passen in een bepaalde godsdienst, maar niet in een moraal 

gesteund op redelijkheid en menselijkheid. Evenmin is het leven “heilig”, want het 

kan een hel zijn, en dat is het ook voor vele mensen op de planeet.  

Dat het stopzetten van levensverlengende maatregelen (zoals medische 

behandelingen) een hogere morele waarde hebben, nl. minder “slecht” zijn, dan 

opzettelijke beëindiging van het leven, wordt vooral in christelijke kringen 

verdedigd. Een klassiek voorbeeld is, of een volgroeide foetus in de baarmoeder 

mag gedood worden om het leven van de moeder te redden – een verloskundig 

dilemma dat zich in een moderne samenleving niet mag stellen (door correcte 

preventie), maar zeker in de wijde wereld ook vandaag nog optreedt. De Luikse 

prof. Asolphe Wasseige argumenteerde, dat indien hij wacht zonder ingrijpen tot de 

foetus „vanzelf‟ sterft, hij de moeder vreselijke risico‟s doet lopen, wat dus moreel 

minder verdedigbaar is dan opzettelijk de foetus te doden die toch niet kan gered 

worden
11

. Dit standpunt werd verworpen door zijn collega prof. Louis Hubert van 

de KUL die duidelijk de christelijke moraal inroept: “Indien de vrouw de 

(levensgevaarlijke) keizersnede weigert, is er maar één keuze: het kind dopen, en 

wachten tot het sterft om het in stukken te snijden”.  

 

Eigendom of bezit als morele waarde 

Een derde principe dat in een maatschappelijke organisatie onmisbaar lijkt, is 

het begrip eigendom. Vermijd het stelen en bedriegen, begeer nooit iemands goed, 

het staat in de Tien Geboden. Hiermee beschermen we onze eigen bezittingen.   

Maar er zijn veel varianten. 

We kennen eigendom van privé-personen of privé-organisaties of 

vennootschappen, en anderzijds eigendom van de overheid of nog: publiek of 

                                                 
11

 (1827-1889). Bedacht de crochet articulé, een haak om in de baarmoeder de hals van de foetus 

door te breken, in geval van onmogelijke verlossing door verwaarloosde dwarsligging. Zie prof. 

Michel Thiery, T.v.Geneeskunde, 66: 510, 2010   https://secure.peeters-

leuven.be/tvg2/startdownload.php?id=2175218&code=  

https://secure.peeters-leuven.be/tvg2/startdownload.php?id=2175218&code=
https://secure.peeters-leuven.be/tvg2/startdownload.php?id=2175218&code=
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gemeenschappelijk eigendom (common goods). In België is onze kust met zijn 

prachtig strand en duinen, eigendom van de overheid die ze openbaar aan iedereen 

ter beschikking stelt. Daardoor kunnen er jaarlijks miljoenen Belgen en 

buitenlanders van genieten. Maar in andere landen zijn mooie stukken natuur, zelfs 

een strand, in privéhanden, en het publiek heeft er geen toegang toe, alleen de 

eigenaars en hun genodigden, of een beperkte groep tegen betaling (hotelgasten) 

Grond die delfstoffen herbergt, of waardevol is voor landbouw of veeteelt, wordt 

heel vaak door privé-groepen opgekocht, of is bij erfenis al eeuwen in handen van 

één familie (vroeger bij ons: de adel). Vaak hebben groepen bezit genomen van 

grond die reeds bewoond en uitgebaat werd door anderen; meestal werd daarbij 

wapengeweld gebruikt. Maar zeker vandaag wordt ook een juridische truc gebruikt: 

eigendom vereist, volgens vele wetten, een papier. Wie dat papier niet kan tonen 

(de inheemse bevolking), kan geen eigenaar zijn. Soms is er een oud papier 

waarvan echter de geldigheid betwist wordt voor een hedendaagse rechtbank. 

Grond werd tijdens de kolonisatie door West-Europese compagnieën of 

vorsenhuizen soms “gekocht” van stamhoofden voor een habbekrats, of voor een 

som geld op zijn persoonlijke bankrekening. Leopold II had zichzelf tot eigenaar 

verklaard van Congo, en schonk vervolgens Katanga met zijn rijke mijnen aan de 

Union Minière du Haut Katanga, met een speciaal statuut, “société a charte”
12

. 

Maar een Indianen opperhoofd in de VS antwoordde aan de president: “hoe kunnen 

wij nu grond aan u verkopen? Grond, de lucht, water: wij bezitten ze niet, dus 

kunnen we ze niet verkopen”. Daarover wordt vandaag heel anders gedacht. 

 Het Australisch hooggerechtshof heeft pas in 1992 een wet gewijzigd over 

het eigendom van de gebieden waar de oorspronkelijke bevolking (zwarte 

Aboriginals) woont, van voor de Britse kolonisatie. Deze grond werd door de 

overheid gebruikt en verkocht aan mijnbedrijven, alsof er geen eigenaars waren: 

“terra nullius, grond van niemand”. Na 10 jaar procederen kregen twee klagers 

Aboriginals gelijk (de eerste klager, Eddie Koiki Mabo, was al overleden). 

                                                 
12

 Dit statuut bleef bestaan tot Patrice Lumumba, eerste-minister na de onafhankelijkheid, het 

afschafte. Niet zoveel later werd Lumumba gevangen genomen en in Katanga gemarteld en 

vermoord met medeweten en hulp van Belgen. Tot vandaag worden in de rijke ondergrond van 

Katanga ertsen gedolven, o.m.  kobalt, tin, maar door arbeiders in onmenselijke omstandigheden. 

De ertsen gaan naar bedrijven in de rijke landen waar ze worden verwerkt o.m. in gsm‟s. 

Umicore, ontstaan uit de vroegere Union Minière zou kobalt leveren aan een Chinees bedrijf. 

Noorse documentaire uitgezonden door Canvas op 30/1/2011. Tussenpersoon zijn Congolese 

militairen die ook verantwoordelijk zijn voor verkrachtingen en andere 

mensenrechtenschendingen. http://www.globalwitness.org/library/global-witness-welcomes-un-

report-highlighting-link-between-minerals-and-conflict-drc-and  

http://www.globalwitness.org/library/un-nouveau-rapport-de-l‟onu-met-en-évidence-le-pillage-

de-la-richesse-minérale-congolaise   

http://www.globalwitness.org/library/global-witness-welcomes-un-report-highlighting-link-between-minerals-and-conflict-drc-and
http://www.globalwitness.org/library/global-witness-welcomes-un-report-highlighting-link-between-minerals-and-conflict-drc-and
http://www.globalwitness.org/library/un-nouveau-rapport-de-l'onu-met-en-évidence-le-pillage-de-la-richesse-minérale-congolaise
http://www.globalwitness.org/library/un-nouveau-rapport-de-l'onu-met-en-évidence-le-pillage-de-la-richesse-minérale-congolaise
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Mijneigenaars voerden campagne tegen het vonnis, toen ze beseften dat ze claims 

riskeerden van Aboriginals
13

.  

 De FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de VN, heeft dit jaar 

richtlijnen onderhandeld met de voedselindustrie, voor de erkenning van het 

traditionele  informele eigendomsrecht; echter, meteen is afgesproken hoe de grond 

kan worden verkocht
14

. Rijke bedrijven en investeerders kunnen dus nog steeds 

eigenaar worden.     

Actueel is er getouwtrek over de eigendomsrechten over de poolgebieden 

(Rusland, Canada en de VS leggen er claims op
15

; Arcelor Mittal gaat op Baffin 

eiland een grote ijzermijn uitbaten
16

); over aardgasreserves voor de kust van Israël 

die deels zouden toekomen aan de Palestijnen omdat ze voor de kust van Gaza 

liggen
17

, de woonwijken in en rond Jeruzalem waar Palestijnen uit hun huizen 

verjaagd worden door joodse kolonisten
18

. Ondergrondse reserves van drinkwater 

in Palestijnse gebieden worden door boringen uitgebaat door joodse organisaties 

terwijl dit aan de Palestijnen verboden is
19

. 

Een ander merkwaardige variant zijn eigendommen gelegen in het 

buitenland. Die vallen niet onder de wetgeving en rechtspraak van het land van de 

eigenaar. Zo kunnen ze moeilijk belast worden, of ingeval van misdrijf, in beslag 

genomen. De EU heeft een richtlijn ingevoerd om bezittingen van een veroordeelde 

gelegen in een ander EU land, juridisch gemakkelijker toegankelijk te maken 

(bijvoorbeeld belastingen heffen). Maar meerdere EU landen waaronder België 

passen de richtlijn niet toe (nationale wetten en praktische afspraken zijn nodig)
20

. 

Het lijkt alsof buitenlands bezit onaantastbaar moet blijven, zelfs van misdadigers. 

                                                 
13

 Australische documentaire uit 2008, van Rachel Perkins en Beck Cole. Met historische 

filmopnamen. ARTE, 18/8/2011. 
14

 De Tijd 12/52012. 
15

 Exxon Mobil samen met het Russische Rosneft hebben een pact gesloten over olieboringen 

onder het ijs. Met milieuschade wordt voorlopig geen rekening gehouden. De Morgen 1/9/2011. 

Greenpeace kreeg gelijk in een proces tegen het Schotse Cairn Energy omdat de 

veiligheidsplannen niet publiek zijn.   
16

 Met de reeds voorspelde schade voor de pooldieren. Arcelor Mittal kocht het gebied van een 

Canadese corporation. De bevolking bestaat daar uit Inuit (Eskimo‟s). De Morgen 6/7/2011. 
17

 Zie Michel Chossudovsky:”War and Natural Gas: The Israeli Invasion and Gaza's Offshore 

Gas Fields”, Global Research, January 8, 2009. 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11680   
18

 http://peacenow.org.il/eng/content/east-jerusalem    http://www.btselem.org/topic/jerusalem   

http://www.btselem.org/video/2008/07/jerusalem-municipality-demolishes-houses-beit-hanina     

http://www.waronwant.org/campaigns/justice-for-palestine/save-

silwan?utm_source=Y12AC&utm_medium=email 
19

 Gemiddeld waterverbruik per persoon: Palestijnen: 135 liter - Israëli's: 353 liter - kolonisten: 

900 liter (maart 2011) http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=15589 
20

 De Morgen 24/8/2010. 

http://www.globalresearch.ca/
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11680
http://peacenow.org.il/eng/content/east-jerusalem
http://www.btselem.org/topic/jerusalem
http://www.btselem.org/video/2008/07/jerusalem-municipality-demolishes-houses-beit-hanina
http://www.waronwant.org/campaigns/justice-for-palestine/save-silwan?utm_source=Y12AC&utm_medium=email
http://www.waronwant.org/campaigns/justice-for-palestine/save-silwan?utm_source=Y12AC&utm_medium=email
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=15589
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Eigendom overschrijdt de dood 

 Door het erfrecht wordt eigendomsrecht overgedragen aan andere personen 

van de familie; in veel maatschappijen is dit goed beschermd. Nakomelingen of 

andere familieleden worden automatisch eigenaar na overlijden van de bezitter; 

vrouwen zijn wel in een aantal landen uitgesloten. Vaak moet een bijdrage aan de 

gemeenschap (erfenisrechten) betaald worden
21

. Dankzij dit principe bezitten 

sommige personen eigendommen „door hun geboorte‟, anderen niet; of zelfs 

schulden. Zo worden verschillen in rijkdom en armoede van de ene generatie naar 

de volgende doorgegeven. Dit wordt dan weer beperkt indien de erfenisrechten 

gestort aan de gemeenschap zeer hoog liggen: deze rijkdom kan in theorie 

herverdeeld worden. In Vlaanderen zijn de erfenisrechten in rechte lijn sterk 

verlaagd. 

 Door de Washington Principles van 1998 is het begrip erfenis nog breder 

gemaakt. Afstammelingen van joden die tijdens de naziperiode bezittingen 

kwijtraakten, kunnen deze terugeisen, van de hedendaagse eigenaars, zoals een 

museum (kunstschatten bijvoorbeeld)
22

.  

 

Wie is eigenaar van wat in de vuilbak ligt?  
Deze curieuze vraag werd reeds beantwoord door een Belgische rechtbank. 

Die veroordeelde de “Robin Hood dief”, “muffindief” “skipper”, Steven De Geynst 

tot gevangenisstraf, wegens wegnemen van voedsel uit de afvalcontainer van een 

supermarkt
23

. Niet voor het persoonlijk gewin van de dief, want hij deelde alles uit 

aan voedselbanken en andere organisaties die armen te eten geven. Dit was geen 

occasionele diefstal, maar een systematische actie, gebruikmakende van het 

massaal dumpen van voedsel. In het U.K. zijn gelijkaardige recyclage “dieven” aan 

het werk; de BBC interviewde hen. Zie ook de film van Lieve Blancquaert die zich 

liet gidsen door een ervaren skipper, en er een maaltijd voor 7 personen bijeen 

raapte
24

. 

                                                 
21

 3% voor erfgenamen in rechte lijn in Vlaanderen. In ons land zijn de erfenisrechten 

geregionaliseerd.  
22

 Zie het dispuut sedert 2009 over een schilderij van Oscar Kokoschka, in 1988 gekocht door het 

Gents Museum voor Schone Kunsten voor 18 miljoen BF.  De Morgen 25/6/011. 
23

 6 maand opsluiting met uitstel. http://www.humo.be/tws/actua/22364/steven-de-geynst-

veroordeeld.html  Vrijspraak in beroep: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/08/muffinman-steven-de-geynst-vrijgesproken-

voor-hof-van-beroep    
24

 Lieve Blancquaert, met ook Josiane Rimbaut aan tafel: 

http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/afval/dumster-diving-of-skippen-in-de-

afvalcontainer-met-lieve-blancquaert.html 

Interview: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GV039MT3C  

http://www.humo.be/tws/actua/22364/steven-de-geynst-veroordeeld.html
http://www.humo.be/tws/actua/22364/steven-de-geynst-veroordeeld.html
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/08/muffinman-steven-de-geynst-vrijgesproken-voor-hof-van-beroep
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/08/muffinman-steven-de-geynst-vrijgesproken-voor-hof-van-beroep
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GV039MT3C
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Hoe oordelen wij nu hierover, vanuit ethisch standpunt? Minstens twee gevolgen 

moeten ons helpen bij deze meningsvorming: 

1) bedorven of besmette waar. Sommige waren hebben nauwelijks bewaartijd 

(diepvries; soja en andere groentescheuten). Zelfs indien de vervaldatum op de 

verpakking niet overschreden is, is verblijf buiten de ijskast of diepvries riskant. De 

dief weet niet hoelang het product op kamertemperatuur heeft gelegen. 

 2) schade aan groot- en kleinhandel en producenten door vermindering van de 

verkoop. Dit lijkt belachelijk zolang de diefstallen door een paar individuen 

gebeuren. Maar wat indien het op grote schaal wordt georganiseerd? Maar de 

Federatie van handel en diensten Comeos haalt zelf dit argument onderuit: 

“Jaarlijks schenken onze handelaars aan de voedselbanken zo'n 2,4 miljoen 

maaltijden”
25

. Maar ze hopen wel op een veroordeling: “Maar voor de handel hoop 

ik dat de boodschap duidelijk zal zijn: gestolen goed gedijt niet”. 

Hoe zwaar wegen deze argumenten tegenover de honger van medemensen? 

 In beroep werd De Geynst vrijgesproken, ofschoon de openbare aanklager 

een straf bleef eisen. 

 Blijkbaar heeft de actie van de muffindief tot een nieuwe houding geleid. In 

drie vestigingen heeft supermarkt Delhaize een pilootproject opgezet, gesteund 

door Vlaams minister bevoegd voor armoedebestrijding, Ingrid Lieten (Sp-a), met 

vrijwilligers van hulporganisaties. Die mochten ‟s avonds voeding in snelverkoop, 

en voeding die volgende dag vervalt, ophalen, mits inventarisatie. Op twee maand 

werd zo voor meer dan 10.000 euro opgehaald. Het initiatief is nu al uitgebreid tot 

13 Delhaize vestigingen. Het Europees parlement wil tegen 2025 de verspilling van 

voedsel met de helft verminderen; nu is dat elk jaar 179 kilo per Europeaan, samen 

89 miljoen ton
26

.    

 

Wat moet publiek, gemeenschappelijk eigendom zijn, wat privé? 

In ons land onderlijnen concrete gevallen het dilemma tussen eigendom van 

overheid of van privé. Een rechtbank gaf ongelijk aan het OCMW dat collectief 

stookolie had besteld voor talrijke gezinnen; 10 privé-leveranciers hadden 

daartegen klacht ingediend
27

. De Raad van State vernietigde een gezamenlijk plan 

                                                                                                                                                              

Nog foto‟s: http://www.dewereldmorgen.be/blog/fototrekster/2010/05/11/freeganismschatten-uit-

de-afval-container 
25

 http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1258662/2011/05/03/Robin-

Hood-kan-de-gezondheid-schaden.dhtml 
26

 De Morgen 11/7/2012. 
27

 De Tijd 9/4/2010: het Hof van Beroep van Gent verklaarde de groepsaankoop van stookolie 

door het OCMW onwettig. Minister Bourgeois zegt dat een centrale aankoop geen kerntaak is 

van overheden. OCMW voorzitter Kurt De Loor (Sp-a): de stookolie is bestemd voor gezinnen in 

financiële moeilijkheden. 

http://www.dewereldmorgen.be/blog/fototrekster/2010/05/11/freeganismschatten-uit-de-afval-container
http://www.dewereldmorgen.be/blog/fototrekster/2010/05/11/freeganismschatten-uit-de-afval-container
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van de Stad Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest, om een 

parkbos van 340 ha. aan te leggen: 3 bouwpromotoren (“projectontwikkelaars”) 

maakten bezwaar want ze willen op deze gronden woningen bouwen en een 

bedrijvenpark
28

. In beide gevallen krijgen winstgevende bedrijven van de rechter 

voorrang op beslissingen van overheden die nochtans door de kiezers democratisch 

zijn aangeduid
29

. Vereenvoudigend kunnen we zeggen dat vandaag in onze 

democratische samenleving de overheden slechts mogen/moeten doen waartoe een 

wet hen opdracht geeft. Omgekeerd mogen particulieren of privé-organisaties alles 

doen wat niet expliciet wettelijk verboden is. Het Europees Hof voor de Rechten 

van de Mens vonniste dat het recht op privé-eigendom door de fiscus mag beperkt 

worden (belastingen mogen geheven worden) maar de betreffende wet moet 

ondubbelzinnig zijn. Zoniet krijgt de belastingplichtige het voordeel van de twijfel, 

ten nadele van de overheidsinkomsten
30

. 

 Een derde voorbeeld gaat over het vermijden van steeds meer 

overstromingen. Het aanleggen van overstromingsgebieden door de overheden 

wordt verhinderd wanneer deze oppervlakten reeds als bouwgrond zijn verkocht; in 

Vlaanderen gaat het om 23.700 percelen. De eigenaars, bouwpromotoren maar ook 

privé-personen, kunnen schadevergoeding eisen van de overheid, die, gezien de 

stijgende prijzen van bouwgrond, onbetaalbaar is geworden: zowat 10 miljard euro. 

“Een Nederlands gezin betaalt elk jaar 600 euro belastingen voor het waterbeleid. 

Zoiets is bij ons volkomen ondenkbaar. In Vlaanderen zijn ambitieuze, 

goedgekeurde plannen niet uitgevoerd door gebrek aan geld”
31

. Het is niet 

ondenkbaar dat eigenaars die later getroffen worden door een overstroming, ook in 

dàt geval de overheid kunnen voor de rechtbank brengen. 

 Een vierde voorbeeld is de concurrentie op de geldmarkt, tussen privésector 

en overheid. Een nieuwe obligatie-uitgifte door de Belgische regering, in 2011, 

haalde minder miljoenen op dan de vorige doordat in dezelfde periode BNP Paribas 

een eigen obligatie lanceerde. De cash die beleggers wilden besteden 

(hoofdzakelijk banken en beleggingsfondsen), moest worden verdeeld tussen 

overheid en privé. Dit anekdotisch voorval mag veralgemeend worden: de privé-

sectoren die voortdurend op zoek zijn naar geld, wensen dat de overheden op zo 

weinig mogelijk beslag leggen
32

. Dit verklaart de wijdverspreide kritiek op tekorten 

                                                 
28

 De Morgen 8/4/10. 
29

 telkens betreft het delen van de uitvoerende macht die gemandateerd wordt door verkozenen 

(gemeenteraad, provincieraad); vergelijk met de regering gemandateerd door het parlement. 
30

 Prof Michel Maus, op het Gentse Feestendebat, 19/7/2011. 
31

 http://www.bartmartens.be/in-de-pers/risico-op-overstromingen-met-een-vijfde-gestegen-sinds-

1996.html 
32

 Begrotingstekorten hebben een tweede nadeel, ditmaal voor de belastingbetaler: er moet intrest 

betaald worden. Veel staten moeten opnieuw lenen om die intrest te betalen; een vicieuze cirkel, 



Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit                              Hoofdstukken 6 & 7 

  Frank Roels 

 
14 

op de overheidsbegroting en op elke uitgave voor gemeenschapsvoorzieningen: “de 

staat geeft teveel uit”.  

 Tenslotte, wat veel mensen niet weten: de nationale banken, en de Europese 

Centrale Bank, zijn geen overheidsinstellingen. Althans, hun beleid is onderworpen 

noch aan een regering (of Europese Commissie), noch aan verkozen parlementen. 

Voorafgaand aan de invoering van de euro was het de minister van Financiën die 

het geldbeleid bepaalde; maar nu zijn deze banken “losgerukt van de politieke 

voogdij”
33

; volgens haar statuten mag de ECB geen enkele richtlijn of verzoek van 

overheden ontvangen. De centrale banken van vele naties vormen een 

samenwerkingsverband dat de zogenaamde Basel regels opstelt. Vermits dit buiten 

controle van de parlementen gebeurd, is het niet meteen zichtbaar welke belangen 

in feite gediend worden. Bestuurders roepen beroepsgeheim in wanneer ze door het 

parlement ondervraagd worden. In concrete situaties krijgt men wel een idee over 

hun ideologie, en over de winnaars en verliezers
34

.  

   

Publiek eigendom wordt privé: privatisering. 

Deze keuze tussen wat openbaar eigendom en privé-eigendom moet, of mag 

zijn, is onderhevig aan sterk uiteenlopende meningen. De laatste twintig jaar zijn in 

alle Europese landen openbare eigendommen geprivatiseerd, d.w.z. verkocht aan 

privé-bedrijven. Dit was het geval voor openbare spaarkassen
35

, 

energieproducenten
36

, TV distributie
37

, spoorwegmaatschappijen
38

, postkantoren
39

, 

gebouwen van de gemeenten, ministeries en rechtbanken, drinkwater-

                                                                                                                                                              

maar renderend voor de private beleggers. Ook de meeste bedrijven hebben gigantische schulden. 

