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14Wat hebben Tim

Cook, Urbanus, Jo

Vandeurzen, Guy

Ullens de Schooten,

Michael O’Leary,

Vincent Kompany,

George W. Bush,

Bart De Wever en

Mark Zuckerberg

gemeen? Ze goten

dit jaar allen een

emmer ijskoud wa-

ter over zich. Deel-

nemers aan de  Ice

Bucket Challenge

(letterlijk: ijsemmer -

uitdaging) worden

uitgedaagd binnen

24 uur een filmpje

te posten waarin ze

de uitdaging aan-

gaan. Doen ze dat

niet, dan moeten ze

100 dollar overma-

ken aan de liga die

opkomt tegen de

spierziekte ALS. In

ons land haalde de

ALS Liga  al 310.000

euro op.

Fictiereeksen zijn nog nooit zo

populair geweest. En tv-zen-

ders hebben er nog nooit zo

weinig mee verdiend. Het is de

paradox van de moderne me-

dia. Het komt door de popula-

riteit van het bingewatchen.

Aan één stuk doorkijken, naar

analogie van het bingedrinken,

of comazuipen. Wie een reeks

volgt, wil niet langer een week

wachten op de volgende afle-

vering. Dus nemen consumen-

ten liever een reeks op om ze

dan in zo kort mogelijke tijd te

verslinden. Zonder reclame te

kijken, dat spreekt. Echte fic-

tiefreaks betalen een abonne-

ment bij Netflix, dat in septem-

ber ook in België van start

ging, of een platform als Rio

van Telenet. Bingen, maar.

Op 5 november om exact 22 uur stroomde een

tsunami over Luxemburg die de naam Luxem-

bourg Leaks kreeg. Die dag onthulden 80 jour-

nalisten in 26 landen, onder wie De Tijd-journalist

Lars Bové, meer dan 540 vertrouwelijke belas-

tingdeals die Luxemburg had gesloten met 343

bedrijven. Ook Belgische topbedrijven en de rijk-

ste families van ons land bleken in Luxemburg

groen licht te krijgen om amper tot geen belas-

ting te betalen. Op die manier zijn België en de

rest van de wereld miljarden euro’s belastingen

misgelopen. Behalve de Luxemburgse regering

kreeg ook de gloednieuwe voorzitter van de Eu-

ropese Commissie, Jean-Claude Juncker, bakken

kritiek omdat hij van 1995 tot 2013 Luxemburg

leidde als premier. Op 9 december volgde nog

een tweede datalek dat aantoonde dat alle ad-

vieskantoren in Luxemburg al zeker tien jaar lang

zulke belastingdeals mochten sluiten. Dankzij

LuxLeaks kreeg België als eerste land in de we-

reld toestemming van Luxemburg om alle belas-

tingdeals met Belgen te mogen zien.
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De jihadi’s van Isla-

mitische Staat lie-

ten het bloed rijke-

lijk vloeien met

massa-executies

op honderden sjiie-

ten en andere reli-

gieuze minderhe-

den. Een beproefde

methode was 

onthoofding, waar-

van de beeldopna-

mes via de sociale

media werden ver-

spreid. Het was een

doeltreffend propa-

gandamiddel: IS

stond meteen op

de kaart.
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14‘Look up’: met die oproep om op te kijken van onze schermpjes

haalde de Britse twintiger Gary Turk dit jaar meer dan 48 miljoen

views op YouTube. In november pleitten Gentse studenten voor

een smartphone-etiquette. In 2014 groeide de bezorgdheid over

onze altijd-onlinecultuur, waarin we immer bereikbaar zijn. Ons

hoofd heeft nood aan rust. Ook om nieuwe ideeën te ontwikkelen,

bleek uit de reeks en het boekje ‘Modern Minds’ van De Tijd.

Ze zijn de meest donkere keerzijde van de mon-

dialisering. Syriëstrijders komen uit de vier

windstreken, maar net iets meer uit België.

Sinds het begin van de oorlog in Syrië (en later

ook in buurland Irak) zijn volgens de Belgische 

jihadexpert Pieter Van Ostaeyen al 438 mensen

uit België vertrokken. Dat is het hoogste percen-

tage van alle westerse landen, gemeten tegen-

over het totale bevolkingsaantal.

Wereldwijd versnellen farmabedrijven hun onderzoek naar een

ebolavaccin om de epidemie in te dijken. GSK ontwikkelde in het

Waalse Rixensart een vaccin en gaat dat begin volgend jaar tes-

ten op gezondheidsmedewerkers in de getroffen landen in West-

Afrika. 20.000 dosissen staan klaar voor verscheping. Ook

Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceuti-

ca, begint volgend jaar met klinische testen. Daar leidt de Belg

Paul Stoffels het onderzoek. Dergelijke initiatieven worden gefi-

nancierd door internationale instellingen en liefdadigheidsinitiatie-

ven zoals de Bill & Melinda Gates Foundation. 
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In het federaal regeerakkoord

wordt een taxshift aangekon-

digd. Een verschuiving van de

lasten op arbeid naar een ho-

gere belasting op consumptie,

vermogens of ecofiscaliteit.

Het hing meteen als een don-

derwolk boven de regering-

Michel toen CD&V de taxshift

vertaalde in een pleidooi voor

een vermogenswinstbelasting.

Maar de liberalen en de N-VA

vrezen dat een taxshift dan

dreigt neer te komen op een

taxlift, een verhoging van de

belastingdruk. 


