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Algemeen 

 

 
 2010 wordt een crisisjaar 

 
Het crisisjaar 2009  is nog maar net achter de rug en we worden opnieuw 

geconfronteerd met nieuwsberichten over ontslagrondes en faillissementen. De 

werkloosheid blijft gestaag toenemen.  Met de aankondiging van de sluiting van Opel 



Antwerpen werd een al zwarte maand januari nog een stukje donkerder. In de eerste 

drie weken van 2010 werd in het Vlaams Gewest het collectief ontslag aangekondigd 

voor zo’n 3.000 werknemers, een triest record. Daarmee wordt de trend van 2009 

onverminderd verder gezet. De voorbije twee jaar verloren al meer dan 30.000 

werknemers hun baan in bijna 4.000  faillissementen.  Antwerpen is de zwaarst 

getroffen provincie, die de voorbije twee jaar meer dan 40% van alle collectieve 

ontslagen incasseerde. Door de slechte conjunctuur draait de haven ver onder haar 

mogelijkheden. Daarna volgden in de provincie ook nog herstructureringen bij 

Aleris, Philips, Janssen Pharmaceutica (482 afdankingen), Brepols, samen met de 

toeleveranciers goed voor bijna 5.000 ontslagen werknemers, waardoor de provincie 

Antwerpen inmiddels nog hoger gestegen is op de sombere ranglijst. 

In januari werd ook bij HP in Diegem (Vlaams-Brabant) het collectief ontslag van 324 

werknemers aangekondigd. Ook bij Inbev blijft de sociale onrust aanhouden om te 

verhinderen dat er ontslagen vallen. Het is zeker dat we in de komende maanden 

nog geconfronteerd zullen worden met dergelijke herstructureringen en 

faillissementen van grote ondernemingen, en/of de toeleveranciers die van deze 

bedrijven afhankelijk zijn. 

Ook het aantal openstaande vacatures is al een jaar lang in vrije val. Dat is natuurlijk 

bijzonder slecht nieuws voor de werkzoekenden in Vlaanderen. In december 2009 

had VDAB nog iets meer dan 32.000 openstaande vacatures voor meer dan 220.000 

niet-werkende werkzoekenden. Maar elke maand komen er meer werkzoekenden bij 

dan er nieuwe vacatures gepubliceerd worden, waardoor heel wat werkzoekenden in 

de langdurige werkloosheid dreigen te verzinken. 

De verwachting is dan ook dat we – net als in de vorige economische crisissen – 

minstens twee jaar lang geconfronteerd zullen worden met een toenemende 

werkloosheidsgraad, en dat het wel 7 à 8 jaar kan duren vooraleer het 

werkloosheidsniveau van vóór de crisis opnieuw geëvenaard wordt. Volgens 

sommige prognoses zouden er in 2010 in het Vlaams Gewest nog eens 50 à 60.000 

werkzoekenden kunnen bijkomen. 

 
 Europa en Euro in crisis 

 
Naast de werkloosheidscijfers in de Europese landen, komen nu ook andere 

problemen aan de oppervlakte. 

Overheden die zich te diep in de schulden hebben gestoken om de banken te redden 

en de economie te stimuleren, krijgen de rekening gepresenteerd en komen in de 

problemen door hun gigantische overheidsschulden.  

Sommige, vooral kleinere,  landen die redder in nood wilden spelen voor hun 

banksector, komen nu in zeer moeilijk vaarwater. 

 

IJsland was een eerste waarschuwing. 

Een aantal Oost-Europese landen, maar ook enkele landen binnen de Europese Unie 

zijn virtueel failliet. 

Sommige landen zijn niet meer in staat zijn hun verplichtingen na te komen en hun 



schulden af te betalen! 

Griekenland heeft een begrotingstekort van 15% en is onder curatele gesteld van 

Europa met zeer zware sancties. Zo moeten ze hun begroting binnen de twee jaar 

terug onder de drie procent brengen. 

De pensioenleeftijd wordt opgetrokken, alle ambtenaren moeten 10% loon inleveren 

en er mag maar 1 ambtenaar aangeworven worden per 5 die op pensioen gaan. 