Daardoor kunnen ze overnames doen, en door investeringen hogere inkomsten verwerven. De 

intrest op hun leningen trekken ze af als onkosten, waardoor ze minder belastingen betalen. Hier 

zit een tweede financiële concurrentie tussen overheid en privé. 
33

 Paul De Grauwe, “De taken van de Nationale Bank”, De Morgen 23/4/2011.  
34

 Over de Belgische Nationale Bank: zie Roels:  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/19/luc-coene-de-bank-en-de-index 

Over de Europese Centrale Bank: zie Roels: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/12/dogmatici-rijden-economie-in-de-vernieling-

deel-1 
35

 Zoals de Belgische ASLK-CGER. 
36

 In ons land hadden meerdere steden hun eigen openbare elektriciteit- en gasfabrieken; 

stapsgewijze kwamen die in handen eerst van een gemengde intercommunale, dan EBES, 

Electrabel, het Franse Suez-Gaz de France. 
37

 Aan Telenet, zelf eigendom van het Amerikaanse holding Liberty Global. 
38

 In Groot-Brittanië, Nederland… 
39

 In Nederland werd het laatste kantoor definitief gesloten in oktober 2011. Door de wet van 

1850 was er in elke gemeente een postkantoor van het staatsbedrijf PTT. Dat werd verkocht aan 

het Duitse winstgevende TNT, dat vervolgens oordeelde dat de kantoren niet rendabel waren 

(2008). De Morgen 29/10/2011. 11.000 postbeambten werden ontslagen. 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/19/luc-coene-de-bank-en-de-index
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maatschappijen. In de stad Leeds, UK, worden sommige winkelstraten „s avonds 

afgesloten, in de VS zijn ook al gevangenissen en rioleringen in bezit van 

winstgevende beleggers. Toen de betogers van “Occupy Wall Street” gingen 

kamperen in New-York, kwam aan het licht dat een beursgenoteerd bedrijf eigenaar 

is van het park; het gaf de toelating aan de betogers om er te blijven
40

. Belgacom is 

nog voor 53,5% eigendom van de Belgische Staat, die daardoor ook inkomsten 

ontvangt
41

. Maar Vincent Van Quickenborne van O-VLD is van oordeel dat het 

bedrijf volledig moet geprivatiseerd worden. Het gevolg zou natuurlijk zijn dat de 

inkomsten niet meer naar de gemeenschap, maar naar private investeerders zouden 

gaan. Het geplande Vlaams Energiebedrijf (onder bevoegdheid van Ingrid Lieten, 

Sp-a) lokt nu reeds een gelijkaardig meningsverschil uit: CD&V wil niet dat het 

elektriciteit of gas zou leveren, want zulks zou “marktverstorend” werken, dus 

concurrentie zou zijn voor commerciële bedrijven
42

. Het IMF en de Europese 

commissie hebben kritiek op de Hongaarse regering omdat deze nog belangrijke 

openbare bedrijven bezit
43

. De Griekse regering wordt verplicht door de Europese 

Commissie, het IMF en de ECB (de zgn. Troika), massaal openbare eigendommen 

te verkopen: het overheidsaandeel in de havens van Piraeus en Thessaloníki, het 

telecombedrijf, OTE, Hellenic Defense Systems, de Griekse postbank, het 

elektriciteitsbedrijf DEI, de spoorwegmaatschappij TRAINOSE, Public Gaz 

Corporation, de luchthaven concessie, de staatsloterij en de Griekse voetbal 

pronostieken. Hiermee moet het begrotingstekort en de leningen terugbetaald 

worden die dramatische proporties hebben aangenomen door de daling op de 

beurzen van de Griekse overheidsobligaties, en de hogere intrest geëist door private 

beleggers. Zo hoopt men de speculatie tegen Griekse leningen te stoppen
44

. 
                                                 
40

 Brookfield Properties: http://www.marketwatch.com/story/occupy-wall-st-to-stay-put-park-

cleanup-delayed-2011-10-14?link=MW_story_latest_news 
41

 meer dan 700 miljoen euro in het eerste halfjaar 2010. 
42

 In principe vindt bijna iedereen concurrentie gezond, maar wanneer het door, of met steun van, 

de overheid gebeurt, spreekt men van „oneerlijke concurrentie‟). 
43

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/07/22/hongarije-imf-en-europa-tegen-de-

democratie Vervolgens kwam nieuwe kritiek op Hongarije wegens een wet die regels oplegt aan 

de media; journalisten en meerdere Europese politici noemden dit een bedreiging van de vrije 

meningsuiting. De Hongaarse regering wordt door de EU gedwongen de wet aan te passen. 
44

 De zgn. Griekse tragedie kort samengevat: overheidsobligaties worden op de internationale 

beurzen verhandeld. Wanneer de computers menen te weten dat de Griekse regering onvoldoende 

geld heeft om de lening terug te betalen, genereert het programma een verkoopsignaal. Dat doet 

de beurskoersen van Griekse obligaties dalen, en de intrest stijgen: zo blijven de Griekse schulden 

toenemen. Grote beleggers hebben ook een verzekering genomen tegen de daling van de koersen: 

de credit default swaps CDS, die in waarde stijgen samen met de kans op een Grieks faillissement 

(default). Zo verdienen de beleggers er steeds aan (Soros, Paulson): 

http://monargent.lecho.be/epargner_et_investir/investir/Comment_les_gourous_de_la_finance_on

t_bati_leur_fortune.8892889-2222.art. ) De Grieken verliezen steeds meer.  

http://www.marketwatch.com/story/occupy-wall-st-to-stay-put-park-cleanup-delayed-2011-10-14?link=MW_story_latest_news
http://www.marketwatch.com/story/occupy-wall-st-to-stay-put-park-cleanup-delayed-2011-10-14?link=MW_story_latest_news
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/07/22/hongarije-imf-en-europa-tegen-de-democratie
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/07/22/hongarije-imf-en-europa-tegen-de-democratie
http://monargent.lecho.be/epargner_et_investir/investir/Comment_les_gourous_de_la_finance_ont_bati_leur_fortune.8892889-2222.art
http://monargent.lecho.be/epargner_et_investir/investir/Comment_les_gourous_de_la_finance_ont_bati_leur_fortune.8892889-2222.art
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Evenwel zal in de toekomst de regering geen inkomsten meer ontvangen uit deze 

bezittingen en dienstverlening (de inkomsten gaan voortaan naar de nieuwe privé-

eigenaars), zodat de publieke voorzieningen verder moeten ingekrompen worden. 

Wie hier beter van wordt? Alvast wie profiteert van de hoge intrest, en op de 

beurzen winsten maakt met verzekeringen tegen het Griekse faillissement (CDS, 

credit default swaps).  

Gevangenissen die winstgevend moeten zijn, bevorderen het aantal 

veroordelingen en niet de heropvoeding
45

. 

Het Internationaal Muntfonds IMF dringt uit principe privatisering op aan 

landen aan wie het geld uitleent. Zo verkreeg het IMF van de Palestijnse Autoriteit 

(president Mahmoud Abbas) dat de elektriciteitscentrales in de West Bank die 

gemeentelijke eigendommen waren, voortaan door een commercieel bedrijf worden 

uitgebaat. Als gevolg hiervan steeg de elektriciteitsprijs voor de consument, zodat 

een steunprogramma moet uitgewerkt worden
46

. 

De privatisering van Belgische openbare bezittingen wordt nu al uitgerekend 

in financiële kringen. Het zou aan de staatskas 19 miljard opbrengen. Daardoor kan 

de overheidsschuld afgebouwd worden zodat er minder intrest moet worden 

betaald: 600 miljoen per jaar. Natuurlijk gaat de overheid ook inkomsten missen: 

800 miljoen per jaar. Toch oordelen gerespecteerde bedrijfsleiders dat een verkoop 

verder onderzoek verdient. Niets wordt gezegd over de overdracht van de 

dienstvoorziening van overheid naar privé
47

. Meestal riskeren de burgers daar meer 

voor moeten betalen, omdat de beheerders van de privé-sector het als hun opdracht 

zien prioritair naar hogere winsten te streven; wat niet rendeert wordt afgeschaft. In 

Nederland hebben de nieuwe parttime postbestellers werkend voor privé-bedrijven 

geen arbeidsovereenkomst, en ze maken zo vaak vergissingen dat buurtbewoners 

elke avond bellen om verkeerd bezorgd brieven te ruilen
48

. 

                                                                                                                                                              

http://www.demorgen.be/dm/nl/3324/Financiele-crisis/article/detail/1279745/2011/06/16/Kost-

voor-herverzekeren-wanbetaling-Griekenland-op-recordhoogte.dhtml  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/28/een-handvol-essenti-le-cijfers-om-de-

griekse-crisis-te-begrijpen     

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/30/griekenland-crisis-business  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/12/griekse-kredietcrisis-fitch-de-baas  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/30/griekenland-portugal-en-volgende-zo-wordt-

winst-gemaakt-op-landen  
45

 Michael Moore vertelt  met naam en toenaam hoe twee rechters betaald werden door de 

uitbater van de jeugdgevangenis PA Child Care. Eerst sloten ze de staatsgevangenis, vervolgens 

werden duizenden jongeren naar de cel gestuurd voor kleine vergrijpen, zelfs ruziemaken. In 

“Capitalism, a love story”. 
46

 IMF verslag 2009: http://www.imf.org/external/np/wbg/2009/pdf/092209.pdf 
47

 De Morgen, overgenomen uit De Tijd. 27/8/2011. 
48

 De Tribune, vakbondsblad ACOD juni 2012. 

http://www.demorgen.be/dm/nl/3324/Financiele-crisis/article/detail/1279745/2011/06/16/Kost-voor-herverzekeren-wanbetaling-Griekenland-op-recordhoogte.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/3324/Financiele-crisis/article/detail/1279745/2011/06/16/Kost-voor-herverzekeren-wanbetaling-Griekenland-op-recordhoogte.dhtml
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/28/een-handvol-essenti-le-cijfers-om-de-griekse-crisis-te-begrijpen
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/06/28/een-handvol-essenti-le-cijfers-om-de-griekse-crisis-te-begrijpen
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/30/griekenland-crisis-business
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/12/griekse-kredietcrisis-fitch-de-baas
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/30/griekenland-portugal-en-volgende-zo-wordt-winst-gemaakt-op-landen
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/04/30/griekenland-portugal-en-volgende-zo-wordt-winst-gemaakt-op-landen
http://www.imf.org/external/np/wbg/2009/pdf/092209.pdf
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In Vlaanderen leiden de besparingen bij De Lijn ertoe, dat verbindingen 

uitgebaat worden door een commercieel bedrijf. Bierbrouwer Duvel-Moortgat 

verzorgt nu de nachtritten in Gent en Antwerpen; de bus heet voortaan De Coninck 

Uitbus; uiteraard met veel reclame voor bier. Een privé-autobusbedrijf wil 

snelbussen vanuit Limburg inleggen, nadat De Lijn die geschrapt had. Een ticket 

zal nu 3 à 4 euro duurder kosten. Eerder had De Lijn al 1500 bussen en 2800 

personeelsleden verpacht aan zelfstandige uitbaters
49

.       

Bij het maken van deze keuzen zou een grondige vergelijking nodig zijn van 

de gevolgen, op korte en langere termijn voor de realisatie van de eenvoudige 

basiswaarden van kwaliteitsvolle overleving. Dit moet gebeuren voor de diverse 

groepen in onze samenleving, en niet met een “gemiddelde”. In hoofdstuk III 

hebben we onderlijnd dat “alle mensen ongelijk zijn”; de enen zullen er beter van 

worden, anderen worden slechter wanneer gemeenschapsbezit wordt geprivatiseerd. 

Nadat de gevolgen duidelijk zijn opgelijst, zullen de enen een andere prioriteit 

kiezen dan de anderen. Eén keuze is, bijvoorbeeld, dat wie veel geld uitgeleend 

heeft, dat in elk geval moet terugkrijgen; tenkoste van sociale achteruitgang bij de 

bevolking. Denk aan de koopman van Venetië die zijn lening van goud niet kan 

terugbetalen, en hij moet hetzelfde gewicht uit zijn vlees laten snijden (William 

Shakespeare).  

 

Minder overheid door splitsen 

 De middelen waar een overheid over beschikt, worden bepaald door de 

wetgeving en door de financiële inkomsten. Die zijn ondermeer afhankelijk van het 

grondgebied waar de overheid bevoegd is. Een gemeentebestuur heeft veel minder 

mogelijkheden dan een nationale regering. Weliswaar beslist vandaag Europa over 

zeer talrijke zaken, maar het blijven de nationale regeringen die voor inkomsten 

moeten zorgen. Indien het territorium van een overheid kleiner wordt, nemen 

inkomsten en wettelijke bevoegdheden af. Dat is méér dan een theoretische 

opmerking. We zien immers in de actualiteit hoe staten opgesplitst worden, zodat 

de bevolking een kleinere en zwakkere overheid krijgt. Het is het omgekeerde van 

“eendracht maakt macht”, de spreuk op het wapenschild van België, sedert 1830
50

. 

Dergelijke evolutie wordt meestal gesteund en gestuurd door maatschappelijke 

groepen en partijen die een kleine overheid genegen zijn, en voorstander van een 

veel grotere rol voor de privé-sector. Recente voorbeelden zijn het uiteenvallen van 

de Sovjet-Unie, van Yoegoslavië, van Tsjecho-Slovakije, van Irak (er is een 

Koerdische deelregering). In Libië is ook sprake van opdeling na het verjagen van 

de (sterke) regering van Khadaffi. De Belgische staatshervorming kan onder meer 
                                                 
49

 De Morgen 22/5/2012; De Tribune, vakbond ACOD, juni 2012. 
50

 Het is ook de wapenspreuk van: de Zuid-Afrikaanse Republiek, Brooklyn, Bulgarije, en, in de 

Latijnse versie, van de Republiek der Nederlanden tot 1795. Volgens Wikipedia. 
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vanuit deze hoek bekeken worden: voorstanders van een doorgedreven splitsing 

willen meestal een staat met minder sociaal-economische macht. Ook dàt zijn 

morele keuzen, wat is beter, wat slechter? 

   

Mag alles koopwaar worden? 

Professor Jonas Salk
51

 die het eerste vaccin ontwikkelde tegen 

kinderverlamming (toen een veelverspreide en verwoestende ziekte) nam er geen 

patent op: het vaccin moest zo goedkoop mogelijk voor iedereen beschikbaar zijn, 

geen koopwaar. Hij zei: “Kan men een patent op de zon nemen?”
52

 Maar ook hier 

veranderen de normen: nu zonne-energie door multinationale ondernemingen wordt 

uitgebaat, is automatisch de bestraling in dat gebied niet meer toegankelijk voor 

allen, de zon heeft opgehouden gemeenschappelijk goed te zijn. 

Recenter vindt ook onze Vlaamse professor Ingrid Debauchies dat haar 

wiskundige formules voor beeldanalyse en –bewerking niet onder patent moeten 

komen, maar beschikbaar voor de hele mensheid; zelfs al leveren de vele 

commerciële toepassingen winst op
53

.  

Kunnen we ons voorstellen hoe de mensheid zich zou ontwikkeld hebben, 

indien een patent zou genomen zijn op het wiel? Maar vandaag is die patentering, in 

volle gang: zaden, planten, diagnostische technieken worden privaat eigenkom. 

Hoe staat het met, bijvoorbeeld, een gedicht van Hugo Claus? Dat kan iedereen 

lezen, zolang openbare bibliotheken bestaan; hetzelfde voor romans en ander 

literair werk. Ook de Toverfluit van Mozart, of Lucy in the Sky with Diamonds van 

The Beatles zijn bijna gratis te beluisteren. Beeldende kunst: daarvoor gaan we naar 

het museum, alweer gefinancierd door de overheden en mecenaat, en dus een dienst 

aan de hele samenleving. Zelfs copieën van de beroemdste schilderwerken kan ik 

goedkoop in mijn living hangen. Beelden die op pleinen en in parken staan: voor 

ons allemaal. Maar hier is ook een grote commerciële markt actief die de prijzen 

steeds hoger opdrijft; musea moeten stukken van mensen uitgeven voor één 

schilderij. De Amerikaanse uitgever van beroemde meesterwerken, André 

Schiffrin
54

 klaagde reeds tien jaar geleden de commerciele logica aan bij de keuze 

                                                 
51

 Geboren in New York in 1914, bacterioloog en viroloog. °Het vaccin kwam op de markt in 

1955. In 1956 ontwikkelde aan de universiteit van Cincinatti professor Albert Sabin (geboren in 

Rusland, in 1906) een ander vaccin tegen polio, dat langs de mond wordt ingenomen. 
52

 Originele filmopname te zien in “Capitalism, a love story”, van Michael Moore. 
53

 Zie Canvas programma, “Alles voor de wetenschap”. Debauchies studeerde aan de VUB, en is 

nu professor aan Princeton University, en gastprofessor aan de VUB. 
54

 Was eerst bij Pantheon Books, dan Random House, tot hij ontslag nam. “De boekenbusiness. 

Hoe het grote geld het boekenvak en het lezen heeft veranderd”, Wereldbibliotheek. In de 

Engelstalige titel: “How the international conglomerates took over publishing and changed the 

way we read”. Jacques, de vader van Schiffrin (van Russische afkomst) richtte in Frankrijk de 
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van nieuwe uitgaven. De waarde van een manuscript wordt afgemeten aan het 

snelle financiële rendement, niet aan de originaliteit van de ideeën. 

Ook in de kunsten zien we dus een spanningsveld tussen publiek en privé- 

eigendom, en slechts dankzij overheidsmiddelen en -initiatief blijft kunst 

toegankelijk. De discussie over de hoge kosten van theatergezelschappen, 

operahuizen en orkesten (“slechts voor een minderheid, dus te duur”) wijst erop dat 

het publieke goed bedreigd wordt
55

. Deze discussie beperkt ook het aantal en de 

soort boeken die elke bibliotheek aankoopt. Het paleontologisch museum van Parijs 

heeft op 14 oktober zijn skeletten van dinosaurussen verkocht aan het veilinghuis 

Sotheby‟s. 

 

Lucht wordt verkocht 

Propere lucht wordt verkocht door minder bezoedelde landen aan rijke naties 

met zware pollutie en CO2 uitstoot boven alle normen. Deze laatste moeten hun 

uitstoot dan niet aanpassen, alleen betalen
56

. Dus door de vermarkting van zuivere 

lucht wordt ze meer vatbaar voor vervuiling.  Of is het omgekeerd: dankzij de 

verkoop van propere lucht wordt ze pas nu heel waardevol? Deze tweede 

redenering is fout: toen er nog geen sprake was van handel in lucht, werden over 

jaren en met heftige discussies, normen opgelegd voor zwavel (in de benzine; 

vandaag zwavel-vrij), en voor koolmonoxyde CO (dankzij filters). Ook de 

roetfilters die de overheid promoot of oplegt, houden geen verband met de handel 

in lucht. Geluidsnormen bestaan al heel lang, welbekend in de discussie over 

vliegtuigen op onze nationale luchthaven, ofschoon er (nog) geen handel is in stilte 

– onrechtstreeks wel, nl. van beter gelegen bouwgrond en woningen.  

                                                                                                                                                              

Bibliothèque de la Pléiade op, later bij Gallimard. André stichtte uit protest The New Press, 

www. 
55

 De VVD-CDA regering in Nederland bespaarde grondig in de cultuursector, o.m. de subsidies 

op literaire tijdschriften, theater en dans; en lokte vanaf juni 2011 protesten uit van veel bekende 

schrijvers, maar ook van buitenlandse theaters en kunstenaars, zoals het Festival van Avignon, de 

Salzburger Festspiele, London International Festival, Public Theatre van New York. Ze spreken 

van “cultureel vandalisme”, en organiseerden een “Mars der Beschaving” van Rotterdam naar 

Den Haag. Enige maanden daarvoor was de kritiek op de Vlaamse regering niet van de lucht, 

ofschoon de besparingen minder ingrijpend zijn. De Morgen 21/6/2011. 
56

 systeem ingevoerd door de EU. België dat veel CO2 uitstoot, kocht propere lucht in Rusland. 

De totale handel in CO2 uitstootrechten bereikt reeds 100 miljard. Met die handel organiseerden 

uitstekende zakenlui in talrijke vennootschappen massale btw ontduiking; o.m. BNP-Fortis liet 

zich in de doeken doen: De Tijd 22/11/2011 

http://www.tijd.be/dossier/onderwereld/Gangsters_in_zwart_krijtjespak.9129904-   

2848.art?highlight=uitstootrechten%20handel  De Tijd: 10.5.2011: 

http://www.tijd.be/nieuws/archief/Gas_en_elektriciteitssector_goudmijn_voor_fraudeurs.905574

0-1615.art?highlight=uitstootrechten%20handel 

http://www.tijd.be/dossier/onderwereld/Gangsters_in_zwart_krijtjespak.9129904-%20%20%202848.art?highlight=uitstootrechten%20handel
http://www.tijd.be/dossier/onderwereld/Gangsters_in_zwart_krijtjespak.9129904-%20%20%202848.art?highlight=uitstootrechten%20handel
http://www.tijd.be/nieuws/archief/Gas_en_elektriciteitssector_goudmijn_voor_fraudeurs.9055740-1615.art?highlight=uitstootrechten%20handel
http://www.tijd.be/nieuws/archief/Gas_en_elektriciteitssector_goudmijn_voor_fraudeurs.9055740-1615.art?highlight=uitstootrechten%20handel
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Verkoop van uitstootrechten leverde een bedrijf veel geld op door de fabriek 

te sluiten
57

. Die rechten werden door elk Europees land gratis toegewezen aan 

bedrijven. Die verkopen ze nu zonder dat er een bijkomende CO2 vermindering 

tegenover staat; zo werd geschat dat 5 miljard euro winst werd gemaakt, tussen 

2008-2012. Bovendien berekenen bedrijven hun rechten door aan hun klanten 

(consumenten), aan de marktprijs; terwijl ze oorspronkelijk gratis waren. Dit zou 

gaan om 14 miljard, tussen 2005-2008
58

. 

De Europese Commissie is in 2012 tot het besluit gekomen dat er teveel 

uitstootrechten circuleren zodat hun marktwaarde sterk gedaald is; ze gaan er iets 

aan doen
59

. Echter een prijsverhoging is niet naar de zin van BASF, „s werelds 

grootste chemiebedrijf, en één van de vervuilers: 'Tussen 2016 en 2020 zullen we 5 

miljoen emissierechten moeten kopen'. BASF lobbyt nu in het Europees Parlement 

tegen de prijsverhoging
60

. Vijftig economisten hebben reeds in 2006 (!) 

gewaarschuwd dat de EC en de lidstaten veel te vrijgevig zijn geweest bij de 

toekenning van uitstootrechten aan de industrie. Een aantal landen leggen ook de 

toegelaten plafonds veel te hoog (Duitsland, Frankrijk, Griekenland en Polen, 

volgens het WWF)
61

. 

De Amerikanen stemden een wet, dat Amerikaanse vliegtuigen geen 

Europese CO2 rechten moeten betalen. 

 

Wie bezit het drinkwater? 
Waar er watertekort is of dreigt, worden claims gelegd op rivieren en op de 

ondergrondse waterlagen. In Israël zijn de meeste bronnen in handen van de 

Israëlische landadministratie, terwijl aan Palestijnen verboden is om op hun grond 

waterputten te boren; ze moeten water aankopen aan een hogere prijs. Zo kunnen 

de enen veel meer zoetwater verbruiken dan de anderen
62

, wat dan weer een grote 

                                                 
57

 Duferco. De Tijd, 4/8/2012. 
58

 Hans Bruyninckx, KUL. “Deze aberratie had kunnen vermeden worden door, in plaats van 

uitstootrechten, een CO2 taks te  heffen”. Voor de bedrijfswinsten is het huidig systeem 

natuurlijk beter. De Morgen 20/5/2011. 
59

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_europa/Europa_wil_handel_in_CO2_rechten_tri

mmen.9214660-3140.art?highlight=uitstootrechten   

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/09/19/wereldwijde-emissiehandel-staat-op-

instorten  
60

 De Tijd 26/9/2012. 
61

 De Tijd 9/11/2006. 
62

 Gemiddeld waterverbruik per persoon: Palestijnen: 135 liter; Israëli's: 353 liter; joodse 

kolonisten: 900 liter (maart 2011). http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=15589 

Zie ook http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/01/watertekort-kan-palestijnen-en-isra-

lis-dichter-bijeen-brengen   On the Brink: Israeli Settlements and Their Impact on Palestinians in 

the Jordan Valley.  

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_europa/Europa_wil_handel_in_CO2_rechten_trimmen.9214660-3140.art?highlight=uitstootrechten
http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_europa/Europa_wil_handel_in_CO2_rechten_trimmen.9214660-3140.art?highlight=uitstootrechten
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/09/19/wereldwijde-emissiehandel-staat-op-instorten
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/09/19/wereldwijde-emissiehandel-staat-op-instorten
http://english.wafa.ps/index.php?action=detail&id=15589
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/01/watertekort-kan-palestijnen-en-isra-lis-dichter-bijeen-brengen
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/01/watertekort-kan-palestijnen-en-isra-lis-dichter-bijeen-brengen
http://salsa.democracyinaction.org/dia/track.jsp?v=2&c=%2F4fFuqVUqVi2r5n0Tnbp4jfxzGdjIzew
http://salsa.democracyinaction.org/dia/track.jsp?v=2&c=%2F4fFuqVUqVi2r5n0Tnbp4jfxzGdjIzew
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voorrang schept in de landbouw. Het water van de bijbelse rivier de Jordaan wordt 

grotendeels afgetapt door Israël. Turkije legt beslag op veel water uit de Eufraat en 

Tigris zodat die minder aanvoeren naar Irak en Syrië. Indien zulks mogelijk was 

geweest 3000-1000 jaar voor onze tijdrekening, zou Mesopotamië met zijn oudste 

cultuur zich nooit ontwikkeld hebben. In Mali is het de Niger die door een enorm 

kanaal wordt afgetapt naar een Libisch project dat belastingsvrijstelling geniet 

(onder Kadhaffi). De Chinese dammen houden water tegen dat vroeger naar Birma, 

Laos en Viëtnam stroomde. In W-Europa was de lente van 2011 was bijzonder 

droog, landbouw en scheepvaart hadden te lijden. Meteen weet de Nederlandse 

minister Atsma (Christen Democratisch Appel): “Ik moet er niet aan denken dat 

omliggende landen wegens hun tekorten water van onze rivieren beginnen af te 

tappen. Dit moet in Brussel (EU) besproken worden”. Merk op: “onze”... 

In Italië werd het voorstel van de regering-Berlusconi om de 

drinkwatervoorziening te privatiseren door een referendum verworpen. In Ecuador 

steeg de waterprijs nadat deze dienstverleningverkocht was aan Interagua, een 
dochteronderneming van de Amerikaanse multinational Bechtel. In Jakarta steeg de 

waterprijs met 258 procent, terwijl slechts in 54 procent van de huizen nieuwe en 

propere leidingen gelegd werden. In La Paz en El Alto in Bolivia werd een privaat 

bedrijf ervan beschuldigd de waterlevering aan 80.000 gezinnen afgesloten te 

hebben
63

. Er wordt betoogd tegen de privatisering van het drinkwater; men verwijst 

naar de film: “Tambien la lluvia”: „zelfs de regen‟ kan privé eigendom worden... 

Eén op zeven Latijns-Amerikanen heeft geen drinkwatervoorziening
64

. 

De Zwitserse fima Nestlé verkoopt wereldwijd flessen drinkwater die ze vult 

uit waterlagen onder openbare en private grond. Eén tankwagen brengt na verkoop 

35.000 euro op; dag en nacht rijden ze af en aan. Nu reeds droogden sommige 

openbare waterputten uit. Pogingen van de lokale bevolking om hun bronnen te 

beschermen gelukken zelden; in de staat Maine, VS, stond het Hooggerechshof aan 

Nestlé toe nieuwe putten te boren
65

.    

Aan veilige drinkwatervoorziening gaat een hele historiek vooraf. In Londen 

kwamen in de 19
e
 eeuw nog regelmatig epidemieën van cholera voor. De 

ziektekiemen waren toen door Pasteur nog niet ontdekt. Maar een goed observerend 

arts zag een verband met de watervoorziening. Doden vielen hoofdzakelijk in 
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 Nestlé noemt de flessen “Pure Life”. Door een slimme publiciteit, zoals sponsoring van de 
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gezinnen die aangesloten waren bij één van de twee maatschappijen die de 

Londenaars van water voorzagen, en niet bij klanten van de andere. De „goede‟ 

maatschappij tapte water af uit de Thames stroomopwaarts van de stad, en de 

maatschappij met veel zieke klanten, stroomafwaarts. Nadat het stadsbestuur deze 

laatste aanvoer had doen afsluiten, stopten de epidemieën
66

. Vandaag zou dat 

bestuur wellicht een schadeclaim riskeren van de benadeelde maatschappij.  

Ook kennis, boeken, bibliotheken, software kunnen in privé-handen zijn, en 

worden daardoor koopwaar die onbereikbaar is voor velen. Ofwel zorgen we ervoor 

dat ze vrij voor allen ter beschikking staan: bibliotheken moeten openbaar zijn, 

wetenschappelijke ontdekkingen voor iedereen toegankelijk en toepasbaar, 

software vrij te downloaden zonder kosten. Creative Commons, gratis operating 

system inplaats van Windows van Microsoft: Ubuntu (Swahili en Zuid-Afrikaans: 

“mensheid”, of nog: menselijkheid voor anderen, gratis”). 

Vinden we het een positieve evolutie dat in sommige landen (VS...) 

gevangenissen geprivatiseerd zijn? Worden rechtvaardigheid en menselijkheid en 

rehabilitatie hierdoor gediend? Of wordt er bespaard op alles wat verder gaat dan 

het opsluiten van mensen? Wat denken we over het verkopen per opbod van 

verblijfsvergunningen voor asielzoekers? Nobelprijswinnaar Gary Becker zegt dat 

op die manier zou kunnen bepaald worden welke asielzoekers ze het hardst nodig 

hebben
67

.  

 

Bezit en het gelijkheidsprincipe 

Telkens opnieuw rijst de vraag hoe gelijk of ongelijk mensen mogen/moeten 

behandeld worden; en hoeveel ongelijkheid in het resultaat toegestaan mag worden. 

Wie geniet uiteindelijk van eigendommen? Zijn de belangen van de verschillende 

maatschappelijke groepen evenwaardig, hebben privé-eigenaars in de praktijk niet 

méér rechten dan niet-eigenaars? Privé-grondbezit veroorzaakt armoede en 

onrechtvaardigheid tegenover de niet bezitters: het is een oude theorie, al verdedigd 

door de Amerikaan Henry George
68

. Daartegenover staat gemeenschappelijk 

grondbezit, bijvoorbeeld van een coöperatieve vereniging of community land trust 

(gemeenschapsgrond)
69

. De prijs of huur van woningen wordt mede bepaald door 

wie de grond bezit; daardoor stijgen de prijzen van woningen die op privégrond 

staan of kunnen gekocht worden, en ze worden onbetaalbaar voor de lagere 
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inkomensklassen. Een bijkomend gevolg van het privaat bezit is, dat de particuliere 

eigenaar verantwoordelijk wordt voor de veiligheid van de woning, bijvoorbeeld 

tegen overstromingen. Omdat dit risico niet waarneembaar is bij de aankoop of 

bouw, krijgen eigenaars, of huurders pas later het water in de huiskamer. 

Daarentegen zouden de overheden kunnen eigenaar zijn; dan zouden ze uit 

eigenbelang de nodige risicostudies uitvoeren en daar terdege mee rekening 

houden.  

Nog duidelijker is dat het bezit van bronnen van zoetwater grote ongelijkheid 

schept, en dorst, bij wie ze niet bezitten. Eeuwenlang werden in de landbouw zaden 

geoogst en gezaaid even gemeenschappelijk als lucht en regen. Maar nu verkopen 

multinationals zoals Monsanto betere zaden die slechts éénmaal mogen gebruikt 

worden, of er moet opnieuw betaald worden. Boeren worden vervolgd en gepest en 

door een rechtbank veroordeeld, op verdenking zaden te gebruiken zonder ervoor te 

betalen aan Monsanto
70

. 

Welke keuze maakt u, lezer? 

 

PPS, publiek-privaatrechterlijkse samenwerking, 

 Een nieuwe eigendomsvorm is meer recent ontstaan, nl. PPS, publiek-

privaatrechterlijke samenwerking, in domeinen die vroeger uitsluitend onder 

openbaar bezit en beheer vielen, zoals openbaar vervoer en scholenbouw
71

. De 

private investeerder verzekert zich voor vele jaren van een risicoloos en mooi 

rendement betaald door de gebruikers. Het uiteindelijk resultaat voor de gebruikers, 

de belastingbetaler en de samenleving, zal pas later voelbaar worden. Bij de 

Europese Commissie (Eurostat) zijn al berekeningen gemaakt waaruit blijkt dat 

finaal de overheid het hele bedrag terugbetaalt aan de bank die dus zo goed als geen 

risico loopt, maar intussen wel winst maakt. Dat is tegen de Europese regels
72

. De 

vergoedingen die Vlaanderen zal betalen aan de privé-investeerders stijgen met de 

jaren, en zijn becijferd op 2,75 miljard in de periode 2015-2019; nog zonder 
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 zie o.m. boek van Marie-Monique Robin, “De wereld volgens Monsanto”, en de CANVAS 
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rekening te houden met de Oosterweelverbinding in Antwerpen en de 

kustverdedigingswerken
73

. 

In de Wereld Gezondheidsorganisatie is PPS een richtlijn vanaf 1993, 

officieel omdat „dit zowel de gezondheid van de bevolking kan dienen, als de 

belangen van privé-investeerders en ondernemingen in het zoeken naar nieuwe 

markten‟. Waarborgen voor de onafhankelijkheid van de WGO-adviezen werden 

nodig geacht; echter, de bindingen tussen experten en bedrijfsbelangen worden 

geheim gehouden
74

. Dit kwam aan het licht na de peperdure vaccinatiecampagnes 

tegen de varkensgriep in 2009 en 2010. 

De regel dat overheid en privé samen aan hetzelfde project moeten werken, 

is wereldwijd verspreid. Zo lees ik in een Jordaanse krant, dat de Jordaanse 

regering die een grote spoorwegverbinding wil aanleggen naar de Arabische golf, 

de experte raad kreeg zelf de infrastructuur te beheren, maar de exploitatie over te 

laten aan een commercieel bedrijf. Frankrijk betaalde voor dat advies, en de 

adviseur was...de bank BNP Paribas. Voor de financiering van de spoorweg wil 

Frankrijk en de Europese Investeringsbank tot 300 miljoen euro lenen
75

. Zullen we 

misschien later vernemen of een Frans bedrijf de spoorweg aanlegt en de 

treinstellen levert?  

 

Eigendom als bron van geweld 

 De maatschappelijke gevolgen van eigendom reiken vèr. Bezit wordt 

beschermd, terecht, door de rechtbanken, zonodig door optreden van de gewapende 

openbare macht. Deze laatste spoort dieven op, maar jaagt ook krakers uit 

leegstaande huizen, en vakbondsmilitanten uit een bedrijf wanneer ze zich verzetten 

tegen de sluiting door de eigenaars. Wanneer een eigenaar beslist een verhuurde 

woning te verkopen, wordt het huurcontract ongeldig, en zullen zonodig 

deurwaarder en politie met geweld de huurders op straat zetten, met hun houden en 

hebben. Huisuitzettingen gebeuren tegenwoordig frequent met eigenaars die hun 

lening of interest niet betalen; het is één van de oorzaken van de krediet- of 

bankenncrisis. Eigenaars van bedrijven, of hun afgevaardigde beheerder, hebben 

wettelijk het recht personeelsleden te ontslaan (mits inachtname van vooropzeg en 

vergoeding), zonder verhaal van deze mensen die aldus hun broodwinning 
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verliezen. Ook dat gebeurde vroeger, en nog steeds vandaag, met duizenden 

personeelsleden, zowel in rijke als arme landen. 

Zo komen de eigendomsrechten, als morele waarde, in conflict met andere 

universele rechten, die we opeisen voor onszelf en onze naasten (die alle mensen op 

de planeet kunnen omvatten): recht op werk, op een woning. Het is een nijpend 

ethisch debat in welke mate eigendom het moet afleggen wanneer het een hindernis 

vormt voor het recht op betaald werk en inkomen en huisvesting; of omgekeerd. Er 

zijn voldoende voorbeelden waar eigendom op wettelijke wijze wordt gewijzigd in 

het belang van de samenleving. Voor militaire installaties zijn onteigeningen snel 

en onbetwist, en voor dure infrastructuurwerken zoals havens en dokken, een 

vliegveld, en een hoge-snelheidstrein, voor een stuwdam. Telkens oordelen 

overheid en rechtbanken dat een collectief belang voorrang krijgt op het respekt 

voor eigendom. Wel wordt voor dit laatste een vergoeding betaald. Winstgevende 

bedrijven die onteigend worden verzetten zich meestal heftig, en krijgen steun van 

andere regeringen en sommige politieke partijen, voor wie het privaat bezit 

voorrang krijgt. Als recent voorbeeld de politieke en mediastorm na de 

(her)nationalisatie van Repsol-YTF in Argentinië door president Cristina Fernandez 

Kirchner
76

. 

Belastingen en sociale bijdragen opgelegd door de wetgever, zijn ook een 

vorm van aantasting van het absolute eigendomsrecht, maar in het belang van allen. 

Echter, bij het ontslaan van personeel krijgen eigenaars van bedrijven steeds 

voorrang: zelfs in het meest ontwikkelde land garandeert de arbeidswetgeving het 

recht een arbeidscontract te verbreken
77

. In de meeste landen bestaan gewoon geen 

arbeidscontracten, de eigenaar-patroon is de enige rechthebbende.  

Maar wat vindt u daarvan? Vooraleer een moreel oordeel te vellen, moeten 

we, zoals bij andere vragen, de gevolgen afwegen op korte en lange termijn, van het 

ene en van het andere scenario.    

 

Handel is goed 

Handel is zou oud als de geschiedenis van het mensdom. Duizenden jaar 

geleden waren er al handelsroutes van India naar het oude Griekenland. Het is 
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evident dat één individu of groep van individuen met groot voordeel een overschot 

aan bijvoorbeeld graan of tapijten kan ruilen met een andere groep met schapen of 

katoen in de aanbieding. Handel is dus samenwerking en verrijking voor beide 

partners. Wie handel drijft met elkaar, voert geen oorlog. Pas in een latere periode 

werd geld als tussenstap ingevoerd. 

 Zelfs bij andere levende wezens kan men vormen van ruilhandel herkennen. 

Bijvoorbeeld is er samenwerking in geval van symbiose: planten met bacteriën die 

instaan voor stikstofcaptatie; nijlpaarden en krokodillen met vogeltjes die hun 

tanden reinigen; walvissen met visjes die hun huid proper houden; darmbacteriën 

bij herkauwers die zorgen voor de vertering van reusachtige massa‟s cellulose, 

waaruit de dieren dan vlees en melk fabriceren; huisdieren die beloond worden, 

leren de mens dienen, met als meest bewonderenswaardige voorbeelden de blinden-

begeleidershond, en de herdershond die honderden schapen onder controle houdt en 

tevens beschermt. Uit deze voorbeelden begrijpen we dat de voordelen voor de 

twee partijen niet altijd evenwichtig zijn. Parasieten leiden tot ziekte en uiteindelijk 

tot de dood van het besmette individu.  

Het principe dat handel aan beide, of alle partners, evenwaardige voordelen 

moet bieden, is vandaag geen criterium meer, en wordt overgelaten aan elke 

afzonderlijke partner. Voorbeelden zijn legio van asymmetrische, scheefgetrokken 

handel: koffieboeren krijgen slechts de prijs die hun wordt opgelegd door grote 

internationale opkopers; idem voor de melkproducenten in Europa die onderworpen 

zijn aan de prijs die de melkerijen willen betalen, en de (te grote) quota van de EC. 

Wanneer andere voedselprijzen stijgen gaat de opbrengst niet naar de ontelbare 

producenten maar naar de distributiecentra die door hun monopoliepositie (klein 

aantal) over de prijs beslissen. Mijnwerkers die met de hand kostbare ertsen delven 

in Afrika kunnen nauwelijks overleven en geen gezin onderhouden; terwijl de 

opkopende groepen en verwerkende bedrijven miljarden winst maken. Ongelijke 

handel is zo wijd verspreid, dat fair trade ngo‟s zoals Oxfam Wereldwinkels en 

Max Havelaar zijn opgericht om er iets tegen te doen, door betere, dit is vaste 

prijsvorming; hun invloed op de totale handel en prijzen blijft vrij beperkt. 

 Zelfs ethische beleggingsfondsen hanteren het argument dat handel geld 

binnenbrengt bij arme boeren; daarom investeren ze in exportproducten, zoals 

koffie, cacao, wijn
78

. Wat ons ethisch oordeel dan stoort, is dat de bevolking in deze 

landen geen eigen voedselveiligheid heeft, en aangewezen is op importvoedsel uit 

rijke landen die eraan verdienen. 

 Vandaag wordt massaal internationaal handel gedreven zonder dat de 

partners elkaar ontmoet hebben: “Ik zag een man kaarsvet uit Zuid-Amerika aan 

                                                 
78

 Bijvoorbeeld www.alterfin.be  

http://www.alterfin.be/


Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit                              Hoofdstukken 6 & 7 

  Frank Roels 

 
27 

Japan verkopen. Die zat gewoon te telefoneren en verdiende geld door kaarsvet van 

het ene land naar het andere te verplaatsen”
79

.   

Ministers van Handel, de Europese Unie, Internationaal Muntfonds, de 

Wereld Handelsorganisatie (Engels: WTO), en zowat alle economisten doen al het 

mogelijke om handel te stimuleren. Veel rijke landen geven exportsubsidies aan 

hun bedrijven, en invoerrechten worden als fout bestreden. In de 

Wereldhandelsorganisatie en zogenaamde DOHA-vrijhandel onderhandelingen 

(FTA: free trade agreements) worden landen onder druk gezet om op hun 

grondgebied buitenlandse produkten en diensten vrij toe te laten. Indien een 

regering tegen de afspraken in toch beperkingen oplegt aan buitenlandse 

handelaars, krijgt ze van de WHO een economische sanctie waarvan de bevolking 

het slachtoffer is. De WHO verplicht ook een land om eigen grondstoffen uit te 

voeren: ze oordeelde de klacht gegrond van de VS, de EU en Mexico over de 

beperking die de Chinese regering hanteert in de uitvoer van negen zeldzame 

metalen
80

. 

Obama is een handelsoorlog begonnen met China, omdat het (goedkope) 

auto‟s invoert in de VS, er windmolenparken wilde kopen (geweigerd om 

veiligheidsredenen), en invoerrechten heft op Amerikaanse auto‟s. Klachten tegen 

China zijn aanhangig bij de WHO. Congressleden trachten Chinese bedrijven 

buiten te houden, opnieuw met het argument van de veiligheid, maar ook met 

beschuldigingen van corruptie en omkoping
81

. 

Waar tropische regenwouden worden gekapt door grote bedrijven, worden de 

bewoners gewoon weggejaagd; of bij de aanleg van een stuwdam (China), of een 

spoorweg (in Ghana).  

De VS subsidieert sedert WOII wereldwijd de zware bewapening van talrijke 

legers met Amerikaans materiaal, o.m. het Egyptisch leger met 1,3 miljard dollar 

per jaar. Wapenhandel vertegenwoordigt tot op heden de meest winstgevende 

activiteit, althans voor de producenten en tussenpersonen. De bijkomende effecten 

van wapens, nl. dood en verminking, zijn onbedoelde bijwerkingen (collateral 

damage); de producenten wassen hun handen in onschuld: zij verkopen toch alleen 

maar, daar is niets verkeerds mee! In Libië voeren de westerse landen oorlog tegen 

wapens die ze zelf verkocht hadden aan president Khadaffi. In het geval van 

clustermunitie, antipersoonsmijnen en verarmd uranium hebben de schrijnende 

gevolgen geleid tot internationale afspraken, maar lang niet alle landen passen ze 
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toe; grote producenten en verkopers zijn tegen
82

.  

De Europese Unie subsidieert sedert decennia de export, o.m. van zijn 

landbouwproducten; 38 miljard euro in 2011. Boeren in de rijke landen ontvingen 

219 miljard dollar in 2008, bijna 8 x het bedrag dat de G7 uitgaven in subsahara 

Afrika in 2009
83

. 

Het gebruik van gewassen voor biobrandstof in plaats van voor voeding, 

levert meer winst op, en vergroot de verhongering, zegt Jean Ziegler, vroeger 

speciaal verslaggever voedselveiligheid voor de VN. “Om een tank van een 

middelgrote auto te vullen met ethanol, worden 800 pounds mais vernietigd. 

Daarmee zou een kind in Mexico of Zambia een jaar lang kunnen gevoed 

worden”
84

. 

Deze voorbeelden suggereren dat misschien wel de belangrijkste drijfveer 

om handel te drijven de winst is die de verkopers en/of producenten maken; het 

voordeel is dus zeer eenzijdig.  

Op ‟t ogenblik zijn twee nieuwe handelsakkoorden in voorbereiding, door 

ambtenaren en experten, buiten zicht van de parlementen en bevolking. De 

Amerikaanse Senaat protesteerde en eiste openheid. Eén verdrag bestrijkt de Stille 

Oceaan-landen, de “Trans Pacific Partnership”; het andere de Atlantische regio, dus 

Europa
85

. Wanneer deze besprekingen publiek worden, en protesten uitlokken, o.m. 

van de vakbonden, legt men ze voorlopig stil…     

Handel met perverse gevolgen 

Handel is vandaag haast een goddelijke verplichting, een fetisj geworden. Hij 

is belangrijker dan andere waarden, zoals de toekomst van de planeet. Het 

energieverbruik voor wereldwijde transporten wordt buiten beschouwing gelaten, 

hoe absurd de afstanden soms zijn: Duitse varkens naar Engeland en Argentijns 

vlees naar Duitsland, wijn uit Australië naar Europa, Europese kippen naar Afrika, 

                                                 
82

 Dodelijke oorlogsgassen zijn na WOI niet meer gebruikt, tenzij door een regering tegen de 

eigen bevolking: Sadam Hoessein van Irak tegen Koerdische dorpen; in Moskou tegen 

gijzelnemers in een theaterzaal, maar er vielen vele slachtoffers bij de toeschouwers. 
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princesseboontjes uit Kenia, bloemen uit Israël, enz. CO2-normen worden 

versoepeld om meer handel mogelijk te maken, zoals gebeurde door Zuid-Korea op 

verzoek van Europees commissaris Karel De Gucht teneinde Europese auto‟s 

ginder te kunnen verkopen. Het etiket dat hierop wordt gekleefd heet “vermijden 

van benadeling van sommige autotypes, en “niet-discriminerende 

handelsakkoorden”
86

. CO2 normen kunnen inderdaad als discriminerend worden 

betiteld omdat ze vervuilende wagens uitsluiten, of zwaarder takseren. Méér 

verhandelen krijgt dus de absolute prioriteit. 

Maar de toepassing maakt ook zeer veel slachtoffers. Na de opheffing of 

verminderen van de invoerbarrières, tengevolge van een vrij-handelsakkoord, ziet 

men drie effekten in dat land: de locale producenten kunnen niet op tegen de 

concurrentie, zodat massale werkloosheid ontstaat. Ganse handels- en 

productietakken gaan tenonder, zodat herstel ook op langere termijn 

onwaarschijnlijk is. En ten derde dalen de lonen van de overblijvende werknemers. 

Vrouwen, dus moeders, zijn de eerst getroffenen. Kleine boeren gaan failliet; hun 

land wordt ingenomen door buitenlandse bedrijven. Wie de cijfers leest krijgt het 

koud in de hartstreek. Vooral Afrikaanse landen en Latijns-Amerika zagen 

werkloosheid en armoede met miljoenen toenemen na de inwerkingstelling van de 

vrijhandel. Een tweede mechanisme met nadelige gevolgen, is het verbieden van 

overheidssteun door arme landen aan hun export; of het stellen van hoge 

kwaliteitseisen voor de invoer in de rijke landen. Natuurlijk gaan sommigen er wèl 

op vooruit: de exporterende bedrijven van de rijke landen die plots nieuwe markten 

aangeboden krijgen. 

Merkwaardig genoeg gaan de vrijhandelsakkoorden ook gepaard met verlies 

van arbeidsplaatsen in Europa, méér bij jongeren en vrouwen. De OECD en de 

Europese Commissie heeft dit voorzien; de EC heeft zelfs een fonds opgericht voor 

steun aan de ontslagen werknemers! Delocalisatie (offshoring, dit is verhuis van 

een bedrijf naar een ander land) is slechts verantwoordelijk voor gemiddeld 8% van 

de werklozen; maar veel meer in sommige landen: tot een kwart in Portugal en 

Ierland; rond 15% in Denemarken, Slovenië en Estland (2007)
87

. 

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft in al in vier processen de 

rechten van bedrijven voorrang verleend boven vroeger gesloten plaatselijke 

akkoorden met vakbonden, of boven de arbeidswetgeving van een staat. Het 

Europees Vakverbond en de fractie van Socialisten Democraten in het Europees 

Parlement, gesteund door talrijke juristen, hebben daarom geëist dat in de zgn. 
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MontiII-verordening ingeschreven wordt, dat de EU niet enkel economische 

doelen, maar ook de verbetering van leef- en arbeidsomstandigheden nastreeft. Na 

die eis heeft de Europese Commissie de voorbereidingen van Monti II stilgelegd
88

. 

Deze gang van zaken toont aan, dat de Commissie vooralsnog voorrang verleent 

aan de absolute vrijheid van eigenaars van bedrijven, boven rechten van de 

werknemers. 

 

Handel regeert de wereld 
Ook naar de consumenten toe hebben handelaars, vooral de grote, een 

geweldige beslissingsmacht verworven: zij determineren wat verkrijgbaar is, en aan 

welke prijs. De koper moet zich aanpassen; ofschoon de handelaars herhalen, 

evenals de economisten die ze in dienst hebben, dat alles gedaan wordt om de 

kopers te plezieren: „de klant is koning‟.  