 

In Ierland waar de banksector in zijn geheel insolvabel is, zal de overheid 

waarschijnlijk tot nationalisatie dienen over te gaan bij nieuwe problemen. 

Een dergelijke maatregel zou ook meteen het failliet van Ierland betekenen. De 

financiële sector is 8 keer groter dan het bruto binnenlands product. De overheid is 

simpelweg niet in staat om dergelijke verliezen te blijven opvangen.  

Maar ook in Groot-Brittannië is de financiële sector  met 490% van het BNP 

gigantisch. Een grote financiële sector is een nadeel in een kredietcrisis. Niet alleen 

omdat je als land gigantische bedragen moet injecteren om de banken te redden, 

maar ook omdat een groot deel van de fiscale ontvangsten komen uit de winsten van 

de banken. 

Winsten die helaas smelten als sneeuw voor de zon. 

Het IMF publiceerde zopas een rapport waaruit blijkt dat de Britse overheid voor 

19,8% intervenieerde in de economie. Dit gaat zowel over kapitaalverhogingen bij 

banken als de aankoop van activa door de centrale bank. Groot-Brittannië verwacht 

dit jaar een begrotingstekort van 7,8%. 

Het tekort bedraagt nu 175 miljard GBP. Deze bedragen lenen kan eigenlijk al niet 

meer. Maar “gelukkig” (?) zitten ze niet in de eurozone waardoor ze  ponden kunnen 

bijdrukken om de tekorten te financieren. Maar liefst 80% van het tekort wordt nu 

gefinancierd via de drukpersen. Daarbovenop zullen de belastingen verhoogd 

worden… Vanaf  2010 zal het toptarief voor inkomens boven 150.000 GBP stijgen 

van 40% naar 50% , belastingen op dividenden gaan ook 10% omhoog  en men 

overweegt om de belastingen op meerwaarden op te trekken van 18% naar 25%. 

Ook in Portugal en Spanje, 4 miljoen werklozen, zijn de economische cijfers zo 

negatief dat het ergste moet gevreesd worden. 

En in België? 

Ook hier heeft de staat de banken miljarden steun gegeven en is de werkloosheid 

hoog opgelopen. De schulden van de banken zijn gigantisch. 

Fortis alleen al heeft bijvoorbeeld twee keer zoveel schulden als heel België. 

Je kan je terecht de vraag stellen of kleinere landen wel de middelen hebben om 

grote banken te ondersteunen? Dexia moet van Europa 35% afslanken. 

België wordt al het Griekenland van de Noordzee genoemd, maar onze ministers 

doen er alles aan om van dat etiket af te raken. 

 

Resultaat van dat alles is dat de Euro zwaar onder druk is komen te staan. 

De Euro verloor op korte tijd 5% van zijn waarde t.o.v. de US Dollar.   

Speculanten hebben voor 8 miljard dollar aan shortposities ingenomen tegen de 

euro.  Het is de grootste baissepositie ooit ingenomen tegen de eenheidsmunt. Met 

short-selling kunnen handelaars speculeren op een daling van activa zoals aandelen, 

grondstoffen of valuta. Dat weerspiegelt het wankelende vertrouwen in de euro, nu 

het duidelijk is dat tal van leden uit de eurozone voor een zware taak staan om hun 

schuldenberg weg te werken. Griekenland zat de voorbije weken in volle storm, door 



zijn uit de pan swingende overheidstekort. 

Op de obligatiemarkten schoot de rente op Griekse overheidsobligaties de hoogte in, 

uit vrees dat het land zijn schulden niet zal kunnen terugbetalen. Ook andere Zuid-

Europese landen zitten in de probleemzone zoals Portugal en Spanje. 

Een voordeel is dat de Europese producten goedkoper worden. 

Het nadeel is dat grondstoffen en olie, die moeten ingevoerd worden, duurder 

worden. 

 

Ook in de rest van de wereld beginnen de problemen zichtbaar te worden, kijk maar 

naar Dubai. 