Deze filosofie leidt tot de meest absurde toestanden. Voedsel dat op het einde 

van de dag niet verkocht of niet tijdig verdeeld werd, gaat in de vuilbak: een 

massale verspilling
89

. Supermarkten en politie verbieden meestal om deze waar nog 

te verbruiken. Warenhuizen bestellen meer dan ze kunnen verkopen omdat volle 

rekken meer klanten aantrekken. Kromme komkommers geraken niet in de winkels, 

omdat “ergens” beslist is dat winkeliers ze niet willen. Zoals de tomaten waarvan 

de kleur door een computerprogramma gekeurd/afgekeurd werd. Bakkers 

produceren 10-20% meer dan verkocht wordt om steeds voldoend gevulde rekken 

te hebben: „de klanten zien dat liever‟. Diepgevroren kippen en ander vlees hebben 

restauranten steeds in overmaat in huis, om klanten nooit te moeten teleurstellen – 

zeggen de uitbaters. En ze verwijzen steevast naar de concurrentie, een essentieel 

kenmerk van een vrije markt. Met het eten dat we weggooien zouden we alle armen 

in de wereld 3 maal kunnen voeden
90

.  

In de EU wordt geschat dat gezinnen 100 miljard in de vuilbak gooien;  3 

miljoen ton brood wordt in de EU weggegooid. In een Duitse bakkerij wordt 

broodoverschot verbrand in de ovens, zo brengt het nog iets op. Er wordt ook 

biogas mee gemaakt en elektriciteit. Uiteraard vertegenwoordigt dit een verspilling: 

er zijn immers al reusachtige hoeveelheden en water verbruikt voor de primaire 
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productie. Wanneer in een restaurant de onverkochte overschot dagelijks wordt 

gewogen, leidt dit besef en zichtbaarheid tot kleinere overschotten.  

We spraken reeds over de uitstootrechten voor CO2, de nieuwe handelswaar, 

die ethisch merkwaardige toestanden opgeleverd heeft. 

Nog een ander ethisch betwistbare handelspraktijk is de verkoop van 

schadelijke waren aan derdewereldlanden terwijl dezelfde waren bij ons verboden 

of afgeraden worden. Een oud voorbeeld is het weglaten op sigarettendoosjes van 

de waarschuwing dat ze kanker veroorzaken.       

 

Speculeren met voedsel en grondstoffen. 

Een gevolg van de vrije handel zijn de internationale beurzen waar rijke 

beleggingsfondsen grote volumes opkopen. Ze doen dat in het vooruitzicht dat de 

prijzen zullen stijgen, zodat ze hierdoor alléén reeds grote winsten maken. 

Producten die kunnen gestockeerd worden, zoals olie, mineralen, aardappelen, 

graan, rijst, suiker, kunnen uit de markt worden gehouden tot de prijzen flink 

gestegen zijn. Wie daarna nog wil kopen, zal nog hoger moeten bieden: dit is een 

sneeuwbaleffect. Oliecontracten worden maanden op voorhand gesloten; nog voor 

de olie geleverd wordt, is het contract alweer doorverkocht: het zijn beleggingen 

met winstoogmerk. De prijzen van landbouwproducten zijn daardoor afhankelijk 

geworden van beleggingstrategieën van financiële operatoren (banken, 

verzekeraars, pensioenfondsen, hefboomfondsen). Slimme, grote beleggers speuren 

naar mogelijke krapte op de beurs, en dan lokt een aankoop meteen zichtbare 

schaarste uit, en nieuwe aankopen (ofschoon het voedsel niet verdwenen is, alleen 

niet meer verhandelbaar!). In de media wordt dan meestal gewezen op een oorzaak 

van krapte, zoals een mislukte oogst; of de Chinezen; zelden het 

speculatiemechanisme. Maar cijfers tonen aan dat er 3 maal meer tarwe verhandeld 

wordt dan er is
91

. “Onlangs werd er in één keer 16 miljoen kubieke meter benzine 

opgekocht, genoeg om België een jaar lang te bevoorraden”
92

. Omgekeerd kan de 

graanprijs beginnen dalen doordat de speculanten hun reserves van de hand doen 

teneinde aardolie te bestellen: nl. bij problemen in olieproducerende landen (oorlog 

in Libië)
93

. Op de katoenmarkt zijn de prijzen omhoog geschoten, wat kledingzaken 

in de problemen brengt – en uiteraard hun klanten. Nochtans is het “tekort” op de 

beurs relatief gering: 0,4 miljoen ton op de totale reserve van 25 ton
94

; in de 

financiële pers spreekt men van “paniekaankopen”. Deze doen de prijzen verder 

stijgen. 
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 De stijgende prijzen, die winst opleveren aan wie grote reserves had gekocht, 

doen natuurlijk de armoede toenemen van verbruikers die dag in, dag uit hun hele 

inkomen moeten uitgeven (of zelfs méér dan ze verdienen!), dus van de grote 

meerderheid van de wereldbevolking. Voor Olivier De Schutter (Université  

Catholique de Louvain) VN rapporteur over voedselveiligheid, is speculatie één 

van de oorzaken van honger in de wereld
95

. Foodwatch (Berlijn) en Tegenlicht van 

de Nederlandse VPRO maakten een rapport “De hongermakers”, resp. een 

documentaire over de beursspeculatie met voedsel
96

.   

Dit mechanisme kan worden afgeremd doordat overheden reserves opslaan 

en deze op de markt gooien wanneer de prijs begint te stijgen
97

. De Europese Unie 

bezit strategische graan- en olievoorraden, als bescherming van de eigen bevolking. 

Het Internationaal Energie Agentschap houdt oliereserves aan; maar wanneer die 

op de markt worden gebracht waardoor de prijs minder stijgt,  zijn de producenten 

ontevreden... In China, dat een grote verbruiker is van katoen, zal de regering zijn 

katoenreserves uitbreiden in 2011-2012. De regering van Ecuador stelt voor silos te 

bouwen die gevuld worden met basisvoedsel van lokale producenten; dit moet de 

prioritaire taak worden van de Bank del Sur die samen opgericht wordt door 

Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador
98

.  

Uiteraard tasten reserves van de overheid de winstgevendheid van de 

speculanten en groothandels aan; het gaat om geld (of koopwaar) dat niet meer bij 

de handelaars terecht komt, maar bij de verbruikers blijft. Natuurlijk kunnen ook de 

overheden winst kunnen maken; bijna een miljard bij graanverkopen door de EU in 

2007-2008. Het hangt af van de democratische controle en van welke partijen aan 

de macht zijn, of de bevolking al of niet wordt uitgezogen. Bevolkingsopstanden 

omwille van voedseltekort zijn regelmatig opgetreden en nemen toe.  

 

Welke ethische keuze? 

Het is duidelijk dat het hier om een ethische keuze gaat: de vrije handel met 

maximale winsten, versus lagere prijzen voor de verbruikers. Tegenstanders van 
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regulatie van de prijzen en ingrijpen door de overheid, argumenteren dat daardoor 

de verbruikers gepamperd worden, dat het initiatief gedood wordt, en de luiheid 

bevorderd. Verbruikers, burgers, moeten hun brood verdienen, niet cadeau krijgen, 

aldus luidt het discours. Economisten argumenteren dat indien de winst te laag is, 

of de prijzen geblokkeerd worden door de overheid, er tekorten ontstaan. Dat 

zeggen ook de bedrijfsmiddens: bij onvoldoende winst investeren wij liever elders. 

Maar ook in de vrije markt zijn er tekorten: bij de groepen niet voldoende 

koopkracht hebben als de prijzen omhoog gaan.  

Wat verkiest u, lezer? 

 

Handel in schulden 

 Door de banken- of kredietcrisis kwam een handel aan het licht die alleen 

aan specialisten bekend was: de beurshandel van hypotheken, dus leningen gedekt 

door bijvoorbeeld een huis; en nog sterker: verzekeringen tegen het niet 

terugbetalen van schulden, de zgn. kredietverzuimswaps, credit default swaps, 

CDS‟s. De verpakte hypotheekleningen (CDO‟s) zagen hun koersen stijgen zolang 

de beleggers geloofden dat de waarde van de huizen zou blijven omhooggaan. Het 

omgekeerde gebeurde toen miljoenen Amerikanen hun afbetalingen niet konden 

nakomen, waardoor de huizenprijzen ineenzakten; en ook de koers van de 

beurseffecten waarin de hypotheken verborgen zaten. Daarentegen worden de 

kredietverzuimswaps meer waard naarmate de kans op faillissement hoger wordt 

ingeschat; bijvoorbeeld de CDS op Griekse staatsleningen. Uit de beurskoers van 

de CDS wordt dan weer de marktwaarde afgeleid van de staatsleningen. Die zijn 

door vele banken in grote massa gekocht omdat de intresten voor sommige staten 

sterk gestegen waren, dus veel winst opleveren (aan private beleggers). Deze winst 

wordt finaal gedragen door de belastingbetalers vermits het om staatsleningen gaat. 

 Zopas heeft Minister Steven Vanackere wettelijk toelating verleend aan de 

banken, om 8 procent van hun gedekte leningen in te schrijven als onderpand bij 

nieuwe uitgaven. Nu mag dus geld overeenstemmend met hypotheekleningen een 

tweede maal uitgeleend worden, en een derde maal…Hypotheekleningen zijn 

boekhoudkundig gezien activa, want de bank heeft die terugbetaling nog te goed. 

Het verschil met de Amerikaanse rommelhypotheken is, dat men in België veel 

voorzichtiger is met het toekennen van een lening – zeggen experts uit de 

banksector.  Maar iedereen die kopers van een huis kent, weet dat Belgische banken 

vandaag de hoogste bedragen voorstellen aan toekomstige eigenaars die geen vast 

inkomen hebben.     

 Het kan nog straffer. Op de beurs kan men effecten verkopen die men niet 

bezit, dit is short selling. Ofwel heeft men ze geleend, ofwel koopt men ze later 

(naked short selling). Indien hun koers intussen gedaald is, maakt men winst. 
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 Deze hele handel wordt soms beschreven als handel in lucht, figuurlijk dan. 

In werkelijkheid gaat hij gepaard met miljarden die per seconde op de beurzen van 

eigenaar verwisselen. Sommigen verdienen er dus aan, in tegenstelling tot de 

inwoners van staten met hoge kredietverzuimswaps, die zijn de klos. In 2010 werd 

de totale waarde van credit default swaps geraamd op zo‟n 10,5 triljoen euro. De 

CDS op overheidsschuldpapier bedroeg 1,6 triljoen euro
99

. “Eigenlijk is dat 

speculeren op de ondergang van een land” zegt Europees parlementslid Saïd El 

Khadraoui. 

 Velen stellen zich vragen over de ethica van deze handel. Sommige 

beleggers, zoals Goldman-Sachs, hebben verpakte rommelhypotheken verkocht, of 

staatsobligaties, en tegelijk een verzekering tegen deze schulden aangekocht, zodat 

ze er tweemaal aan verdienden. Maar dat was niet onwettig, heeft een Amerikaanse 

rechter uitgemaakt, in een proces tegen deze bank.  

Het Europees parlement heeft onlangs een aanbeveling gestemd om naked 

short selling van staatsobligaties te verbieden; het verbod zou moeten ingaan in 

november 2012. 

 

Basisonderwijs met winstoogmerken 

"Sinds ik studiebegeleiding volg, doe ik meer mijn best voor mijn huiswerk, zegt 

driekwart van de leerlingen die huiswerkbegeleiding volgen bij Studiekring.” Het 

lijkt wel een reclameslogan voor waspoeder of shampoo; en dat is het ook: reclame 

voor onderwijs door een commercieel bedrijf, dat heel succesvol is.  

“Met studiebegeleiding in 35 steden en in de vorm van online begeleiding mag 

Studiekring zich marktleider van Nederland noemen”
100

. 

Deze commerciële organisatie heeft al toegang gekregen tot talrijke scholen, 

en breidt dit nog uit: “Veel scholen bespreken het thema huiswerkbegeleiding en 

vragen zich af welke interne hulp zij kunnen en willen bieden. Zo wordt Studiekring 

benaderd met de vraag of wij aanvullend op het eigen onderwijs interne 

huiswerkbegeleiding willen starten
101

” (onderlijning van mij – FR). 

Het bedrijf publiceert ook magazines voor ouders en leerlingen, organiseert 

congressen voor ouders, geeft een link naar een grote verkoper van leermiddelen, 

werkt samen met het van Dale woordenboek, met instituten voor dyslexie…   

Hier hebben we dus te maken met de privatisering, niet van eigendommen, maar 

van dienstverlening. Opdat de leerplicht daadwerkelijk aan alle kinderen, zonder 
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onderscheid van inkomensniveau, degelijk onderwijs zou verzekeren, moet het 

basisonderwijs (bij ons tot 18 jaar) gratis of bijna gratis zijn. Dit wordt nu 

ondergraven door het groei van betalende initiatieven.  

Natuurlijk moeten we ons afvragen waarom het officieel, d.i. door de 

overheid gefinancierd, onderwijs blijkbaar dermate tekortschiet, althans in de 

perceptie van een aantal ouders van minder goed presterende leerlingen. Verkeerde 

selectie van lesgevers? Te lage wedden, waardoor talent wegloopt? Zeker het 

bezuinigen op de publieke middelen, dus minder lesgevers per leerling, leidend tot 

minder individuele aandacht, motivatie, hulp? De ouders die betalen voor privé 

studiebegeleiding, geloven blijkbaar meer in deze laatste, wat omgekeerd ook de 

motivatie van hun kinderen gunstig beïnvloed. Ook kennen we in het openbaar 

onderwijs de voortdurende ingrepen van elke nieuwe minister (de zgn. 

„optimaliseringsdrang‟), bovendien gestimuleerd door internationale vergelijkingen, 

zoals de PISA metingen. Door regelmatige omzendbrieven en decreten moeten 

briljante ideeën doorgedrukt worden bij duizenden ervaren schoolhoofden, 

onderwijzers, leraren en studiemeesters. Wel wordt hun mening gevraagd; maar 

met de meningen van iedereen kan geen rekening gehouden worden. Of de 

leerlingen er beter van worden, of slechter, zal maar jaren nadien aan „t licht komen 

- misschien. 

Tenslotte blijkt onrechtstreeks uit de privé begeleiding dat de 

omstandigheden thuis bij de ouders vaak minder gunstig zijn: sommige ouders 

hebben geen aandacht en waardering voor  studeren, kunnen of willen niet helpen, 

er is lawaai en afleiding zoals televisie. Zelfs circuleert de idee dat huiswerk fout is: 

kinderen moeten spelen en niet de hele tijd met hun neus in de boeken zitten… 

Terwijl in feite een goede opleiding synoniem is met hard werken, en de vrije tijd 

van veel leerlingen opeist. Dat het onderwijsniveau van de ouders een sterke 

determinant is voor de schoolresultaten van kinderen, is uit vele studies gebleken  

(zie nog verder in hoofdstuk VII).  

Betaald onderwijs is in volle expansie in Brussel en Vlaanderen: de 

zogenaamde Europese en internationale scholen. Ze geven les in het Engels, Frans, 

Duits.  De Inschrijvingsgelden belopen tussen 3790 euro voor kleuters, tot 32.100 

voor 3
e
 graad secundair. Nu starten ook de K.U.L. en de U. Gent met een 

Engelstalige school. Zo willen de universiteiten tegemoet komen aan begaafde 

buitenlandse medewerkers met kinderen. De Universiteit Gent werkt samen met de 

bedrijven Barco, Volvo en de Stad Gent. Gentse kinderen krijgen korting op het 

inschrijvingsgeld van 9800 euro.  

Vanzelfsprekend zijn veel kinderen uitgesloten van deze speciale scholen. Er 

ontstaat dus een financiële ongelijkheid in het onderwijs, en waarschijnlijk ook een 

kwaliteitsverschil omdat betalende scholen meer begeleiding kunnen bieden.  
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Een nieuw initiatief met winstgevend onderwijs komt van Rupert Murdoch – 

die van FoxNews en het afluisterschandaal in Londen. Hij kocht Wireless 

Generation dat onderwijs software levert, en onder de naam Amplify worden 

leermaterialen aan de man gebracht. En dat is nog maar een begin
102

.    

 

Commerciële factoren in de gezondheidszorg. 

 In ons land wordt de gezondheidszorg voor een groot stuk gefinancierd door 

de sociale bijdragen van werknemers en patroons en door de overheid 

(belastingen). Patiënten die beroep doen op een arts e.d., betalen dan alleen het 

„remgeld‟. Wel stroomt dit geld meteen door, behalve naar de arts, vooral naar de 

geneesmiddelenindustrie (en apothekers), en naar de fabrikanten van medische 

apparatuur en materiaal; alle zijn dus bedrijven met winstoogmerk. De tarieven 

voor gezondheidsacten worden afgesproken in het RIZIV, zodat overheid, 

mutualiteiten en vakbonden hierop invloed kunnen uitoefenen. De mutualiteiten 

zijn de historische tussenpersonen die voor hun leden de terugbetaling uitvoeren, en 

gezondheidsraadgevingen verspreiden. In andere landen, zoals de VS, is er geen 

algemene en verplichte ziekteverzekering, er zijn alleen privé-

verzekeringsmaatschappijen met winstoogmerk. Maar ook de tarieven zijn vrij. 

Door deze factoren kost de gezondheidszorg in de VS veel meer dan bij ons. Een 

fenomeen dat hier nog weinig ontwikkeld is, zijn de private centra waar aan 

commerciële prijzen allerlei acten worden aangeboden. Zo kan men een hersenscan 

laten maken bij zijn kinderen om een psychiatrische stoornis op te sporen. 

Vervolgens worden allerlei geneesmiddelen voorgeschreven die inwerken op de 

hersenen, zgn. psychotrope drugs (rilatin en valium zijn  de bekendste). De 

bijwerkingen van één pil worden bestreden door een andere, enz.  

Voor de farmaceutische industrie gaat het om miljarden per jaar. Mede door 

de verfijnde publiciteit die de industrie en de diagnosecentra maken, krijgen 

massa‟s kinderen een etiket van ADHD, bipolaire stoornis e.d. opgeplakt, dit zijn 

aandoeningen die 30 jaar geleden onbekend waren bij kinderen. De lange termijn 

effecten van al deze farmaca op de hersenontwikkeling en functie van miljoenen 

kinderen, is niet bestudeerd. Er verschijnen trouwens alsmaar nieuwe pillen op de 

markt, omdat ze zoveel winst opleveren. Ook bij ons zijn kinderen met ADHD en 

bipolaire stoornis niet meer te tellen; maar het is vrij duidelijk dat die etiketten 

verspreid zijn met het doel geneesmiddelen te verkopen. Nadien kunnen dan testen 

gefinancierd en gepubliceerd worden, waardoor een wetenschappelijke grond 

geschapen wordt, althans zo lijkt het. TV spots en gezondheidsmagazines sporen 

gezonde kijkers aan zich te laten onderzoeken want misschien zijn ze wel ziek... 

Dat gebeurt al jaren voor cholesterol, hoge bloeddruk, depressies, 
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erectiestoornissen, hartritmestoornissen, en nieuw bedachte woorden zoals 

“dysphorisch menstrueel syndroom”. Door de drempel te verlagen tussen wat 

normaal is of ziek, of een toekomstige ziekte (bijvoorbeeld cholesterol en 

bloeddruk), breidt de farmaceutische industrie haar markt uit met miljoenen 

gezonde mensen
103

. Voor de individuele burger is het bijna onbegonnen werk een 

onderscheid te maken tussen commerciële initiatieven en bescherming van de eigen 

gezondheid.   

 

Wat met orgaanhandel? 

Slimme handelaars kopen van arme mensen nieren, levers, hoornvliezen, 

sperma..., en organiseren een vervoer naar rijke klanten, ook in Europa. Kandidaten 

worden gelokt door websites, die een perfecte afhandeling van reis en operatie 

beloven. Internationale principes en regels
104

 verhinderen dit geenszins. De Istanbul 

Declaration van 2008 zegt dat “orgaanhandel en transplanttoerisme verboden 

moeten worden omdat ze strijdig zijn met de menselijke waardigheid, gelijkheid en 

rechtvaardigheid”. Maar in derdewereldlanden staan arme donoren in de rij: omdat 

er geen fatsoenlijk betaald werk is, om schulden af te betalen. Een aantal donoren 

wordt geld beloofd, krijgen een verdovende spuit maar ze weten niet dat ze zullen 

wakker worden met één nier en een groot litteken.  
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 Documentaires op Arte TV: “Maladies à vendre” : 

http://www.artevod.com/maladies_a_vendre;jsessionid=1D47B2E4FA703F4BB09DAF936A5FD

33A.tc6v2  http://videos.arte.tv/fr/videos/maladies_a_vendre-4241432.html  

“Jusque dans les années 1980, l'industrie pharmaceutique orientait ses efforts vers la guérison des 

maladies existantes, même si les pathologies affectant les populations pauvres, comme la malaria, 

étaient négligées parce que peu rentables. Désormais, la tendance s'est inversée. Pour garantir 

leurs retours sur investissement et recycler leurs médicaments, les firmes inventent des 

pathologies sur mesure, si possible chroniques. Une publicité déguisée en information médicale, 

doublée d'un intense lobbying, se charge de les "vendre" au grand public et aux praticiens”. 

Over publicitaire technieken met gevaarlijke geneesmiddelen: 

http://www.artevod.com/mediator_histoire_derive     http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-

monde/Mediator--Histoire-d-une-derive/4213248,CmC=4221680.html 
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 www.who.int/transplantation; richtlijn van het Europees Parlement en Raad dd. 7/7/2010. 
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http://www.acht.tv/nl/programmas/docu/humantraf/  Voetnoot 105. 

In China steeg plots het aantal lever- en niertransplantaties tegelijk met de 

vervolging van Falun Gong aanhangers, wat doet vrezen voor executies omwille 

van de organen. Rijke ontvangers betalen het tienvoudige voor een nieuw orgaan, 

van het bedrag dat de donor ontvangt, of soms niet ontvangt (zie wereldkaart 

vooraan in dit hoofdstuk). Een aantal artsen in meerdere landen spelen mee in deze 

netwerken, alsook ziekenhuizen; zij incasseren het grove geld
105

. Ze functioneren 

naast de officiële transplantatie-organisaties (Eurotransplant) die winstoogmerk 

verwerpen, en alleen de reële kosten aanrekenen. Zo verzamelt ons Rode Kruis 

sedert mensenheugenis bloed, maar betaalt de donoren niet; en de ontvanger (het 

ziekenfonds) betaalt alleen de (geringe) kosten. Het systeem zonder winstoogmerk 

werkt goed in de landen aangesloten bij Eurotransplant, en verzekert zowel 

medische kwaliteit, opvolging, terugbetaling door de verzekering, als 

gelijkwaardige behandeling van armen en rijken: een ontvanger wordt uitsluitend 

gekozen op basis van verenigbaarheid van de antigenen, en van de volgorde op de 

wachtlijst.  

Maar het aantal donoren is blijvend kleiner dan het aantal wachtenden. Deze 

laatste zijn vooral nierpatiënten die in dialyse zijn sedert meerdere jaren, en 

ondertussen een mortaliteitkans hebben van meer dan 10% per jaar. Hun 

professioneel leven gaat vaak in rook op, en ze moeten driemaal zes uren per week 

in een hospitaalomgeving verblijven, met na iedere dialyse voor sommigen een 

uitgesproken vermoeidheid, hoofdpijn e.a. klachten. Dit vergroot de roep om een 
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 Zie o.m. Italiaanse documentaire Human Organ Traffic, 2009. Uitzending op Acht.TV.be op 

8/10/2012. 

http://www.acht.tv/nl/programmas/docu/humantraf/


Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit                              Hoofdstukken 6 & 7 

  Frank Roels 

 
39 

financiële tegemoetkoming aan de donoren, en bevordert commercialisering met 

winstoogmerk, zodat het recht van de rijkste domineert. Ook hier moeten we een 

morele keuze maken: een reëel tekort aan organen, of het verkopen van een stuk 

lichaam onder druk van geldnood. Bijkomende elementen zijn slechtere verzorging 

en bescherming van donoren (omdat ze laag op de maatschappelijke ladder staan), 

gaande tot diefstal van organen en moord; en monsterwinsten voor dergelijke 

klinieken, artsen en organenhandelaars. Maar er zijn ook verdedigers van deze 

marktwerking: jurist en economist Richard Posner stelt voor baby‟s te veilen die ter 

adoptie worden aangeboden. Hij argumenteert dat ze alzo zullen terechtkomen bij 

ouders die er het meeste voor willen betalen, en dus het best voor het kind zouden 

zorgen. Deze visie wordt dan weer afgewezen door prof. Michael Sandel, 

universiteit van Harvard, filosoof, en vroeger lid van de adviesraad bio-ethische 

vraagstukken in de VS (tijdens het presidentschap van G.W. Bush)
106

. 

Meerdere landen geven één of andere vorm van compensatie aan donoren, 

maar trachten winstmotieven te vermijden, bijvoorbeeld levenslange gratis 

gezondheidszorg (Zwitserland). In Iran heeft de regering destijds een royale 

betaling georganiseerd van een levende donor die geen familie is, gevolgd door 5 

jaar gratis gezondheidszorg. Doordat het bedrag niet werd aangepast aan de inflatie, 

moet de ontvanger ook iets betalen aan de donor
107

. 

Een onderdeel van de nood aan organen is het medisch toerisme: 

buitenlanders komen “onze” nieren wegkapen, en profiteren van verzorging onder 

het etiket van asielzoeker. Is het moreel aanvaardbaar hun die verzorging te 

weigeren? Ligt de oplossing erin de eis te stellen aan de begunstigde om zelf een 

donor te zoeken? En van transplantaties te organiseren in hun land van oorsprong. 

 

Handel in de diergeneeskunde. 

 Anders dan in de menselijke ziekenzorg bestaat geen algemeen verspreide 

ziekteverzekering en wetgeving over de tarieven voor de behandeling noch voor de 

geneesmiddelen. Een dierenarts (in vrij beroep) bepaalt zelf zijn honorraium en 

wordt daarin beperkt o.m. volgens het soort klanten, en de concentratie van 

dierenartsen in de regio. Ze mogen zelf geneesmiddelen verkopen, en de prijzen 

zijn vrij. Indien er een veterinaire variant bestaat, zijn humane geneesmiddelen 

verboden al zijn die vaak goedkoper. Dat deze situatie nauwelijks verschilt van een 

commerciële handelszaak, lijkt de overheid te bekrachtigen vermits de dierenartsen 

op hun honorarium BTW moeten betalen: 21% voor kleine huisdieren, 6% voor 

veestapel. Hun netto inkomen is afhankelijk van het aantal acten die ze kunnen 

aanrekenen. Hoge consumptie bevordert de kwaliteit van de zorg niet, deze laatste 
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 Boek van Sandel: “Niet alles is te koop”. De Morgen 17/4/2012. 
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 Koninklijke Academiën voor Geneeskunde, symposium dd. 9/12/2010, en prof. Marc DeBroe, 

U. A. 
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is helemaal afhankelijk van de kennis, motivatie en inlevingsvermogen van de 

individuele arts.  De kwaliteit van diagnostische testen en therapie wordt ook 

beperkt door de kostprijs die, bij ontbreken van een verzekering, volledig moet 

gedragen worden door de klanten/eigenaars. 

Het illegaal hormonen- en antibioticagebruik, en het dierenleed in 

massaproducties en dito vervoer is een boek op zichzelf waard
108

.   

   

 

VII- BEHANDEL ALLE MENSEN GELIJK 

 
Alle dieren zijn gelijk maar sommigen zijn 

gelijker dan anderen
109

 

 

Of nog: handel zo, dat alle mensen hetzelfde verwerven. 

“Elk mens heeft rechten. Recht om te leven, recht op de vrijheid van meningsuiting, 

recht op water en voedsel, op een dak boven je hoofd, op werk en op onderwijs. Te 

vaak worden deze rechten geschonden. Gelukkig hebben twintig lidstaten van de 

Verenigde Naties, waaronder Nederland, een optioneel VN-protocol over 

economische, sociale en culturele rechten (ESC-rechten) ondertekend. Dit protocol 

zorgt ervoor dat mensen wiens ESC-rechten worden geschonden, op internationaal 

niveau hun recht kunnen halen”. 

Dit schreef Amnesty International in 2009
110

. 

Iedereen voelt meteen aan dat in de feiten deze rechten niet gerealiseerd zijn, 

dit wil zeggen: er is tekort aan (drinkbaar) water en voedsel voor een paar miljard, 

een zesde van de wereldbevolking leidt alle dagen honger. Idem voor woningen, 

werk en onderwijs. Niet alleen duurt deze toestand al generaties, maar de honger 

neemt toe, zodat voor de mensen vandaag en gisteren geen vooruitzicht is, althans 

hier op aarde (des te aantrekkelijker is het hiernamaals, voor wie daarin gelooft). In 

de feiten is er dus een grote ongelijkheid – want andere groepen, zowel in de rijke 
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 Aangeklaagd door Gaia e a. Eén filmpje: http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Bedreigde-

Dieren/article/detail/1280991/2011/06/20/Schokkende-beelden-van-varkensleed-in-

Nederland.dhtml  Herinner u ook de “hormonenmoord” op dierenarts Van Noppen. 
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 George Orwell, “Animal Farm”. 
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 Lees verder | Lees meer over ESC-rechten: www.amnesty.nl/thema/thema_soceco  

http://jaarverslag.amnesty.nl 

Irene Khan, tot voor kort secretaris-generaal van Amnesty International:” Respect voor 

mensenrechten vereist ook dat we ook erkennen dat iedereen recht heeft op de dingen die 

onontbeerlijk zijn voor een menswaardig bestaan –voedsel, water, elementaire gezondheidszorg, 

onderwijs en huisvesting. Deze rechten –die hun basis hebben in universele waarden– geven 

mensen die in armoede leven een instrument om het verstoorde machtsevenwicht dat hen arm 

houdt te herstellen.‟ Uit haar boek “Een ongehoorde waarheid. Armoede en mensenrechten”. 

http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Bedreigde-Dieren/article/detail/1280991/2011/06/20/Schokkende-beelden-van-varkensleed-in-Nederland.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Bedreigde-Dieren/article/detail/1280991/2011/06/20/Schokkende-beelden-van-varkensleed-in-Nederland.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/5381/Bedreigde-Dieren/article/detail/1280991/2011/06/20/Schokkende-beelden-van-varkensleed-in-Nederland.dhtml
http://www.amnesty.nl/wereldnieuws_artikel/54507
http://www.amnesty.nl/thema/thema_soceco
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als de arme landen, hebben al dat goeds wèl, het is voor hen vanzelfsprekend. Wat 

mensenrechten wordt genoemd is geen resultaat, geen realiteit, maar voorlopig 

alleen een vodje papier, althans voor een meerderheid van de mensen op de planeet. 

Verschrikkelijke voorbeelden zijn overal te vinden, zoals de kindergevangenis in 

Rio de Janeiro; na internationale protesten besliste de rechtbank in 2008 dat ze 

moest gesloten worden
111

. België werd veroordeeld door het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens, wegens het terugsturen van asielzoekers naar Griekenland, 

omdat daar geen menswaardige opvang bestaat. Hoeveel mensen is al onrecht 

aangedaan vooraleer er zo‟n uitspraak gekomen is?  

In Nederland kwam aan het licht dat zieke asielzoekers toch worden 

teruggestuurd naar een land waar ze geen adequate behandeling kunnen krijgen. De 

artsen die voor de Immigratiedienst moeten oordelen, houden geen rekening met de 

betaalbaarheid van een behandeling, en spreken vaak zuiver theoretisch over de 

mogelijkheid, niet over de toegankelijkheid
112

. En in België? Daar wordt verblijf 

aan buitenlanders die ernstig ziek zijn (soms) geweigerd omdat hun aanvraag op 

een oud model van het medisch attest werd ingediend, ofschoon volgens de Raad 

van State dit ook rechtsgeldig blijft. “Ambtenaren van de Dienst 

Vreemdelingenzaken zijn wel heel ijverig in het afwijzen van medische 

regularisatie” schrijft Ellen Druyts, van het Kruispunt Migratie-Integratie. 

Beschikbaarheid van geneesmiddelen op een website, het bestaan van een privé- of 

openbaar verzekeringsysteem, of een ngo in het land van oorsprong is voldoende 

om zieken terug te sturen, zonder onderzoek naar toegankelijkheid voor de zieke in 

kwestie
113

.  

 In 1994 werd het recht op een menswaardig bestaan ingeschreven in de 

Belgische Grondwet. Iedereen heeft sindsdien recht op arbeid, op sociale zekerheid, 

op behoorlijke huisvesting, op bescherming van een gezond leefmilieu en op 

culturele en maatschappelijke ontplooiing (artikel 23).  Maar wat heeft dat in het 

leven van de mensen veranderd? Zijn die rechten ook in werkelijkheid omgezet? 

Reeds tijdens de jarenlange voorbereidende discussie in het parlement kwam er 

tegenstand vooral uit beide liberale partijen. Economist en toenmalig VLD-senator 

prof. Paul De Grauwe (KUL) meende dat het recht op arbeid niet juridisch kan 

afgedwongen worden, althans in een vrije markteconomie. Inderdaad komt dit in 

conflict met de vrijheid van de ondernemer. De N-VA stelde in de aanloop van de 

verkiezingen van 2010: “Werken is geen recht voor wie dat kan, het is een plicht”. 
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 www.hrw.org/en/reports/2005/06/08:dark-0  
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 Reportage van de VARA, www.zembla.be. De Immigratiedienst noemt de artsen van het 
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 Opinie in De Morgen 23/8/2012. 
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Om mensen aan een job te helpen vermeldt N-VA een basisinkomen voor wie 

vrijwillig slecht betaald aan het werk gaat
114

. De partij, en zijn specialist sociale 

zekerheid, prof. Danny Pieters, kiezen dus voor de plicht een lager loon te 

aanvaarden. Uiteraard zou dit gevolgen hebben voor het loon van de andere mensen 

die al werk hebben, en voor de onderhandelingen tussen patroons en vakbonden 

over de volgende collectieve arbeidsovereenkomst.  

Prof. Maxime Stroobant (VUB), die in 1988 het grondwetsvoorstel over het 

menswaardig bestaan indiende, heeft in een verzamelwerk nagegaan of de 

rechtbanken er al rekening mee houden. In feite hangt dit o.m. nog af van de 

wetgever, d.w.z. er moeten nog concrete wetten worden gemaakt van toepassing op 

allerlei precieze situaties. Eén opmerkelijke toepassing, door het Grondwettelijk 

Hof, gaat over de rechten voor mensen zonder papieren, zogenaamde “illegalen”: 

die rechten mogen niet beperkt worden indien regularisatie aangevraagd is, en ook 

nooit van minderjarigen. Dit voorbeeld illustreert hoevèr de praktijk verwijderd 

blijft van het principe
115

.    

Pas in juli 2010 hebben de Verenigde Naties drinkbaar water en sanitaire 

voorzieningen toegevoegd aan de mensenrechten. Daardoor beseffen we nog beter 

dat in de feiten grote delen van de wereldbevolking deze elementaire voorzieningen 

blijven ontberen. Merkwaardig is dat meerdere landen zich onthielden bij de 

stemming in de VN, waaronder de VS.   

 

Welke ethische norm verdedigen we? 

Behandel uw naaste zoals uzelf; doe niet aan een ander wat ge niet wilt dat 

men u aandoet. Het zijn zeer oude regels die de gelijkberechtiging van alle mensen 

verdedigen
116

. Tijdens de Franse Revolutie (1789) werd het : Liberté, Egalité, 

Fraternité. Of nog: All men are born equal. Vandaag: “gelijke kansen”. Telkens 

verwijst dit naar een bepaald ideaal maatschappijmodel dat moet worden 

nagestreefd. In eerste instantie is het een veralgemening van ons eigenbelang: ik en 

mijn naasten willen niet gediscrimineerd worden. 

Natuurlijk is dit geen absoluut, door God gegeven verplichting die voor allen 

zou gelden. Het is een keuze – ook mijn keuze. Er zijn andere keuzen mogelijk, en 

ze worden in de werkelijkheid ook toegepast: bijvoorbeeld: “de slimsten, de 

sterksten, de rapsten hebben méér rechten, en krijgen meer kansen: ik moet zorgen 

dat ik daar bij ben, of minstens een goede vriend ben van de sterkste”, enz. Het 

“gewone” volk heeft in dat model minder rechten. Ieder voor zich moet maar 

trachten bij de slimste, de sterkste, de rijkste… te zijn. Er zijn individuen die 
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 De Morgen 19/5/2010. 
115

 Wilfried Rauws en Maxime Stroobant eds., “Sociale en economische grondrechten”. Zie 

www.vub.ac.be/downloads/akademosjuni2010.pdf 
116

 Jezus, in Mattheus 22: 39 en Marcus 12: 31; maar het idee is ouder dan Jezus. 

http://www.vub.ac.be/downloads/akademosjuni2010.pdf
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volgens dit principe handelen, ze zijn partijdig in plaats van solidair. Solidariteit 

tegenover partijdigheid: Etienne Vermeersch gebruikt deze uiterste tegenpolen, om 

het dilemma te verduidelijken over de keuzen die we moeten maken. Welteverstaan 

verwijst dit woord niet naar politieke partijen.  

Wie alles voor zichzelf opeist, dus maximaal partijdig is en minimaal solidair, is dat 

slechts in sommige activiteiten. In veel andere situaties zullen ze toch beroep doen 

op anderen, zullen ze liefhebben (gangsters hebben vriendinnen en kinderen!), en 

waarde hechten aan andere zaken dan geweld. Rationeel gezien is hun “succes” van 

korte duur omdat de “anderen”, de wetten, enz., een meer solidair 

samenlevingsmodel opleggen – desnoods met geweld (gevangenisstraf). Toch zijn 

er maatschappelijke groepen of individuen die het laken naar zich blijven 

toetrekken, en altijd lijken weg te komen met een veel groter stuk van de koek. De 

krachten in de samenleving die wèl solidariteit bepleiten, trekken dan aan het 

kortste eind – voorlopig, om misschien wel voor lange tijd. Hierover gaat dus een 

heel fundamenteel ethisch debat. 

 Een curieuze variant op dit thema, is de godsdienstige vraag, of de redding 

(salvation) van een persoon door hem/haarzelf moet bewerkstelligd worden, of dat 

de gemeenschap daarbij moet helpen
117

.    

 

De grote vraag: hoevèr moet de solidariteit gaan? 
Omvat solidariteit alleen onze familieleden, of de bewoners van ons dorp/stad; of 

alleen de “burgers” van een natie, dus met uitsluiting van de “vreemdelingen”? In 

vroegere maatschappijen gold een sterke verplichting van gastvrijheid tegenover 

ongewapende vreemdelingen
118

. Over de breedte van de solidariteit lopen vandaag 

de keuzes zeer vèr uit elkaar. Sommigen kiezen voor de ganse planeet en vinden dat 

de mensen in Afrika, bijvoorbeeld, evengoed recht hebben op onze voorzieningen, 

voeding, sociale zekerheid, onderwijs, en dat iedereen daarvoor moet bijdragen 

naar vermogen (de zwaarste schouders het meest, dat zijn de rijke landen in het 

Noorden)
119

. Mark Eyskens, professor economie en oud-minister: “Christen zijn in 
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 Kritiek van conservatieve christenen (Glenn Beck op president Obama. 

http://www.care2.com/causes/politics/blog/glenn-beck-liberation-theology/  
118

 denk aan de films van Ingmar Bergmann: Het Zevende Zegel; en De Maagdenbron (hier 

schendt de vader de plicht van de gastvrijheid, en daarvoor kasteidt hij zichzelf vooraleer zijn 

gasten te doden die zijn dochter hebben verkracht en vermoord). 
119

 Of deze bijdrage van de rijke landen moet gebeuren door migraties en integratie toe te laten, 

dan wel door de levensstandaard te verhogen in de arme landen, zijn 2 formules die elkaar niet 

uitsluiten. Dat dit tweede doel niet gehaald wordt door giften, noch door dure leningen die 

moeten terugbetaald worden, is uit de feiten gebleken. Jeffrey Sachs, professor aan de Columbia 

universiteit in New York, en raadgever van de secretarissen-generaal van de VN, formuleert heel 

concrete maatregelen terplaatse in de 3e wereldlanden, zie 

http://www.earth.columbia.edu/articles/view/1804  

http://www.care2.com/causes/politics/blog/glenn-beck-liberation-theology/
http://www.earth.columbia.edu/articles/view/1804
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de politiek betekent een heel andere boodschap dan “eigen volk eerst”. Wij horen 

te zeggen: alle mensen eerst”
120

.  

De Amerikaanse Nobelprijswinnaar economie prof. Paul Krugman eist dat 

China zijn munt- en exportbeleid dringend wijzigt om de crisis en werkloosheid in 

de Westerse landen te helpen bestrijden; onze beleidsmakers zijn daar immers niet 

in geslaagd
121

. Zullen 1,322 miljard Chinezen - zo mogen we ons afvragen - zoveel 

naastenliefde kunnen opbrengen om te boeten voor de stommiteiten van onze 

bankiers en regeringen? 

Hiertegenover staat in de rijke landen de voorkeur van vele dikverdieners die 

(indien ze de vrije keuze zouden hebben) enkel belastingen of schoolgeld zouden 

betalen voor het onderwijs van hun eigen kinderen, of voor leden van de eigen kerk 

of godsdienst maar niet voor een andere godsdienst of niet-confessionele zedenleer. 

De verkiezingsprogramma‟s van de Vlaamse partijen laten een brede waaier zien 

van meer of minder uitgebreide solidariteit. Het meest simpele voorbeeld is: “Eigen 

volk eerst, stuur de „vreemdelingen‟ terug”. Iets subtieler is “de armoede met 50% 

terugdringen tegen het jaar 2015”. Dit betekent dat miljoenen gezinnen bewust en 

opzettelijk arm zullen gehouden worden. Nog meer omzwachteld zegt de Europese 

Raad (=Europese regeringen) het: 20 miljoen mensen uit de armoede halen, in 

plaats van 25% minder. Maar intussen kunnen er ten gevolge van gelijktijdige 

mechanismen, nieuwe armen bijkomen, zelfs méér dan 20 miljoen. Zeer duidelijk 

hebben de ministers de huidige en toekomstige armen opgegeven: „t zijn hopeloze 

gevallen!   

Een nieuwe term is “wederkerigheid”: rechten worden voorwaardelijk, om 

iets te krijgen moet ieder ook teruggeven, zoals in de handel
122

. Wie niet voldoende 

teruggeeft, valt uit de boot. Wie nog niet gewerkt heeft, zou geen uitkering 

(wachtvergoeding) krijgen (uit het programma van de N-VA). De ongelijkheid 

wordt opzettelijk in stand gehouden. Het is erg gelijkend met het principe dat 

kansen en rechten worden afgemeten aan verdienste (merit), zoals in ons onderwijs 

(zie verder).  

In verband met de rol van de vakbonden kunnen we de vraag stellen of lonen 

en andere voordelen bekomen door syndicale actie, moeten/mogen beperkt blijven 

tot de eigen vakbondsleden (die lidgeld betalen en gestaakt hebben met 

loonverlies). Dus opnieuw het principe: voor wat hoort wat. Maar in ons land 

                                                 
120

 Hoe de katholieke partijen dit in praktijk brengen, is een heel andere zaak. Misschien wil het 

zeggen: het bezit en de rechten van arm en rijk, patroon, boer en loonarbeider moeten evenzeer 

beschermd worden. 
121

 De Morgen 17/11/09. 
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 Zie bvb. Roels http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/04/voor-wat-hoort-wat-een-

deftige-job-na-activering  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/04/voor-wat-hoort-wat-een-deftige-job-na-activering
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kiezen de vakbonden er steeds voor, alle personeelsleden gelijk te laten delen in de 

resultaten, zelfs de saboteurs van syndicale acties.  

 

Buitenlanders zijn minder gelijk  

In concrete gevallen komt aan het licht hoe willekeurig, hoe arbitrair veel 

mensen handelen wanneer het aankomt op de praktijk van de wereldsolidariteit. 

Tom Vandyck, correspondent wonend in de VS, stelt vast dat de aardbeving in 

Haiti massaal giften uitlokte, in tegenstelling tot de weigering van velen om geld te 

geven aan de Pakistanen wier land overstroomd is. In beide gevallen hebben noch 

de getroffen bevolking noch de regeringen schuld aan de rampen. Maar meeste 

Pakistanen zijn moslims – dat althans is de verklaring die Vandyck geeft
123

. Ook 

regeringen van rijke landen hanteren selectieve solidariteit (of we zeggen hier beter: 

noodhulp). Nu in de hoorn van Afrika droogte en hongersnood heersen (volgens de 

definitie van de VN) stelt het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken dat deze 

regio (Somalië en Ethiopië) “niet tot onze 18 partnerlanden behoren”. Financiële 

hulp wordt daarom niet mogelijk geacht. Maar we werken nu aan een nieuw 

financieringskader
124

. 

 Het Wereldvoedselprogramma van de VN dat de noodhulp moet verzorgen 

vroeg op 1 juli 2011 een bijzondere bijdrage van 180 miljoen euro aan de lidstaten. 

Er werd slechts 62 miljoen euro gestort. Het normale budget van het 

Wereldvoedselprogramma bedroeg in 2008 6 miljard dollar. In 2011 is dat gezakt 

tot 2,8 miljard dollar. Hoe verklaart men deze spectaculaire afnamen? “De rijke 

donorlanden, in het bijzonder de EU-landen, de VS, Canada en Australië, moesten 

vele duizenden miljard euro en dollar betalen aan hun lokale banken: om het 

interbancair krediet terug op gang te brengen en om de speculatiebandieten te 

redden. Voor de humanitaire noodhulp en de reguliere ontwikkelingshulp bleef en 

blijft er bijna geen geld over” (Jean Ziegler, vroeger rapporteur aan de VN over 

voedselveiligheid
125

). Voorrang is dus verleend aan de redding van de banken, ten 

koste van de hongerlijders; en het ziet ernaar uit dat deze keuze door de regeringen 

niet teruggedraaid of gecompenseerd wordt. 

 Maar we mogen ook in eigen land blijven om te ontdekken dat de enen 

„gelijker zijn dan de anderen„ (uitdrukking uit Animal Farm van George Orwell): 

de lonen en sociale bescherming van buitenlandse personeelsleden die in België 

werken. Sedert de dodelijke brand in een loods weten we nu allen, dat Poolse 

vrachtwagenchauffeurs (het is maar een willekeurig voorbeeld) NIET aan de 

Belgische loonschalen betaald worden, en dat hun werkgever evenmin sociale 

                                                 
123

 DM 23/8/2010 
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 De Morgen 6/7/2011. 
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 http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/29/de-verboden-toespraak-van-jean-ziegler-

op-salzburger-festspiele 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/29/de-verboden-toespraak-van-jean-ziegler-op-salzburger-festspiele
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/29/de-verboden-toespraak-van-jean-ziegler-op-salzburger-festspiele


Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit                              Hoofdstukken 6 & 7 

  Frank Roels 

 
46 

bijdragen stort aan onze RMZ. Het volstaat dat de werkgever een adres heeft buiten 

België, om hem/haar te doen ontsnappen aan sociale verplichtingen. Hij kan zijn 

personeel 3 euro per uur betalen zonder RMZ. Is dit tegen de wet, of kan het legaal 

door slimme trucen (personeel werkt zogezegd maar weinig in België), en dankzij 

het ontbreken van de Europese regels die grensoverschrijdende controle van 

bedrijven verplicht maakt? Deze situatie schokt ons in eerste instantie; maar 

anderzijds wordt ze door de betrokken werkgevers en hun politieke 

vertegenwoordigers sedert jaren verdedigd. Ze bestaat ook in de andere Europese 

landen. 

 

Belastingen en solidariteit 

Hoeveel belastingen moet ieder persoon betalen: rijken en armen hetzelfde 

bedrag, of een hoger percentage naargelang het inkomen hoger is (progressieve 

belastingen)? Moet alleen het inkomen belast worden, of ook de bezittingen (grote 

vermogens, de zgn. euromiljonairstax)? En wat met de winsten van de bedrijven?
126

 

Een deel van het nationaal inkomen wordt, op legale wijze, helemaal niet belast, 

vroeger 10%, nu al 20%, zegt prof. Jozef Pacolet, KUL
127

. Grootverdieners hebben 

vaak een éénmans-BVBA opgericht, een vennootschap die alle bezittingen 

overneemt. Daardoor hebben de belastingplichtigen nauwelijks nog inkomen, en 

betalen ze dus geen personenbelasting. De vennootschap draagt alle uitgaven van 

het gezin, zoals verhuur van de woning, en heeft dus ook weinig winst, of zelfs 

verlies, ze is dus ook geen belastingen verschuldigd
128

. 