En hoe zit het in Japan? Met een schuld die nu meer dan 200% van het BNP bedraagt, 

een economische crisis die al 20 jaar aansleept en een bevolking die vergrijst, is het 

duidelijk welke kant het op gaat. 

Europa zal het ook dit jaar dus zonder Japanse toeristen moeten doen, vraag dat 

maar na in Griekenland… 

 

In Amerika zijn duizenden kleine en middelgrote banken in gevaar. Volgens een 

controlecommissie van het Amerikaanse Congres hebben de banken teveel kredieten 

verleend voor handelspanden. En dat wreekt zich nu: want de economische crisis 

slaat hard toe en dreigt heel wat ondernemers met afbetalingsproblemen op te 

zadelen. Op veel plaatsen staan volledige bedrijfspanden nu al leeg.  

Van de 8.108 banken hebben er 2.988 een gevaarlijk groot aantal kredieten in 

bedrijfsvastgoed uitstaan. Daaronder bevinden zich veel banken die minder dan 10 

miljard dollar op hun balans hebben. 

Vorige maand gingen al zestien kleine en middelgrote financiële instellingen in de 

Verenigde Staten over kop. Vorig jaar schoot de staat 140 regionale banken ter hulp. 

De grote banken werden op hun beurt door de staat overeind gehouden. 

 
 Wat verandert er in februari 2010? 

 
 Taks op usb-sticks en externe harde schijven 

 

Vanaf 1 februari zal er ook kopieertaks betaald moeten worden bij de aankoop van 

usb-sticks, settopboxen en externe harde schijven. 

De kopieertaks is nu al van toepassing op onder meer blanco cd's. Met de opbrengst 

ervan worden auteurs, artiesten en producenten vergoed voor hun werk, dat op de 

sticks en schijven wordt gekopieerd. 

Vanaf 1 februari wordt dit uitgebreid naar externe harde schijven, flash-

geheugenkaarten, usb-sticks en settopboxen. Voor andere produkten ligt de taks 

nog hoger. En dan moet nog BTW worden toegevoegd.  

 

 Bus en tram duurder 

 



Het kopen van een kaartje op de bus of de tram wordt aanzienlijk duurder voor wie 

zijn verplaatsing aan de bestuurder wil betalen. Voor een verplaatsing van 1 of 2 

zones zal dan 2 euro moeten worden betaald in plaats van 1,60 euro. Dat is een 

kwart meer. Voor 3 of meer zones stijgt het tarief van 2,70 euro naar 3 euro. Maar 

dit alles kan worden omzeild.  

De Lijn wil de bus- of tramgebruiker ertoe aanzetten om niet langer op de bus of op 

de tram te betalen. Dat vergt immers te veel tijd van de chauffeurs. Wie zijn tickets 

op voorhand koopt, is daarom goedkoper af. In voorverkoop bij een van de 3.600 

voorverkooppunten van De Lijn is een biljet goedkoper dan bij de chauffeur. Een 

biljet korte afstand kost in voorverkoop 1,20 euro. Een biljet lange afstand heb je al 

voor 2 euro. De prijs in voorverkoop wijzigt trouwens niet op 1 februari. 

Een ander alternatief is het betalen via sms. Vanaf 1 februari kan iedereen in 

Vlaanderen zijn ticketje voor een bus of tram van De Lijn voor het opstappen via een 

kort berichtje via zijn gsm betalen. De voorbije twee jaar werd het systeem al 

uitgebreid getest in Antwerpen en Gent. Nu zal het dus overal kunnen. 

Wie vanaf 1 februari 2010 een sms-ticket wil kopen, sms't vóór hij opstapt een 

bestelcode naar het verkort nummer 4884. Voor een sms-ticket van 60 minuten is 

dat 'DL60', voor een sms-ticket van 120 minuten 'DL120'. Na enkele seconden krijgt 

de reiziger een bevestigings-sms die geldt als vervoerbewijs.  

Een sms-ticket kost 1,30 euro voor 60 minuten of 2,10 euro voor 120 minuten. 

Daarbij komt nog 0,15 euro telecomkosten voor de aanvraag-sms. 

 

 Geen NMBS-dag aan zee meer 

 

De NMBS wiedt haar aanbod aan formules. De 50%-verminderingskaart en de 

treinbiljetten 'Een Dag aan Zee' en 'Een Dag in de Ardennen' worden afgeschaft 

wegens te weinig succes. 

De tarieven van de NMBS stijgen overigens. Een abonnement voor een vast traject 

wordt 0,66% duurder. Schooltreinkaarten worden eveneens 0,66% duurder.  

Een Rail Pass zal een euro meer kosten. In tweede klas zal hij nu 74 euro kosten. 

En het 'Kids4Free'-principe wordt vereenvoudigd. Kinderen tot 12 jaar kunnen 

voortaan zonder tijdsbeperking gratis reizen in zowel eerste als tweede klas als een 

betalende volwassene hen begeleidt. 

Voorts komen er enkele kleine aanpassingen aan het rittenschema.  

 

 Treinreis betalen met ecocheques 

 

Vanaf 1 februari kan je ook een treinreis betalen met ecocheques. Dit geldt voor 

gewone verplaatsingen en voor diversen passen. Maar niet voor abonnementen. 

Bij De Lijn en de MIVB is betalen met ecocheques geen optie. Het zou voor te veel 

vetragingen zorgen op trams en bussen. 

 

 CE-markering van ramen en deuren  

Buitenschrijnwerk moet voortaan voldoen aan Europese normen inzake 

waterdichtheid en moet bestand zijn tegen windbelasting. Dat wordt veruiterlijkt in 

een verplicht markering met het CE-logo. 



 

 
Onderwijs  

 
 Mogen directeurs bestuurslid zijn van een onderwijsvakbond? 

 
Zie onze vorige persmededeling in Nieuwsbrief 1 van januari 2010 

 

Mogen directeurs bestuurslid zijn van een onderwijsvakbond? 

  

Bericht van Hof van Beroep te Antwerpen 

"U gelieve te willen noteren dat de uitspraak van het arrest ambtshalve werd  

uitgesteld naar de zitting van  februari 2010. 

Ik hield me eraan u hiervan in kennis te stellen." 

 

Bron:  Neutr-On. Wij houden u op de hoogte. 

 
 Ontmoetingsdagen met Pascal Smet 

 



Ben je leerling, (groot-)ouder, leerkracht, directeur, directrice, inrichtende macht, 

kortom heb je iets met het onderwijs te maken? Zit je met een ei over je school? 

Broed je op een idee of heb je een straf voorstel? En wil je dit de minister van 

Onderwijs zélf vertellen? 

 

Kom dan naar één van de ontmoetingsdagen in je buurt en zeg het hem zelf!  

 

Meer info en data vind je op deze site: 

http://www.ond.vlaanderen.be/zeghethemzelf/trailers/ 

 

Enkele onderwerpen die Neutr-On zal aanbrengen zijn: 

 

 neutrale ombudsdienst voor onderwijs 

 het geweld en de agressie in de scholen, waarden en normen 

 de rechten van de leerkracht 

 gebrek aan materiaal, machines in sommige scholen 

 de nieuwe evaluatieprocedures, kamer van beroep, samenstelling 

 de ongeldigheid, ondemocratische Raad van Beroep die door een nieuwe 

procedure ingesteld werd 

 kloof tussen ASO en BSO 

 samenstelling van schoolbesturen, onverenigbaarheden 

 het asbest in de scholen van het Gemeenschapsonderwijs 

 conformiteit tussen de verschillende schoolnetten 

 wanneer komen de websites van de kamer en college van beroep op internet? 

 degelijke opleiding voor directeurs 

 
 
Sectoren 

 
 Non-profitsector    

 
Dit jaar moet er onderhandeld worden over een nieuw vijfjarenakkoord voor de non-

profitsector. Meer koopkracht en meer jobs zijn prioritair. Er is nog steeds een grote 

kloof tussen de witte en de harde sectoren.   