                                                 
126

 De winst van bedrijven wordt in ons land (zoals in sommige andere) aan een veel lager 

percentage belast dan personen: maximum 33,99% voor grote bedrijven, 24,25% voor de eerste 

schijf van KMO‟s, 31% op de 2e schijf. In de praktijk worden deze cijfers fel verlaagd dankzij 

notionele intrestaftrek en andere legale ontwijkingsmechanismen, zoals transfer naar 

belastingsparadijzen. De grootste bedrijven profiteren daarvan het meest: gemiddeld betaalden zij 

1% belastingen (België, 2006). http://www.abvv.be/web/guest/search-

nl?p_p_id=search_WAR_tonsaiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&
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http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/18/update-opnieuw-tientallen-miljarden-netto-

bedrijfswinsten     http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/12/03/betaal-minder-belastingen  
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 J. Pacolet & Tom Strengs, “De kost van fiscale en parafiscale uitgaven en ontwijking in 

België”. Ook De Morgen 28/5/2011. Ongeveer 100 miljard worden ontweken en gefraudeerd, 

tegenover 160 miljard fiscale inkomsten (per jaar). 
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 Uiteenzetting door Danny Bruggeman, Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) 
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Bijna eenieder zal meteen zonder veel nadenken een voorkeur hebben: ik betaal 

teveel, anderen te weinig. Of iedereen betaalt teveel: indien het bankgeheim zou 

opgeheven worden, zou de fiscus ons kunnen kaal plukken
129

. Het bankgeheim 

verdedigt mensen tegen onderdrukking
130

, President Obama heeft in het Congress 

geen meerderheid gevonden om de superrijksten iets meer te belasten; toch maken 

zij een miniem % van de bevolking uit
131

  

Maar laat ons daar eerst eens over nadenken. Zoals bij alle normen en 

waarden moeten we de diverse gevolgen van onze keuze overwegen. Als we de 

straat gaan oversteken, moeten we eerst goed kijken, naar alle kanten. Hier is dus 

een objectieve, wetenschappelijke analyse nodig. Bijvoorbeeld:  

We moeten eerst weten hoeveel elke belastingplichtige zal overhouden, want zulks 

determineert immers zijn/haar reële mogelijkheden in het leven. En hoeveel 

ongelijkheid, hoeveel armoede zijn we bereid te aanvaarden, zuiver ethisch en 

maatschappelijk?
132

. Ten tweede, hoe wordt de consumptie, dus de afzet van de 

bedrijven en onrechtstreeks de werkgelegenheid, - beïnvloed door wat overblijft 

NA het betalen van de belasting, bij de verschillende inkomensklassen van de 

bevolking?  

Ten derde, de opbrengst van de belastingen voor de overheden zal determinerend 

zijn voor de voorzieningen die de gemeenschap kan ter beschikking stellen. Hoe 

minder middelen de overheden kunnen uitgeven, hoe meer de mensen op zichzelf 

of op liefdadigheid zijn aangewezen, bij ziekte, huisvesting, verwarming,…, maar 

ook voor onderwijs, justitie, veiligheid, brandweer, vervoer, ja zelfs voeding en 

drinkbaar water. In steeds meer landen is drinkbaar water niet gewaarborgd door de 

overheid, en leiden de lagere inkomensklassen dorst, en drinken besmet water. In 

ons land leeft 15% van de mensen onder de armoedegrens, omdat de uitkeringen 

onder die grens liggen. Het zijn vooral vrouwen, alleenstaanden, kinderen en 

gepensioneerden, werklozen, mensen afkomstig uit andere landen, maar ook, 

                                                                                                                                                              

betalen . In het regeerakkoord DiRupo worden wijzigingen aangekondigd in deze fiscale regels 

(John Crombez). 
129

 Uitspraak van Open VLD verkozene… DM 7/3? 
130

 Volgens Thierry Afschrift, fiscaal advokaat in grote fraudedossiers, geciteerd door Dirk Van 

Der Maelen, Sp-a. Deze laatste is indiener van een wetsvoorstel dat de belastingscontrole toegang 

verleent tot bankrekeningen. België is zowat het enige land waar bankrekeningen voor de fiscus 

geheim zijn. De Morgen 1/2/2011. Een pas gestemde wet laat inzage toe maar enkel na akkoord 

van de belastingsplichtige; deze kan nog steeds andere rekeningen geheim houden.  
131

 De cijfers van Warren Buffett, tweede rijkste Amerikaan: 236.883 gezinnen hebben een 

inkomen boven 1 miljoen dollar (700.000 eur); 8.237 personen meer dan 10 miljoen. De Morgen 

16/8/2011. 
132

 Wie een minimumloon ontvangt, en daarop bijna 25% belasting betaalt, en 21% op zijn 

energiefakturen, houdt vanzelfsprekend niet veel over. 
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merkwaardig genoeg, werkenden
133

. Een uitkering plus kindergeld blijft onder de 

armoedegrens
134

. Een verhoging van de uitkeringen zou 1,25 miljard kosten (in een 

specifiek wetsvoorstel
135

). Dit zou slechts een kleine verschuiving vereisen van de 

rijkdom, maar in de grote media lijkt dit onbespreekbaar zodat we zelfs niet weten 

wie dit zou goed- of afkeuren.  

De Europese Commissie heeft zopas de begroting (2012) voor voedselhulp 

ingekrompen van 500 naar 113 miljoen. In heel de Unie zijn 43 miljoen mensen 

afhankelijk van voedselhulp. In België gaat het over 224.000 gezinnen (2010); we 

ontvingen 11 miljoen euro, volgend jaar zou het slechts 2,8 miljoen worden. Deze 

beslissing van de EC volgde na een klacht van zes landen waaronder Duitsland en 

Zweden, die niet in aanmerking komen voor zo‟n steun. Ze kregen gelijk van de 

Europees Hof van Justitie
136

. Hier wordt dus het principe gehanteerd dat rijken en 

armen ofwel beiden recht op voedselhulp hebben, ofwel géén van beiden. Hieraan 

tegengesteld is de moraal dat hongerigen recht hebben op voedselhulp, en rijken 

moeten die schenken.  

Ook in de VS leeft 15% van de bevolking van voedselbonnen verstrekt door 

de overheden.   

 Zeker zijn er stemmen in de samenleving die het armoede probleem niet 

meteen als dramatisch bekijken. Zo wordt de definitie van armoede ter discussie 

gesteld, zelfs belachelijk gemaakt. De hoofdeconoom van het Itinera Instituut 

schrijft: volgens één definitie ben ik arm, want “mijn dak lekt als de wind fout staat, 

en ik heb een rot vensterraam. In Zwitserland valt een eigenaar van een zwembad 

onder de definitie”. “Armoede is altijd subjectief”. De krant zet er als titel boven: 

“Niemand weet precies hoe arm Vlaanderen is”
137

. Deze opinies zijn reacties op de 

publicatie van nieuwe cijfers van de armoedebarometer door Kind en Gezin. De 
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 Cijfers o.m. uit de Universiteit Antwerpen, prof Danielle Dierckx. 20% van mensen in 

armoede heeft werk, 27% zijn werklozen.  www.oases.be  Armoede in Brabant: 

www.vlaamsbrabant.be/dossier-armoede   
134

 Huishuur, gas, electriciteit, medicatie en studiekosten zijn meestal de belangrijkste uitgaven; 

die zijn ook niet comprimeerbaar. 
135

 Neergelegd door Groen! en Ecolo in 2007. Einde 2009 is dit nog steeds in bespreking. Dit 

bedrag ligt heel wat lager dan de gezamenlijke netto jaarwinst van een aantal bedrijven. Een 

gelijkaardig cijfer is 1,8 miljard om de minimumuitkeringen met 150 € te verhogen; prof. D. 

Dierckx, UA. Nog ter vergelijking: vanaf 2001 werd de aanslagvoet voor de hoogste schijf van de 

personenbelasting 55% afgeschaft; door dit te verlagen verliest de overheid 6 miljard per jaar. Tot 

1989 bestond zelfs een hoogste aanslagvoet van 70%. Zie 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/12/16/laat-het-grote-geld-niet-ontsnappen-enkel-

gewone-mensen-betalen-belastingen  
136

 De Morgen 15/7/2011. 
137

 Yvan Van de Cloot van Itinera. De Morgen 26/5/2011. Deze expert heeft geen enkele 

internationale publicatie van niveau A1. 

http://www.oases.be/
http://www.vlaamsbrabant.be/dossier-armoede
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/12/16/laat-het-grote-geld-niet-ontsnappen-enkel-gewone-mensen-betalen-belastingen
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onderzoeksgroep OASES van de Universiteit Antwerpen (professoren Jan Vranken 

en Danielle Dierckx) zegt dat 15% armen een onderschatting is omdat mensen 

zonder vast adres of zonder papieren (asielzoekers) niet kunnen opgenomen worden 

in de studies.    

 In de VS woedt een discussie of de belastingverlaging voor de allerrijksten 

moet verlengd worden
138

. Nobelprijswinnaar Paul Krugman onderlijnt dat de 

overheid nu reeds te weinig middelen heeft voor basisfuncties die de private sector 

niet ter harte neemt: degelijk onderwijs voor iedereen, berijdbare wegen, 

straatverlichting, die reeds teruggeschroefd werden (leerkrachten zijn ontslagen, 

programma‟s worden afgeschaft...). Dit is het eindresultaat van een lange 

campagne tegen de overheid. Het is een keuze, zegt Krugman, welke prioriteit we 

kiezen. “Wanneer we de miljonairs meer geld geven is er een goede kans dat dit 

geld onbenut blijft”
139

. Joseph Stiglitz, nog een Nobelprijswinnaar economie: als de 

ongelijkheid toeneemt, daalt de consumptie. Want de armen hebben minder, en de 

rijken geven niet nog meer uit.   

Uit een andere bron wordt de teloorgang van gemeenschapsgoederen in de 

VS bevestigd: Tom Vandyck van De Morgen die in de VS woont: “verkommerde 

scholen, bruggen, wegen en spoorlijnen”
140

. Het procent belastingen dat de 

allerrijksten betalen, is in de tijd steeds lager geworden: 51,2% van hun inkomen in 

1955, 18,1% in 2008. In diezelfde periode steeg hun inkomen 40 maal (4000%). 

Indien grootverdieners (1 miljoen dollar) hetzelfde procent als in 1961 zouden 

afdragen, zou dat de Amerikaanse overheid 716 miljard opbrengen. “Weg 

begrotingstekort!” schrijft Johan Depoortere, gewezen correspondent in de VS van 

de VRT. Dat opeenvolgende regeringen in Washington de rijken zo bevoordeeld 

hebben, verklaart hij doordat ze de geldverslindende verkiezingscampagnes 

betalen, van alle kandidaten
141

. Moeten de rijken meer belastingen betalen? Warren 

Buffet, Amerikaans miljardair en belegger, vindt van wel, meteen bijgetreden in 

ons land door Etienne Davignon. Onmiddellijk evenwel lokt dit kritieken uit in de 

Vlaamse media, met uiteenlopende argumenten, zoals: een verkeerde manier om de 

crisis te bestrijden. Lagere belasting schalen, maar correcte inning, zouden beter 

zijn. Of hervorming van de arbeidsmarkt (bedoeld wordt: versoepeling van het 

arbeidsrecht)
142

.  
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 Destijds ingevoerd door president Bush jr. Het gaat over 700 miljard dollar gespreid over 10 

jaar. Obama heeft zijn voorstel weer ingetrokken omdat anders de Republikeinen weigerden een 

nieuwe staatslening te stemmen.  
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 DM 11/8/2010. 
140

 DM 16/8/2010. 
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 De Morgen 1/8/2011. 
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 Prof arbeidsrecht en Itinera instituut Marc De Vos, Knack; prof Koen Schoors, U.Gent, De 

Morgen, aug 2011. 
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 Over de curieuze realiteit in België van de reële belastingbijdragen hebben 

professor Pacolet en Strengs begin 2011 een studie gepubliceerd. Ze schatten dat de 

overheid ongeveer 100 miljard euro per jaar misloopt door zeer uiteenlopende 

toegestane ontwijkingen, zogenaamde „optimalisatie”, en deels echte fraude
143

. 

Deze komen vrijwel uitsluitend de bedrijven, aandeelhouders en vrije beroepen 

tegoed. De oliereus Total verkreeg van de belastingadministratie een “ruling” 

waardoor ze geen belastingen betaalt; details worden echter niet bekendgemaakt
144

. 

De “zwarte economie” zou in België 17% vertegenwoordigen van het bruto 

nationaal product; het gaat om bedrijven, inkomens en winsten die officieel niet 

bestaan, en dus geen belastingen en sociale bijdragen storten. Sommige eurolanden 

scoren nog hoger: Griekenland (25,8%), Italië (21,6%), Portugal (19,4%), en 

Spanje (19,2%); cijfers onder voorbehoud vermits het om niet-aangegeven 

activiteiten gaat
145

.  

 Wat er gebeurt als de overheden over geen middelen meer beschikken, tonen 

ons Griekenland en Spanje, maar ook de Amerikaanse staat Minnesota. Daar 

werden allerlei overheidsdiensten gesloten omdat de Republikeinse meerderheid 

zich ertegen verzet dat de staat méér geld leent en de rijksten méér belast worden. 

Sociale voorzieningen voor kinderen en ouderen vielen stil, idem wegenwerken; 

musea, zwembaden, natuurparken zijn gesloten, 23.000 ambtenaren (twee derde 

van het totaal) worden niet betaald. Hetzelfde, maar op veel grotere schaal, zou de 

federale staat kunnen treffen indien de Republikeinse verkozenen weigeren een 

hoger niveau van staatsleningen goed te keuren. De regering Obama heeft dit 

afgewend in ruil voor het verder verminderen van de staatsuitgaven en 

gemeenschapsvoorzieningen. 

 En paradoxaal krijgt overheidstekort zelfs de schuld van problemen bij de 

banken: “banken blijven het moeilijk hebben door de overheidscrisis”, schrijft het 

beleggersblad Budgetweek
146

.  

 

Verdienste als moreel argument 
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 http://www.hetgrotegeld.be/index.php/het_grote_geld/detail/269 

http://www.hetgrotegeld.be/downloads/Korte_samenvatting_rapport_Pacolet_en_Strengs_over_k

osten_fiscale_en_parafiscale_uitgaven_en_ontwijking_2011.pdf  
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 http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/dankzij-fiscus-hoeft-total-belgie-geen-

belastingen-te-betalen/article-1194961299605.htm  Over bedrijfswinsten en werkelijke 

vennootschapsbelasting, o.m. uitvoerige gegevens in Roels 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/18/update-opnieuw-tientallen-miljarden-netto-

bedrijfswinsten   
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 Prof Michel Maus, VUB, De Morgen 5/7/2011. Zijn bron is de studie van prof. Friedrich 

Schneider, universiteit Linz. 
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 20/6/2011. 
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Deze diverse gevolgen worden meestal niet in ogenschouw genomen door 

mensen die pleiten voor minder belastingen: ze worden gestuurd door hun 

onmiddellijk eigen voordeel. Als argument zeggen ze: dit inkomen hebben we 

verdiend. M.a.w. hun grotere rijkdom is hun verdienste; dit is duidelijk een morele 

norm. Met dezelfde norm wordt armoede (of lager inkomen)  de verdienste van de 

arme, zijn/haar schuld dus; ofschoon dit subtieler en omzwachteld wordt 

geformuleerd. Ziedaar zeer bondig een cruciaal debat waar we zullen moeten 

kiezen. Eén element in die keuze is onze feitenkennis over de oorzaken van 

armoede/rijkdom en lager/hoger inkomen. Daar zijn de familiale en 

maatschappelijke context van grote invloed. Dat een trader bij Goldman-Sachs een 

miljoenen bonus heeft verdiend omdat hij winst maakte voor zijn werkgever, heeft 

nog een schijn van logica. Moeilijker is de stelling te verdedigen dat een boer in 

Mali arm is dankzij zijn persoonlijke keuze of luiheid. De grote meerderheid van de 

wereldbevolking werkt lange dagen in voor ons onaanvaardbare omstandigheden – 

en is arm, en zal arm sterven. Is dat hun eigen verantwoordelijkheid of keuze?
147

 

Logischerwijze moeten we besluiten dat de voorwaarden waarin de mensen leven 

moeten verbeterd worden, de rijke landen moeten hen kansen geven – indien we 

tenminste het eerst erover eens dat hun ellende een moreel slechte zaak is. We 

komen hierop nog terug in het hoofdstukje over complexe problemen. 

 

Gelijke kansen in de Belgische staatshervorming 

Het ethisch principe dat verdienste meer rijkdom rechtvaardigt, komt op een heel 

ander vlak tot uiting, nl. in de diverse standpunten over de Belgische 

staatshervorming. Wat “responsabilisering” genoemd wordt, zijn méér middelen 

voor de deelstaat die erin slaagt, bijvoorbeeld, meer middelen in te zamelen; of die 

meer werklozen uit de statistieken kan halen, of ze aan het werk krijgen. Men 

gebruikt een terminologie uit de school: “de goede leerlingen van de klas 

belonen”
148

, of uit de verzekeringssector: “bonus-malus”. Of nog: de armere 

gewesten moeten gestimuleerd worden om te groeien; zoals het innen van eigen 

belastingen
149

. En “iedereen moet de tering naar de nering zetten”. En: “incentives 

die ervoor zorgen dat de regio‟s de vruchten plukken van goed beleid”. „Goed 

beleid‟ wordt gepreciseerd o.m. als minder ambtenaren, minder kosten van bestuur, 

activering van werklozen en participatie van oudere werknemers
150

. In de praktijk 

zal dit principe voor gevolg hebben dat arme regio‟s minder geld krijgen omdat hun 

belastingbasis, de inkomens van personen en bedrijven, kleiner is. Zones waar 
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 Een grapjas zegt: “Waarom blijven ze daar ook wonen? Dat ze naar hier komen!” Ja, dat 

gebeurt soms, maar dat willen nogal wat Vlamingen niet… 
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 Alexander De Croo, O-VLD. 
149

 Prof Herman Matthijs, VUB, in DM 25/8/2010. 
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 Yvan Van de Cloot, Itinera Instituut, Onafhankelijke Denktank. 
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weinig arbeidsplaatsen zijn, en dus meer werklozen, zullen het met minder 

ondersteuning moeten doen. Dit is natuurlijk het tegenovergestelde van meer 

middelen geven aan wie lagere lonen heeft, en waar weinig werk is.  

De N-VA past dit ook toe op onze sociale zekerheid. Danny Pieters, hoogleraar 

socialezekerheidsrecht aan de K.U.L. en ook voorzitter van de VDAB, verdedigt: 

“wie meer bijdraagt, heeft recht op hogere uitkering”
151

. Concreet wil NVA 

daarom een verhoging van de maximumuitkeringen. Maar wie niet of weinig heeft 

bijgedragen, krijgt niets (wachtvergoedingen voor werkloze afgestudeerden), of 

minder (pensioenen voor wie stopt op 65). Als we dit principe toepassen op een 

ander verzekeringsdomein, bijvoorbeeld de brand- of diefstalverzekering, zou het 

willen zeggen dat we niet de verzekerde waarde terugkrijgen, maar een bedrag dat 

afhangt van het aantal jaren dat we betaald hebben. Op een ander terrein zou men 

dan kunnen verdedigen dat de voorzieningen die de overheid ons bezorgt, zoals het 

onderhoud van onze straat, en de wedde van een hoogleraar, berekend worden op 

basis van onze eigen bijdrage aan de staatskas. Dat zal professor Pïeters 

waarschijnlijk iets te extreem vinden. Dat alles heeft weinig of niets te maken met 

wetenschap; het is een ideologische, ethische keuze of we het één of het ander 

systeem verkiezen. 

 In New Orleans heeft de Amerikaanse overheid een dergelijke keuze 

toegepast. Na de orkaan Katrina kende de overheid financiële steun toe aan 

eigenaars van verwoeste huizen. De bedragen werden berekend op de 

oorspronkelijke waarde van de huizen, en niet de reële herstelkosten
152

. De armen 

kregen dus opzettelijk minder dan de rijken, en wie geen huis bezat, niets. Vooral 

zwarte bewoners werden aldus benadeeld, van wie velen niet kunnen terugkeren 

naar de stad. 

 

Zijn rijke bedrijven goed voor iedereen? 

Sommigen geloven dat de rijkdom van iedereen zal toenemen indien de 

bedrijven meer winst kunnen maken, dankzij minder belastingen en lagere lonen. 

Het argument luidt dat rijke bedrijven voor groei zorgen, en dat op zijn beurt voor 

werkgelegenheid. “Wat goed is voor Ford, is goed voor Amerika”, is een uitsprak 

van begin vorige eeuw. Een formule van president Obama: “Het vrije-markt 

kapitalisme (is) de grootste kracht voor welvaartverspreiding ter wereld”
153

. Maar 

blijkt dat wel uit de feiten? Sedert in de laatste decennia de totale rijkdom 

(uitgedrukt in de totale waarde van alle bezittingen, of BNP) sterk is gestegen, is 

ook de ongelijkheid toegenomen. Het lijkt er dus op dat de rijkdom van de rijken 
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 DS 6/9/2010. Zie ook interview met Bart De Wever in mei 2011: 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/15/bart-de-wever-komt-boven-water 
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 DM 30/8/2010. 
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 In de Wall Street Journal, geciteerd door Johan Depoortere, De Morgen 1/8/2011.  
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toeneemt, maar weinig doordruppelt naar de onderste inkomensklassen. Het 

procentueel aandeel van loon- en weddetrekkenden in het BNP neemt af
154

. “De 

grootste genieter van de redding van de banken (op zich een goede zaak) is 

uiteindelijk de vermogende medemens. Maar de kost van de redding zal vooral 

opgehoest worden door de werkende medemens, via hogere belastingen en 

overheidsbezuinigingen. Dat betekent dat we een langetermijntransfer organiseren 

van arbeid naar vermogen” (prof. Koen Schoors)
 155

.  

Zo verzeilen we in de discussie over de economische systemen: economisch 

liberalisme met maximale vrijheid voor de bedrijfsleiders, versus 

overheidsinterventies met talrijke maatschappelijke verplichtingen, tot 

overheidsbedrijven die geen winst nastreven, zoals de onderwijsinstellingen. De 

discussie over minder obligatieleningen door de overheden, en een sluitende 

begroting, betreft diezelfde keuze, want zulks betekent makkelijker lenen door de 

commerciële bedrijven
156

. Onze keuzen tussen verschillende systemen worden 

beïnvloed o.m. door onmiddellijke persoonlijke belangen, door de groep waarmee 

een individu zich verwant voelt (de keuze wordt dus gevoelsmatig gestuurd), en 

ook door de feitenkennis die men (niet) heeft, en waarmee al of niet rekening wordt 

gehouden. Maar samenvattend kunnen we zeggen dat de belastingen die ieder 

betaalt, in ieders belang zijn omdat ook alle anderen moeten betalen, waardoor de 

overheden kunnen zorgen voor eenieder en eenieders kinderen. 

 

Concurrentie en competitie als morele waarden. 