Hij wijst er nog op dat er door de verouderende bevolking steeds meer vraag is naar 

professionals. Er is een groei van 2 procent per jaar nodig.  De sector telt bovendien 

veel vrouwen en die werken vaak deeltijds, met zware uren en psychologische stress 

tot gevolg. Vandaar ook de personeelseis om de combinatie werk-gezin te 

http://www.ond.vlaanderen.be/zeghethemzelf/trailers/


vergemakkelijken, door bijvoorbeeld extra vrije dagen in te lassen."   

Op de kabinetten probeert men het overleg over de financiering tegen september-

oktober rond tracht te hebben. Het vorige sociaal overleg sleepte anderhalf jaar aan. 

De vakbonden verwachten ook dat het overleg met de nodige druk van de achterban 

gepaard zal gaan, want "er wordt nooit iets gratis gegeven in onze sector".  

De vakbonden legden onlangs hun eisen voor aan Vlaams minister-president Kris 

Peeters en federaal premier Yves Leterme. Enkele duizenden manifestanten kwamen 

opdagen om de vakbondseisen te ondersteunen. 

 
 Politie: stakingsaanzegging 

 
Stakingsaanzegging uitgaande van het  gemeenschappelijk vakbondsfront.   

 

Brussel, 01.02.2010  

Aan Mevrouw Anne-Mie TURTELBOOM  

Minister van Binnenlandse Zaken  

Wetstraat 2  

1000 BRUSSEL  

  

Mevrouw de Minister,  

Overeenkomstig,  

-  artikel 126 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde  

politie gestructureerd op twee niveaus;  

-  het KB van 23 december 1998 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 7  

december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee  

niveaus,  wens ik u bij deze de aanzegging mede te delen van een geplande staking.  

  

De staking beslaat volgende personeelsleden, diensten en data :  

Alle personeelsleden van de  zes zones van de  lokale politie  van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  De staking zal aanvangen op  15.02.2010  te 00.00 uur  en 

zal lopen tot en met 31.03.2010  te 24.00 uur. De staking kan tijdens de vermelde 

periode op eender welk tijdstip gevoerd worden onder verschillende vormen en 

acties.  

  

De motieven voor deze aanzegging zijn de volgende :  

Het toenemend aantal gevallen van extreem geweld tegenover politieambtenaren 

waarbij wordt vastgesteld dat buitenproportionele gewelddadige middelen worden 

aangewend zoals oorlogsvuurwapens van het type kalashnykov. 

De ploegen op het terrein worden onvoldoende gesteund door back-up ploegen van 

eigen zone laat staan dat er voldoende samenwerkingsakkoorden zouden zijn met 

naburige zones en de federale politie.  

Het personeel wordt dagelijks geconfronteerd en gedemotiveerd door onbegrijpelijke  

beslissingen vanwege de juridische overheden die er op neerkomen dat er nagenoeg 



een sfeer van straffeloosheid heerst binnen bepaalde gemeenten en wijken.  

Het normaal uitoefenen van de taak van politieambtenaar wordt bijna onmogelijk 

gemaakt door de feiten op het terrein : beschadigingen van voertuigen – 

bedreigingen t.o.v. van het personeel  –  verbale maar vooral fysieke agressie 

tegenover ons personeel, en de lijst is niet limitatief.  

Het uitblijven van het reeds lang beloofde wetsvoorstel waarbij agressie tegenover  

politiemensen dubbel hard wordt aangepakt. Blijkbaar is dit helemaal geen prioriteit 

voor de politieke overheden.  

Het personeel eist een krachtdadig optreden vanwege alle verantwoordelijken zowel 

op het juridische als politieke vlak dat ditmaal moet worden gekenmerkt door 

effectieve maatregelen in plaats van oeverloos gepalaver en loze beloften.    