Vrije concurrentie is een leidraad in de Europese wetgeving. Het ene bedrijf 

mag geen asymmetrisch voordeel, zoals staatssteun of gunstige regelgeving, 

genieten boven andere bedrijven. In een bedrijfstak mag geen monopolie van één 

bedrijf bestaan, of zelfs een overheersend marktaandeel. Beleidsvoerders willen de 

competitiviteit van Europese bedrijven verhogen, dit wil zeggen, hun potentie om 
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 O.m. WarOnWant, http://www.waronwant.org/resources/publications?start=20 Eén van de 

mechanismen is dat de gestadige stijging van de productiviteit per uur personeelslid gepaard gaat 

met schrappen van arbeidsplaatsen, dit heet „drukken van de loonkost‟. Een tweede mechanisme 

zijn de steeds verder dalende belastingen op inkomsten uit vermogen (bedrijven, beurseffekten, 

grondbezit), zodat een herverdelingsmechanisme ontbreekt. 
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 Prof. economie, U.Gent in De Morgen 29/8/2011. 
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 In Europa evolueert deze discussie snel naar een toekomstige verplichting tot een sluitende 

overheidsbegroting, in te schrijven in de grondwetten. Overheden zouden dus niet meer mogen 

lenen, of geen blijvende schuld mogen hebben. De private sectoren (die enorme schulden hebben) 

daarentegen worden buiten deze regel gehouden, ze zouden integendeel over al het liquide geld 

kunnen beschikken. Daardoor krijgen de overheden minder middelen om economische crisissen 

te bestrijden, en om aan herverdeling te doen tussen arm en rijk, sociale voorzieningen, enz. Paul 

Krugman en Paul De Grauwe leggen beiden uit hoe dit recessies uitlokt, en op lange termijn de 

hele samenleving verarmt. 
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hun Amerikaanse, Japanse, Chinese concurrenten te verdringen uit de markt. Op 

wereldniveau waakt de Wereld Handels organisatie (World Trade Organisation) en 

Free Trade Agreements over vrije concurrentie tussen bijvoorbeeld Amerikaanse en 

Europese vliegtuigbouwers of koekjesfabrikanten. Overheidssteun voor de export, 

of importtarieven, benadelen andere firma‟s, en is dus uit den boze. Er worden 

zware boetes uitgesproken zoals verdubbeling van de invoerrechten voor 

handelswaar van de verliezende partij. 

 Dat zijn de principes. Hun toepassing in concrete dossiers leidt tot zeer 

diverse toestanden, afhankelijk van een klacht en een zeer ervaren team van 

advocaten. Landen werden vaak slachtoffer van een verbod op importtaxen, terwijl 

rijke landen toch exportsubsidies geven. Electrabel domineert de 

elektriciteitsproductie in ons land, en beslist daardoor over de prijs. In andere 

gevallen treedt het gerecht zeer drastisch op. Zo deed een ploeg van 35 ambtenaren 

een grootschalige huiszoeking bij Belgacom, na een klacht van concurrent BASE. 

Het gaat over „oneerlijke‟ mededinging; die wordt dus door de overheden als een 

ernstig misdrijf aangepakt
157

.  

 De ethische achtergrond van de vrije concurrentie is het gelijk behandelen 

van eigenaars onder elkaar. Alle eigenaars van bedrijven moeten dezelfde kansen 

hebben om succesvol te zijn (dit is winst te maken). Dit principe heeft volstrekte 

voorrang op vele andere morele waarden, zoals de werkgelegenheid, de kwaliteit en 

prijs van de producten, de kleinere bedrijven, of op arme landen die geen processen 

kunnen voeren. De voortdurende gevechten om marktaandeel, en om de 

productiekosten te verminderen (waaronder lonen!, wordt als zeer positief gezien. 

Vaak wordt dit gemotiveerd door: de beste zal winnen, en daar zal iedereen van 

profiteren. Wat er met de verliezers gebeurt, en met de „collateral damage‟, dit zijn 

onbedoelde gevolgen, is geheel bijkomstig, in deze ethiek. We moeten ons tevreden 

stellen met de hoop dat “in de toekomst iedereen het beter zal hebben”. 

U kan, lezer, zich al een idee vormen van uw standpunt.  

 

Solidariteit in het onderwijs: de onthutsende feiten. 

Een tweede voorbeeld van grote of kleine solidariteit is het onderwijs. In 

Vlaanderen bestaan grote verschillen in (examen)resultaten tussen scholen en 

tussen klassen. In deze studies worden dezelfde testen afgenomen in het hele land, 

en ook in heel Europa. De testen gaan over lezen, wiskunde, wetenschappen. De 

grootste verschillen worden gevonden volgens het onderwijsniveau van de ouders, 

de beroepscategorie van de ouders, zoals het al of niet beroepsactief zijn vooral van 

de vader
158

). Deze ongelijkheden tussen groepen leerlingen bestaan dus vanaf hun 
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 Ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Economie bevoegd voor concurrentievervalsing. 

De Morgen 30/8/2011. 
158

 http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/20100906102306WDWV.pdf  
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geboorte. Maar deze ongelijkheid wordt versterkt omdat kinderen van niet-

gestudeerde ouders vaker terecht komen in scholen en afdelingen die slechter 

presteren, en omgekeerd. In sommige scholen zitten “rijke” leerlingen 

geconcentreerd, andere scholen concentreren de “arme” leerlingen. Nog andere 

scholen hebben een mix. Bovendien halen leerlingen uit dezelfde sociale klasse iets 

betere resultaten wanneer ze in een school met rijke kinderen zitten, dan in een 

gemixte school (in deze vergelijking: leesvaardigheid)
159

,
160

 Dit alles zijn natuurlijk 

epidemiologische (statistische) vaststellingen, dus berekeningen van kansen. Ze 

zeggen niets over individuele leerlingen die beter of slechter presteren dan het 

gemiddelde van hun eigen sociale klasse, eigen school, eigen klas. 

Het verband tussen schoolprestaties en sociale klasse is ook uitgesproken in 

de VS: “Slimme arme kinderen maken in de VS veel minder kans op een diploma 

dan domme rijke kinderen”, schrijft Nobelprijswinnaar Paul Krugman in 2012
161

. 

Dat kinderen van ouders met een lagere opleiding terechtkomen in “zwakke”  

scholen en klassen, en omgekeerd, wordt aanschouwelijk door de selectie naar a) 

beroepsonderwijs BSO, ofwel b) technisch TSO,  ofwel c) algemeen secundair 

ASO. Kinderen uit kansarme gezinnen komen zelfs in toenemende mate terecht in 

het buitengewoon onderwijs, bedoeld voor geestelijk gehandicapten (Raymonda 

Verdyck, GO!)
162

. Vanuit het ASO stromen sommige afdelingen bijna automatisch 

door naar hoger of universitair onderwijs. Daarentegen gaat het beroeps- of 

technisch onderwijs opleiden tot een gespecialiseerd beroep. Na afstuderen gaat de 

leerling meteen op zoek naar een job, in plaats van verder te studeren. De keuze 

voor welk van de 3 onderwijsrichtingen BSO, TSO of ASO, gebeurt in Vlaanderen 

op de leeftijd van 12 jaar, en die keuze legt dus de toekomst vast, zowel inzake 

hoogte van onderwijsniveau en (gemiddeld) van het later beroeps- en 

inkomensniveau. Het bestaan van elitescholen tegelijk met scholen van tweede 

rang, is het meest uitgesproken in België, van alle OESO landen. De verschillen 

tussen scholen in de gemiddelde resultaten zijn 7,5 maal groter in ons land dan in 

Finland, Noorwegen en Zweden. Minister Pascal Smet heeft nu plannen om deze 

vroege keuze enkele jaren op te schuiven, door in het secundair een 

gemeenschappelijke stam voor iedereen in te voeren. Maar zo‟n ingrijpende 
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 Dirk Jacobs en medewerkers (ULB), op basis van de PISA onderzoeken van 2007 en 2009, 

met 400.000 kinderen uit 57 landen. De Morgen 27/4/2009.  

http://www.rethinkingbelgium.eu/rebel-initiative-ebooks/ebook-8-educational-divergence-

belgium-pupils-do-better-flanders-french-community  bzie blz 43. 

http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=295131&langtype=2067  
160

 Zie “De school van de  ongelijkheid”, door  Nico Hirtt, Ides Nicaise en Dirk De Zutter, 2007, 

EPO.  
161

 De Morgen 11/1/2012. 
162

 De Morgen 9/9/2011. 

http://www.rethinkingbelgium.eu/rebel-initiative-ebooks/ebook-8-educational-divergence-belgium-pupils-do-better-flanders-french-community
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hervorming kan niet toegepast worden op een termijn van drie jaar, zeggen zowel 

het GO! en het katholiek onderwijs. Ook het principe wordt betwist: “Een 

toekomstige vrachtwagenchauffeur moet voor mij Shakespeare niet lezen”, zegt 

Mieke Van Hecke
163

. Blijkbaar ligt het beroep toch al vast op 12 jaar? Oud-minister 

van Onderwijs (!) Luc Vandenbossche weet het nog vroeger: “Bij kleine kinderen 

zie je toch ook al snel of ze een abstracte intelligentie hebben of niet?”
164

. Hijzelf 

mocht buitengaan in het eerste studiejaar wanneer iets voor de tweede keer werd 

uitgelegd, vertelt hij. Vandenbossche werd na meerdere ministerposten 

bedrijfsleider, en nu topman van de Optimabank voor vermogensbeheer. 

Hieraan nog toevoegen, dat in Vlaanderen zowat een tiende van de leerlingen 

zijn/haar diploma niet behaalt. Zoals te verwachten uit het voorgaande, vindt men 

dit vooral in de lagere sociale klassen. De gevolgen zijn desastreus, want zonder 

diploma is de kans op een behoorlijke job heel klein. 

De keuze van de school wordt beïnvloed door het opleidingsniveau van de 

ouders, maar bovendien door de vroegere prestatie van de individuele leerling: wie 

al goede resultaten kan voorleggen, heeft meer kans in een “rijke” ASO school 

aanvaard te worden. Schooldirecteurs van het katholieke net die anoniem 

ondervraagd werden, bevestigen in 73% dat ze rekening houden met de vroegere 

examencijfers om een inschrijving te weigeren of te aanvaarden. In het Vlaamse 

katholieke net vindt men dan ook een lager percentage van “arme” scholen 

rekening houdend met het % kinderen in het katholieke, resp. officiële netten. 

Sommige verschillen tussen groepen leerlingen worden niet volledig 

verklaard door de sociaal-economische klasse van de schoolbevolking, van de 

studierichting en van de individuele leerling. Jacobs wijst ook op de subsidie per 

leerling, en op het niveau van de leerkrachten. In “arme” scholen is er een groter 

verloop van leerkrachten vastgesteld. Dat suggereert dat ze minder gemotiveerd 

zijn, of minder overtuigd dat hun inspanningen resultaten opleveren, zoals hoge 

testscores bij hun leerlingen. Hier rijst dus de vraag naar het aantrekken van „de 

beste‟ leerkrachten voor de zwakke scholen en klassen.    

Ook worden de beste leerlingen beloond; terwijl zwak presterende leerlingen 

op de achterste bank gezet worden, minder aandacht krijgen, niet mogen dubbelen 

en naar een zwakkere afdeling worden gestuurd (het zgn. watervalsysteem).   
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 De Morgen 14/11/2011. Zie ook het dubbelinterview met Vanhecke en Raymonda Verdyck, 

GemeenschapsOnderwijs, verder in dit hoofdstuk, voetnoot 187. 
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 Hij is tegen een uitstel van de studiekeuze die zijn opvolger minister Smet voorstelt (De 

Morgen 23/6/12). Dat vindt ook Dirk Van Damme, zijn oud-adjunctkabinetchef, later topman van 

het GemeenschapsOnderwijs, en nu in Parijs hoofd van het Centrum voor onderwijsonderzoek 

van de OESO (De Morgen 9/10/2012). 
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Na een aantal jaren school is daardoor de ongelijkheid in kennis en 

vaardigheden tussen de kinderen toegenomen; terwijl we vaak hopen dat scholing 

de ongelijkheden tussen de gezinnen zou wegwerken.   

Indien men  wil verhelpen aan de grote verschillen in onderwijskansen tussen 

kinderen, zouden ingrijpende nieuwe regels nodig zijn. Jacobs vermeldt het 

voorbeeld van Polen waar hervormingen de testscores van de slechtste leerlingen 

significant verbeterd hebben zonder de testen van de beste leerlingen te 

verminderen. 

 In ons land zou onder meer de (huidige) volstrekte vrijheid van de ouders 

om een school en afdeling te kiezen, moeten ingeperkt worden. In vele landen 

bestaan feitelijke beperkingen. In Finland wordt een school toegewezen (er is ook 

geen keuze wegens de lage bevolkingsdichtheid); in dit land zijn de verschillen in 

schoolprestaties tussen leerlingen en tussen scholen het geringst, van alle 

onderzochte landen. De keuzevrijheid hangt samen met het aantal private scholen, 

dat in België het hoogst is (het vrije net), daarin gevolgd door het Verenigd 

Koninkrijk. In de Scandinavische landen, Italië, Ierland en Oostenrijk is het aantal 

private scholen zeer gering, en de achterstand van de 25% armste leerlingen lager. 

Ook in de Scandinavische landen is de definitieve keuze tussen de finaliteiten 

(beroeps, technisch, algemeen, en hoger onderwijs) pas mogelijk op 16 jaar; 

daaraan voorafgaand is onderwijs inhoudelijk identisch voor alle kinderen (zoals bij 

ons het lager onderwijs). De onderzoekers Hirtt, Nicaise en De Zutter concluderen: 

“De vrije schoolkeuze blijkt, indien ze te absoluut is, in botsing te komen met het 

grondrecht op kwaliteitsonderwijs voor alle jongeren, zonder onderscheid”. 

 

Welk doel moet de school nastreven? 

Moet het onderwijs een instrument zijn van emancipatie van elkeen, moet het 

de toekomstige burger doen ontstaan die in staat is de wereld in al haar dimensies 

en complexiteit te begrijpen, en die een actor is in een echt democratische wereld? 

Er is een andere opvatting mogelijk: “onderwijs moet een selectie zijn van de 

knapsten. Het moet precies zoveel ingenieurs, artsen, informatici, bouwvakkers en 

supermarkt caissières afleveren als de economie nodig heeft. Teveel universitairen 

is duur, en er zijn nu al handarbeiders te kort. Opleidingen die geen toekomst 

hebben zijn niet productief”
165

. 

Zoals de lezer merkt, zijn dit twee verschillende morele keuzen, en meteen 

verschillende visies op de prioriteiten voor de samenleving. We zullen verder nog 

zien, welke gevolgen een ongelijke, versus meer egalitaire samenleving heeft 

(Wilkinson). 
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 vrij naar Hirtt, Nicaise en De Zutter, op. cit. 
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 Indien we ervoor kiezen dat het onderwijs de sociale ongelijkheid moet doen 

afnemen, en de humanistische visie van emancipatie nastreeft, zouden meerdere 

hervormingen nodig zijn. In de eerste plaats een betere begeleiding in het kleuter- 

en lager onderwijs, dus kleinere klassen. Daarover bestaan studies; ook prof. Peter 

Adriaenssens (KUL, en vertrouwd met jongens in de jongensgevangenis Everberg) 

vraagt voor de achterblijvers onderwijs aan groepjes van 6
166

. Inhaallessen, 

individuele dagelijkse begeleidde studie moeten de tekorten opvangen die 

voortvloeien uit de lagere opleiding van de ouders. Deze laatste koesteren trouwens 

ook gemiddeld lagere verwachtingen voor hun kinderen; in tegenstelling tot de 

vaak vèrgaande concrete hulp èn motivering in een gezin met hoogopgeleide 

ouders. Dat zal natuurlijk geld kosten; maar door de daling van de mislukkingen is 

er een terugverdieneffect, dat in studies is aangetoond. Inzake financiering zien we 

dat Vlaanderen 5,7% aan onderwijs besteedt, en de Scandinavische landen nabij 

7%, telkens van BNP
167

. Hoe komt het toch, dat onze regeringen zolang geen geld 

vonden voor een humanistisch onderwijsideaal? In 2012 tracht minister Smet de 

kleuterklassen kleiner te maken dankzij 50 miljoen extra. 

 Ten tweede moet de leeftijd waarop definitief gekozen wordt voor beroep 

versus verder studeren, opgeschoven naar 16 jaar, zoals in Scandinavië. De inhoud 

van de gemeenschappelijke stam moet aangepast worden. Ere-inspecteur Jos Van 

de Velden, Antwerps schepen Robert Roorhamme, Ouders-voor-inclusie van 

leerlingen met beperking, e.a. geven hun visies in Het Vrije Woord van aug-sept 

2012
168

. 

 

Desegregatie van scholen en klassen. 

Hoe kunnen we het bestaan van “arme”, slecht presterende scholen en 

afdelingen teniet doen? We willen natuurlijk geen nivellering naar beneden. Er zijn 

genoeg landen waar het niveau hoog is, en de ongelijkheid kleiner, dan in België. Is 

een verplichte spreiding van leerlingen denkbaar? 

Veel ouders willen echter hun kinderen niet naar gemengde klassen en 

scholen sturen; ze eisen “het beste” onderwijs – voor hun eigen kinderen
169

. In 
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 Lezing op de Antwerpse Boekenbeurs, 2010. Boek: “Laat ze niet schieten. Geef de grens een 

plaats in het leven van jongeren”. Lannoo. 
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 Hirtt et al idem. 
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Jos Van de Velden in Het Vrije Woord: 

http://grootantwerpen.openvld.be/Library/docs/Emanciperend%20onderwijs%20voor%20iederee

n.pdf           Robert Voorhamme: http://www.deschoolisvaniedereen.be/index.php 

Inclusie van leerlingen met beperking: http://www.oudersvoorinclusie.be/nl/actueel/pages-

605.aspx 
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 de maatregel tegen de hoofddoek in de athenea van Antwerpen en Hoboken is deels terug te 

voeren tot de keuze van “blanke” ouders om hun kinderen elders te sturen, zodat 

http://grootantwerpen.openvld.be/Library/docs/Emanciperend%20onderwijs%20voor%20iedereen.pdf
http://grootantwerpen.openvld.be/Library/docs/Emanciperend%20onderwijs%20voor%20iedereen.pdf
http://www.deschoolisvaniedereen.be/index.php
http://www.oudersvoorinclusie.be/nl/actueel/pages-605.aspx
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Scandinavië, Italië, Spanje, waar de ongelijkheid in de schoolse opleiding heel 

klein is  lijken deze gevoeligheden weinig mee te tellen. Maar ze hebben een andere 

traditie, en veel meer openbare dan private scholen.  

In deze discussie zijn gevoelens voor de eigen nakomelingen 

doorslaggevend: “ik wil mijn kinderen niet in dezelfde klas als minder begaafden, 

kleurlingen, boefjes, slecht geklede, ongewassen…(vul maar aan!) kameraadjes
170

. 

Met een verborgen camera werden in Brusselse Franstalige scholen de (informele) 

selectiecriteria gefilmd
171

. Vlaamse lagere scholen gebruiken de 

„nederlandstaligheid van het gezin‟ om “vreemde” kinderen te weren; de vraag is 

dan of, en waar, deze laatsten zullen opgeleid worden
172

. 

 De ouderverenigingen van het katholiek onderwijs mengen zich zeer sterk in 

de vrije keuze van de school, en dit door middel van de inschrijvingsmodaliteiten. 

Sommige ouders kamperen dag en nacht aan de schoolpoort om toch maar in “de 

beste” school een inschrijving te bemachtigen. Dientengevolge heeft de minister 

inschrijvingsmodaliteiten afgekondigd, o.m. een voorrang voor een broertje of 

zusje, en nabijheid van de woning. Een ontwerp van decreet van minister Pascal 

Smet doet de bisschoppelijk gedelegeerde Dis Van Berckelaer steigeren. Omdat de 

scholen het procent kansarme inschrijvingen zouden moeten vastleggen, ”zouden  

witte scholen in witte gemeenten (zoals Ekeren, nabij Antwerpen) allochtone 

kinderen uit Borgerhout moeten halen”. Het is grappig dat er ook kritiek is die het 

omgekeerde argument aanvoert: indien de norm per wijk wordt vastgelegd, kan een 

kind uit Borgerhout niet meer naar Ekeren, en sluit je kansarme kinderen op in hun 

                                                                                                                                                              

“concentratiescholen”  ontstonden met hoofdzakelijk moslimleerlingen. Zie Roels: 

http://hdl.handle.net/1854/LU-814615   
170

 Dit leidt ook tot het kamperen voor de inschrijvingen in die ene superschool waar dan niet 

genoeg plaatsen zijn, zie bvb: 

http://humanieuws.wordpress.com/2009/03/06/dit-zijn-geen-gelijke-onderwijskansen/  
171

 gefilmd door Infor-Jeunes. Belga 8/6/2010. 

http://www.standaard.be/artikel/mailartikel.aspx?artikelid=DMF20100608_081&referer=%2farti

kel%2fdetail.aspx%3fartikelid%3dDMF20100608_081 Bestand in MO ZO GO 
172

 Johan Leman heeft fel geprotesteerd tegen de verhoging (door een Vlaams decreet) van het 

minimum procent “nederlandstaligen” tot 55. Nederlandstaligheid vereist ‟een controleerbaar 

bewijs‟. Dat bewijs kan een diploma van een Nederlandstalige secundaire school zijn, of een 

bewijs dat de leerling 9 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd of een taalexamen heeft 

afgelegd - eisen waaraan heel wat allochtone gezinnen niet kunnen voldoen. Leman stelt eerder 

een systeem voor zoals in de Europese scholen.  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/17/brussels-nederlandstalig-onderwijs-en-

„apartheid‟  

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/28/kind-en-gezin-en-thuistaal   

http://www.dewereldmorgen.be/blogs/johan-leman/2012/08/30/brusselse-allochtonen-en-

onderwijs  

http://hdl.handle.net/1854/LU-814615
http://humanieuws.wordpress.com/2009/03/06/dit-zijn-geen-gelijke-onderwijskansen/
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buurt” (Luc Tesseur, Lokaal Overlegplatform Antwerpen). Beide heren beloven het 

decreet te zullen boycotten
173

.   

Een rol speelt ook de reclame die “betere” scholen maken langs de media, 

ouderverenigingen e.a., en de visie (morele keuze) dat goede leerlingen verdienen 

nog extra gestimuleerd te worden – niet de minder presterende leerlingen. De 

verdienste (=goede punten) als maatstaf om méér en beter onderwijs te ontvangen, 

is uiteindelijk ook een keuze voor toenemende ongelijkheid, voor een maatschappij 

waar een minderheid hoogopgeleid, machtig en rijk is, “supermensen” als het ware, 

en de meeste anderen onwetend, machteloos en arm blijven. Soms is het criterium 

zelfs niet de verdienste, maar het IQ, zoals voorgesteld voor het toelaten van 

migranten, door de Duitse christelijke partij CDU. Hier herkennen we duidelijk dat 

competitie, dit is onderlinge strijd om te winnen tegen de andere, de tegenpool is 

van solidariteit, van wederzijdse hulp om samen vooruit te komen. 

Verdienste kan worden geïnterpreteerd op basis van financieel succes. 

Jaarlijkse classificatie van business faculteiten gebeurt voor 40% op basis van de 

groei van de inkomens van hun afgestudeerden. Kiezen we voor deze norm?  Hij is 

wel verschillend van inhoudelijke kwaliteit, vooral na de krediet- en economische 

crisis die voortvloeit deels uit de beroepsbezigheden van financiers en traders met 

hoge bonussen.  

Tegen de trend in van gescheiden klassen en scholen, tracht de Antwerpse 

vereniging “School In Zicht” autochtone ouders van kleuters te overtuigen om te 

kiezen voor gemengde scholen. In het derde werkingsjaar werd een bemoedigend 

resultaat geboekt, o.m. dankzij het bijeenbrengen van deze ouders
174

. Gelijkaardige 

inspanningen worden door schooldirecties gedaan in Molenbeek en Sint-Joost-ten-

Node, vooral om klassen samen te stellen met meerdere kinderen die thuis 

fatsoenlijk Nederlands of Frans leren
175

. De Israëlische “Physicians for Human 

Rights” benadrukken dat zij niet bang zijn hun kinderen naar scholen te sturen waar 

naast Joden ook Arabische kinderen zitten, en van Ethiopische afkomst”, enz.
176

. 

 

De maximumfactuur en GOK subsidiëring 

Een nog duidelijker voorbeeld is de discussie over de maatregelen in het 

Vlaamse onderwijs om meer gelijke kansen te realiseren, nl. (1) de 

maximumfactuur, en (2) de subsidiëring van scholen mede op basis van het 
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 De Morgen 28/10/2011. 
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 www.schoolinzicht.be 
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 Rudi Rotthier, “De Overkant”, reportages in De Morgen; o.m. 3/4/10. 
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percentage kansarme  leerlingen, de zogenaamde GOK-leerlingen
177

. Het 

secretariaat van het katholieke net wil die invloed terugschroeven van 14% naar 

7%, en sommige scholen en ouders vinden zich achtergesteld door een positieve 

discriminatie waarvan zij niet profiteren
178

. De voorrang bij inschrijving van GOK 

leerlingen werd niet meer gevolgd voor het schooljaar 2011-12
179

.   

Dat Vlaanderen tevéél focust om zwakke leerlingen in plaats van op de 

topppresteerders, is ook de mening van Dirk Van Damme, OESO. De zwakste 

groep in Vlaanderen doet het nog altijd beter dan in (veel) andere landen. Van 

Damme vergelijkt dus niet de Vlaamse kinderen onderling; die ongelijkheid is niet 

zijn zorg, wèl dat het procent van de leerlingen dat tot de allerbeste van Europa 

behoren, gedaald is van 16 naar 12,5%, voor een leestest
180

. 

De maximumfactuur beperkt de kost die de ouders moeten betalen voor 

buitenschoolse nevenactiviteiten, zoals schoolreizen, theaterbezoek, zwemmen. 

Welgestelde ouders financieren vlot dure reizen naar bv. de piramiden of 

skivakanties; wanneer de maximumfactuur dat onmogelijk maakt, noemen ze dit  

een verschraling van het onderwijs
181

. De vraag die hier duidelijk moet gesteld 

worden is: willen we de ongelijkheid (die hier van familiale oorsprong is) 

bestendigen – met alle gevolgen op vele vlakken (opleidingsniveau, inkomen, 

sociale onzekerheid, sociale conflicten; en op internationaal vlak: oorlog...). Op ‟t 

ogenblik dat de Vlaamse minister Pascal Smet de besparingen in het Vlaamse 

onderwijs bekendmaakt zegt Mieke Van Hecke opnieuw dat de scholen zo niet 
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GOK: Gelijke OnderwijsKansenbeleid, ingevoerd door Vlaams minister Frank 

Vandenbroucke, De scholen ontvangen per GOK-leerling een hogere subsidie en omkadering. 

GOK leerlingen worden gedefinieerd door: i) moeder zonder hoger secundair diploma; ii) 

gezinnen met een vervangingsinkomen; iii) thuistaal geen Nederlands; iv) kinderen opgevoed 

buiten het eigen gezin; v) uit rondtrekkende gezinnen. In 2012 kan het supplement per school 

oplopen tot 900 eur; of meestal 500-600 eur (minister Pascal Smet). 
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Ook Jan Van Damme, hoogleraar K.U.L. “de achterstand van kansarme leerlingen van 
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rondkomen en dat de ouders meer moeten kunnen bijdragen – aan de activiteiten 

van financieel bemiddelde leerlingen uiteraard (maar dat wordt er niet steeds 

bijgezegd). Enkele weken nadien brengen de media talrijke kritieken van 

ouderverenigingen en schooldirecties over de maximumfactuur, en de minister 

moet beloven dat er “een evaluatie” komt
182

. Negen maand later melden de media 

dat kleine plattelandsscholen “de dupe”, het “grootste slachtoffer” zijn van de 

maximumfactuur, want: “de ouders van de leerlingen daar zijn hoofdzakelijk blank, 

hoogopgeleid en welstellend”
183

. Deze ouders zouden veel meer kunnen betalen 

voor extra‟s; maar het mag niet, uit naam van de gelijke kansen. In het secundair is 

een maximumfactuur niet haalbaar, zegt Van Hecke
184

. Het 

Gemeenschapsonderwijs heeft deze kritiek niet. 

 

Dit is dus een cruciaal debat over gelijke kansen, versus betere kansen voor 

mijn eigen kinderen - de andere kinderen zijn niet mijn business. Ben ik mijn 

broeders hoeder? Of zouden de ouders die absoluut méér willen betalen, kunnen 

instemmen dat alle bijdragen in een grote pot worden gestort die aan alle kinderen 

evenveel ten goede komt? Dat zou solidaire herverdeling zijn. Wie is voor gelijke 

kansen, wie ertegen – een zuiver ethische keuze die sterk emotioneel gestuurd is. 

Het teniet doen van concentratiescholen en –klassen, met slechte prestaties, 

zou kunnen door a) minimumquota van kansarme leerlingen, naar analogie met de 

Amerikaanse ervaringen: minimumquota van kleurlingen in verhouding tot het 

procent diploma‟s van de lagere graad. Kleurlingen krijgen dus voorrang bij 

inschrijving. Zeker blijft dit in de VS leiden tot processen en protesten door 

blanken die zich benadeeld voelen. b) Een tweede mechanisme, voorgesteld door 

de OVDS, Oproep voor een democratische school
185

: in een eerste stap toewijzing 

door de overheid van een school op basis van de woonafstand enerzijds, en de 

gewenste sociale mix in elke school anderzijds. Na de toewijzing zou nog de 

mogelijkheid blijven van school te veranderen, op voorwaarde dat er nog een plaats 

beschikbaar is.  

                                                 
182

 Walter Pauli schrijft ongemeen scherp en helder: “Pascal Smet bashen om gelijke kansen te 
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Soms komen ook (winstoogmerken) dit debat beïnvloeden: kleinhandelaars 

van schoolmateriaal beweren dat de maximumfactuur hen benadeelt
186

, scholen 

zouden vaker naar supermarkten en groothandels stappen. Dit kan best waar zijn; 

het gaat immers om concurrentie voor de laagste prijzen. Elders wezen we al op de 

intrede van winstgevende bedrijven in het onderwijs: ook daardoor worden 

kinderen van vermogende ouders bevoordeligd. 

 

En het onderwijs van „allochtonen‟? 

 Tweede generatie nieuwe Belgen presteren op de testen wiskunde en lezen 

veel slechter dan autochtone leerlingen. Het verschil is in ons land groter dan in 

gelijk welk ander geïndustrialiseerd land. Nog erger is, dat voor wiskunde en lezen 

veel allochtone leerlingen niet het minimum halen dat nodig wordt geacht voor een 

beroepsuitoefening: 35% voldeden niet voor wiskunde, 44% niet voor lezen, in 

2006.  De  verschillen met autochtone leerlingen verminderen sterk wanneer de 

vergelijking gemaakt wordt tussen leerlingen die tot dezelfde sociale klasse 

behoren (volgens beroep en opleiding van de ouders); in de Franstalige scholen 

verdwijnt het verschil grotendeels, voor de meeste inkomensniveaus. Wanneer 

alleen gekeken wordt naar leerlingen in het Vlaamse ASO, verdwijnt het verschil 

tussen allochtone en autochtone leerlingen. Hier moeten we ons herinneren dat het 

algemeen secundair betere prestaties oplevert, voor dezelfde testen, dan 

beroepsgericht en technisch onderwijs. Hieruit kunnen we meteen de remedies 

afleiden: voor allochtone en voor autochtone leerlingen uit lagere sociale klassen 

moeten dezelfde inspanningen gedaan worden. Verschuiven van de studiekeuze 

naar latere leeftijd, kleine inhaalklasjes, het vinden van aansporingen (incentives) 

om de beste leerkrachten naar de concentratieklassen te halen, en het remediëren 

van de taalhandicap van allochtone gezinnen zijn maatregelen die samen moeten 

toegepast worden. Want het niet afmaken van de opleiding, of onder de 

minimumscore blijven, is een drama voor de toekomst van de hele samenleving; 

deze moet het dus verhinderen. De inspanningen betreffen niet alleen de school, 

maar ook jobcreatie en sociale vangnetten. Er is immers een massaal tekort aan 

jobs, zeker voor laaggeschoolden. 

Naast de factor sociale klasse, bestaan ook twee discriminaties in het 

onderwijs ten nadele van nieuwe Belgen. Enerzijds worden ze weg gefilterd uit de 

“rijke” scholen en afdelingen, door subtiele en minder subtiele maatregelen. 

Meyrem Almaci, volksvertegenwoordiger voor Groen!, werd door het Vlaams PMS 

centrum naar de beroepsafdeling “snit en naad” gestuurd. In ‟t geheim schreef ze 

zich in in het ASO, en behaalde later een master. Het is één schrijnend voorbeeld – 

dat goed afliep dankzij een buitengewone persoonlijke motivatie en moed – van de 
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discriminatie tegen talentvolle „allochtonen‟. Het hoofddoekenverbod op school, 

waardoor sterk gemotiveerde moslimmeisjes (of hun ouders) geweerd worden uit 

betere scholen, is een ander voorbeeld. Ten tweede is nog een breder verspreide 

handicap het talenbeleid in Vlaanderen. Verbieden van de moedertaal op school, en 

de (historisch begrijpelijke) fixatie van veel Vlaamse politici en cultuurdragers op 

het Nederlands, bemoeilijken het gelijktijdig verrijken van de eigen moedertaal van 

nieuwe Belgen èn de Vlaamse taal – gelijktijdigheid die betere resultaten geeft 

zoals uit diverse ervaringen blijkt. Gelijktijdigheid van twee talen is niet het geven 

van volledige vakken in het Turks. In het Gentse stadsonderwijs (schepen Rudy 

Coddens, Sp-a) heeft men al jaren positieve ervaringen met de thuistaal als opstap 

naar het Nederlands. 

De hervormingsplannen van Pascal Smet, ofschoon al jaren voorbereid, zijn 

dit jaar bron van hoogoplopende ruzies, tot en met beschuldigingen aan het adres 

van de onderzoekers Hirtt, Nicaise en Jacobs dat zij de PISA en andere statistieken 

vervalsen. De meningsverschillen tussen GO! en de katholieke zuil komen goed 

aan het licht tijdens het dubbelinterview met Raymonda Verdyck en Mieke 

Vanhecke, afgenomen door De Geus
187

. Eén citaat van Vanhecke: “We hebben 

noch de mankracht, noch de middelen, noch de infrastructuur om dit onmiddellijk 

te doen”. Dat betekent duidelijk: we hebben meer overheidsgeld nodig. Maar de 

doeleinden zijn ook anders. 

Tot slot één woord over de asielzoekers en mensen zonder papieren: het 

Onderwijsdecreet XXI weigert mensen zonder papieren de toegang tot het 

opleidingsaanbod van de Basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs. 

Hoe gaan ze Nederlands leren? Maar later worden ze afgerekend op hun slechte 

taalkennis.  

Ongelijkheid in de gezondheidszorg 

Vele wetenschappelijke studies hebben aan het licht gebracht dat 

gelijkberechtiging in de wetgeving niet automatisch leidt tot gelijkheid tussen 

verschillende groepen in de bevolking van bijvoorbeeld België – laat staan in een 

derde wereld land. Prof. Ivo Nuyens (KUL) gaf een korte en heldere 
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samenvatting
188

, prof. Karel Vuylsteek gaf hierover al jaren geleden les; de oudste 

waarnemingen dateren al van 1892!
189

 Beperkte financiële ruimte van families leidt 

tot het uitstellen van doktersbezoek. Maar de cijfers geven aan dat lager opgeleiden 

dat in de helft van de gevallen doen, hoger opgeleiden pas in één vijfde. Een 

eenoudergezin loopt driemaal meer kans. Ook één op tien gepensioneerden stelt 

doktersbezoek uit. Bovendien is de kans om ziek te worden ongelijk verdeeld over 

verschillende groepen, bijvoorbeeld volgens opleidingsniveau, zelfs in ons rijk 

land. Deze factoren samen hebben voor gevolg dat hoger opgeleiden méér genieten 

van de ziekteverzekering. Dat is zowat het tegenovergestelde van wat officieel de 

bedoeling is. Volgens Ivo Nuyens moeten de mechanismen nog beter bestudeerd 

worden.  

Een pas gepubliceerde uitvoerige studie over België besluit: “de 

gezondheidskloof tussen sociale groepen neemt toe. Hogeropgeleiden leven langer, 

lager opgeleiden gaan er tussen 1997 en 2004 niet op vooruit”
190

. Deze 

achteruitgang was in 1999 al geweten! (K. Vulstem). Bijvoorbeeld, wie geen enkel 

onderwijs volgde, gaat in 2001 gemiddeld 7,5 jaar vroeger dood dan de hoogst 

geschoolde; in 1991 was dit verschil slechts 5,2 jaar. Het aantal jaren dat men in 

goede gezondheid leeft: vrouwen zonder diploma hadden in 2004 op 25-jarige 

leeftijd vier gezonde jaren minder te verwachten dan het gemiddelde in 1997; en 8 

jaren minder dan hoogopgeleiden in 2004
191

. 

Uit de gezondheidsenquête van 2008 wist men al, bijvoorbeeld: naarmate het 

opleidingsniveau daalt,  stijgt de proportie mensen dat pijn lijdt. Suikerziekte is 3 

maal prevalenter bij de laagst dan bij de hoogst opgeleiden. 

Op Europees niveau zijn gelijkaardige verbanden gevonden: vrouwen uit de 

laagste inkomensgroep hebben 15 jaar minder levensverwachting dan rijke 
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vrouwen; mannen zelfs 19 jaar minder
192

. Wat zijn de oorzaken van deze groeiende 

ongelijkheid? Behalve wat Nuyens al vermeldde, wijst Vuylsteek nog op: 

schoolverzuim en zittenblijven, behuizing en woonomgeving, waarvoor hogere 

inkomens meer keuze hebben. Gevaarlijk en laag betaald werk, werkloosheid; 

onstabiel inkomen; contactarmoede, eenzaamheid. 

Maar het wetenschappelijk onderzoek is hoofdzakelijk naar het individu gericht: nl. 

naar het gezondheidsgedrag. En wat vindt men? Tabaksgebruik, voeding met meer 

suikers en minder vis en bruin brood, minder sporten, minder deelname aan 

preventie zoals opsporing van kanker (borst, baarmoederhals), van diabetes, 

longfoto, prenatale raadpleging, raadpleging van Kind en Gezin, vaccinatie tegen 

tetanos en hepatitis B, consultatie van de tandarts, minder kennis over preventie van 

AIDS, opsporen van verhoogde bloedcholesterol: alle zijn ongunstiger bij lager 

opgeleiden.   

Hierdoor is weer een ethische, ideologische keuze mogelijk : „indien lager 

opgeleiden ongezonder leven, vaker ziek worden , en minder gebruik maken van 

gezondheidszorg, is dat hun eigen verantwoordelijkheid‟, het is een opvatting die 

sommigen verdedigen. Vermits tabak schadelijker is voor lager opgeleiden, 

waarom doet niet iedereen hogere studies? – het is een vrij cynische vraag, omdat 

we weten dat velen die kans niet krijgen, door een veelvoud van factoren. Maar in 

de praktijk zijn acties om de ongelijkheid in het gezondheidsniveau te verbeteren, 

op het individueel gedrag gericht (Vuylsteek). De oorzaken van laag inkomen, en 

van lage scholingsgraad blijven buiten beeld; of worden ook aan het individu 

toegeschreven.  

Deze kleinere solidariteit zal echter ook gevolgen hebben voor iedereen in de 

samenleving, bijvoorbeeld omdat de productiviteit van de zwakkere groepen  lager 

zal liggen, en conflicten in de hand worden gewerkt tussen ongelijke groepen.  

 

Wilkinson: Hoe ongelijkheid een samenleving ondermijnt.  
Richard Wilkinson, professor sociale epidemiologie in Nottingham, en Kate 

Pickett, hoogleraar epidemiologie in York, publiceerden zopas het spraakmakend 

boek “The Spirit level. Waarom gelijkheid beter is voor iedereen”. Ze maakten  

wereldwijde statistische studies, onder meer de vergelijking tussen de Amerikaanse 

staten. Hun bevindingen zijn dat inkomensongelijkheid samengaat met meer 

lichamelijke en geestesziekten, drugsproblemen, slechtere schoolprestaties, meer 

gevangenen, meer overgewicht, meer tienerzwangerschappen, meer geweld (o.m. 

doodslag), minder welzijn van kinderen (volgens Unicef criteria), minder sociale 
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mobiliteit (opschuiven van een sociale klasse naar een hogere), grotere kloof tussen 

arme en rijke landen, minder aandacht voor opwarming van de aarde
193

  

Wilkinson en Pickett beschrijven ook in grote lijnen de maatregelen om méér 

maatschappelijke gelijkheid te realiseren. Kleinere inkomensverschillen zoals in 

Japan, en aftoppen van hogere inkomens door hoge belastingen, samen met veel 

overheidsvoorzieningen (gratis of goedkoop voor de burger), zoals in Zweden. 

Factoren die zulks beïnvloeden zijn o.m. een strenge arbeidswetgeving, lage 

werkloosheid, hogere minimumloon en pensioenen, betere onderhandelingspositie 

voor de vakbonden, beter onderwijs voor iedereen. Aan de basis van alle 

maatregelen is de politieke wil of meerderheid, of in andere woorden: de morele 

keuzen van de beleidsmakers: regering, kiezers maar vooral de private sector. 

Toch gaat het om méér dan een keuze tussen één of andere samenleving, 

keuze die ieder van ons willekeurig en persoonlijk maakt. Het gaat ook om 

eigenbelang van allen, zeggen Wilkinson en Pickett: iedereen profiteert in een meer 

gelijke samenleving. Dat geldt ook voor de winstgevende bedrijven: inderdaad, 

grotere ongelijkheid verlaagt het totale verbruik, zegt Nobelprijswinnaar Joseph 

Stiglitz. En dus daalt de omzet van de bedrijven. De verklaring is dat de hoogste 

inkomens nauwelijks onvervulde behoeften hebben, terwijl deze behoeften zeer 

groot zijn bij de lagere inkomensklassen. 

Prof. Wilkinson (die met pensioen is) tracht nu deze boodschappen te doen 

doordringen bij beleidsmakers en kiezers. Nieuwe cijfers en voorstellen verschijnen 

regelmatig op de site van zijn stichting  www.equalitytrust.org.uk. 

 

Klimaatcrisis & natuurlijke rijkdommen: moeten we solidair zijn of niet? 

Een cruciaal voorbeeld voor kleine of grote solidariteit zijn de 

klimaatproblemen en uitputting van natuurlijke rijkdommen. We zullen hier niet 

ingaan op de massa‟s wetenschappelijke studies, maar wel wijzen op de ongelijke 

verdeling van de schadelijke gevolgen, en van de relatieve bijdrage van rijke versus 

arme landen tot de CO2 uitstoot, vervuiling en energieverspilling. In Kopenhagen is 

de strijd aan de oppervlakte gekomen: de regeringen van de rijke landen lijken niet 

te willen betalen voor de rotzooi die de bedrijven en verbruikers van hun naties 

gemaakt hebben – met gevolgen voor de hele wereld. Of juister: ze vinden dat 

iedereen mee moet betalen, ook de ontwikkelingslanden. Evenveel? Hetzelfde 

procent? In verhouding tot de uitstoot/vervuiling waar ieder voor verantwoordelijk 

is? Dat is een ethische kwestie van “eerlijke” verdeling. Maar de rijken willen 

zoveel niet afstaan, vrees ik. Ofschoon de enen zeggen “we moeten ook aan onze 

achterkleinkinderen denken”, komen we allerlei graden van egocentrisme of 

egoïsme tegen: ik heb geen kleinkinderen; ‟t zal mijn tijd wel duren. Een 
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bedrijfsleider: ik moet rekening houden met de markt/mijn aandeelhouders. De 

vakbonden: niet wij maar de patroons zijn verantwoordelijk, de werkgelegenheid 

moet gevrijwaard worden. In extreme gevallen ontbreekt ziekte-inzicht: het klimaat 

hangt niet af van de CO2 uitstoot, of: er zal altijd genoeg energie zijn, ik breng mijn 

kinderen dagelijks met de veilige SUV naar de beste school 10 km verder.   

De kredietcrisis en de daaropvolgende sociaaleconomische crisis slaan harder 

toe in de arme landen. Eén van de mechanismen is dat de banken geen borg meer 

willen staan voor hun handel; en dat de 20 rijkste naties, de G20, geen bijkomende 

steun gaven aan de armste, de Afrikaanse, landen. De internationale instellingen, de 

Wereldbank, de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling steunen 

vooral landen met een middelmatig inkomen, zoals Oost-Europa, volgens Paul 

Collier, professor in Oxford
194

. We komen hierop uitgebreider terug in het 

hoofdstuk Complexe problemen. De solidariteit reikt dus niet vèr genoeg. 

 

Deze voorbeelden illustreren dat een grondige feitenkennis enerzijds, en 

rationeel denken anderzijds nodig zijn om keuzes te maken, dit wil zeggen om onze 

emotionele verlangens (inbegrepen wie we liefhebben) nu, maar ook in de toekomst 

te kunnen verwezenlijken. Altijd moeten we ons leven in gemeenschap, en onze 

totale afhankelijkheid van deze gemeenschap, in rekening brengen, dus de wensen 

en handelen van de anderen, en de regels die in de gemeenschap werden 

afgesproken. 

Omdat afspraken tussen velen nodig zijn, is het waardevol dat menselijke kontakten 

en sociale zin en sociale organisatie bevorderd worden
195

. Hieruit volgt onder meer 

dat we pluralistisch onderwijs aanprijzen, en verkiezen boven een godsdienstig 

gestuurde school die tegengestelde visies uitsluit (=andere godsdiensten of religies, 

en de atheïstische of vrijzinnig-humanistische opvattingen) en daardoor ook 

leerlingen met de andere filosofische keuzen als tweederangs behandelt. Wij pleiten 

voor maatregelen die uitwisseling en begrip binnen maatschappelijke groepen 

bevorderen, en tegen uitsluiting, bijvoorbeeld tegen het verbod op de openbare 

beleving van een godsdienst of religie
196

.  
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 Deze principes werden bepleit door Lucien De Coninck op basis van een logische 

wetenschappelijke analyse, zie “Wetenschap en moraal” op: www.fondsluciendeconinck.be  
196

 Terwijl ik dit schrijf woedt het hoofddoekendebat. Het katholieke scholennet heeft geen 

hoofddoekenprobleem omdat moslimjongeren er sedert jaren zachtaardig geweerd worden. 

Migrantenkinderen geraken zo geconcentreerd in enkele scholen van het pluralistisch GO 

onderwijs. Dit conflict is deels een voorbeeld van twee maatschappijmodellen: de katholieke, die 

anderen uitsluit maar wel dominant is; en het gemeenschapsmodel-voor-allen, dat minder steun 

krijgt. Zie ook Roels, http://hdl.handle.net/1854/LU-814615 

http://hdl.handle.net/1854/LU-814615
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Filantropie, liefdadigheid, barmhartigheid tegenover solidariteit 

Bij solidariteit heeft iedereen recht op dezelfde hulp, op hun rechtvaardig 

deel van het drinkwater, van de kansen tot ontwikkeling. Dat kenmerk missen 

filantropie en liefdadigheid, ze gebeuren dankzij de goede wil van een weldoener; 

ofschoon in sommige gevallen het resultaat even positief is. Maar in de meeste 

gevallen zijn filantropie en liefdadigheid tijdelijk, en selectief: voor de enen wel, de 

anderen weer niet. Bovendien wordt filantropie vaak zo georganiseerd dat de gever, 

de mecenas, er beter van wordt, en is dat ook de voorwaarde. Voorbeelden zijn 

commerciële organisaties met winstoogmerk die sociaal en ontwikkelingswerk 

verrichten. Bill Gates en zijn vrouw Melinda, en Warren Buffett hebben een 

reusachtig pakket (36 miljard van Gates) van hun beurseffecten ondergebracht in 

een filantrope stichting. Daardoor betalen ze geen belastingen meer op de 

inkomsten, en bovendien beslissen ze wat met de inkomsten gebeurt. Malaria moet 

bestreden worden door een vaccin, daarover hebben zij beslist (denk aan de 

toekomstige opbrengsten van de producent van de toekomstige vaccin!). Ook een 

tuberculose vaccin project krijgt geld om méér geld in te zamelen
197

 De 

democratische organen van onze samenleving die de hele bevolking 

vertegenwoordigen, komt er niet in tussen. “Wanneer gezondheid en scholing in de 

handen komen van rijke en machtige filantropen, ontstaat een probleem van 

aansprakelijkheid. Het winstmotief om een wereld te scheppen met meer 

medeleven en solidariteit is op zijn minst gezegd wat vreemd. Is  competitie de weg 

naar samenwerking? Dat business de wereld kan redden is een gemakkelijke 

mythe” (boek van Michael Edwards)
198

.   
Wordt vervolgd 
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 De Morgen 26/10/2011. Wetenschappers stellen vragen bij de eigen koers die de Foundation 

vaart. Er wordt ook geïnvesteerd in olie en MacDonalds, medewerkers zijn afkomstig van Coca-

Cola en Novartis, de farmagigant. 
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 http://www.opendemocracy.net/openeconomy/michael-edwards/why-social-transformation-is-not-job-for-

market?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_content=201210&utm_campaign=Nightly_2010-
12-29+05:30 
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