Gelieve te aanvaarden, Mevrouw de Minister mijn blijken van bijzondere 

hoogachting,  

namens het gemeenschappelijk vakbondsfront,  

  

 

Philip VAN HAMME  

Nationaal voorzitter  

Verantwoordelijk leider NSPV   

 
 Metaalsector  

 
Volgens een rapport van het Franse bureau Syndex  gingen er in 2009 tot 2.068 

arbeidsplaatsen verloren in de Belgische vestigingen van ArcelorMittal. In totaal 

zouden bij de grootste staalproducent ter wereld 45.459 voltijdse equivalenten in 

zijn vestigingen wereldwijd zijn verdwenen in 2009, wat overeenkomt met 14 

procent van zijn werknemersbestand in september 2008. Eind september 2009 

stelde ArcelorMittal in totaal 287.203 mensen te werk wereldwijd, waarvan 112.959 

in Europa. De Belgische vestigingen zouden 2.068 werknemers hebben verloren, 

waarvan 785 zouden zijn vertrokken op vrijwillige basis. 

 

Outsourcing 

Eind september 2009 werkten er nog 13.154 mensen bij ArcelorMittal in België. Door 

deze aderlating zou ArcelorMittal flink hebben kunnen snoeien in zijn vaste kosten. 

De lonen vertegenwoordigden er in 2008 15,7 miljard dollar, hetzij 55 procent van 

de vaste kosten. In 2009 hoopt de staalgroep die te hebben teruggebracht tot 13 

miljard dollar. 

 

Volgens Syndex zal de zoektocht naar meer flexibiliteit leiden tot de outsourcing van 

activiteiten die niet langer tot de core business van de groep behoren, tot de 

uitbesteding aan onderaannemers en de aanwerving van tijdelijk personeel om de 

productieschommelingen op te vangen. 



 

 
Allerlei 

 
 Verlofstelsels  

 
Naast de jaarlijkse vakantie, de tien wettelijke feestdagen en het ‘klein verlet’ 

bestaan er nog heel wat andere verloven. Dat is op zichzelf al ingewikkeld genoeg. 

Wanneer die regelingen dan ook nog eens veranderen, dan komt een overzichtje 

zeker van pas. 

Dit zijn de meest recente veranderingen. 

 

 Postnatale rustdagen  

Jonge moeders mogen binnenkort twee weken eerder terug aan het werk en de nog 

niet opgenomen dagen omzetten in “verlofdagen van postnatale rust”. Deze dagen 

moet je opnemen binnen de acht weken nadat je opnieuw aan de slag ging. De 

werkhervatting kan dus geleidelijker. 

Van kracht: voor bevallingen vanaf 1 april 2010. 

 

 Aanvang postnatale rust  

Dit is een detailwijziging. Als je op de dag van de bevalling nog was gaan werken, 

dan begint de verplichte periode van negen weken van postnatale rust de dag na de 

bevalling in plaats van op de dag van de bevalling. 

Van kracht: sinds 1 maart 2009. 

 

 Ouderschapsverlof  

Ter herinnering: sinds kort heb je als werknemer recht op ouderschapsverlof tot je 

kind 12 jaar is. De leeftijdsgrens is dus verhoogd. 

Van kracht: sinds 1 april 2009. 

 

 Vaderschapsverlof  

Ook ter herinnering: de kersverse vader heeft recht op tien dagen verlof, op te 

nemen binnen de vier maanden vanaf de dag van de geboorte. Voorheen moest dat 

binnen de 30 dagen na de geboorte. 

Van kracht: sinds 1 april 2009. 

 

 Tijdskrediet (1) 

Overstappen van één vorm van tijdskrediet naar een andere wordt wat eenvoudiger. 

Maar je kunt enkel switchen naar een soort tijdskrediet waarvoor je aan alle 



voorwaarden voldeed op de dag dat je eerste vorm van tijdskrediet een aanvang 

nam. 

Van kracht: op 1 april 2010. 

 

 Tijdskrediet (2) 

Soms kom je niet in aanmerking voor een of andere vorm van tijdskrediet omdat je 

nog niet genoeg anciënniteit hebt in het bedrijf. Voortaan mag je lange perioden van 

arbeidsongeschiktheid (wegens ziekte of ongeval) onbeperkt meetellen. Vroeger was 

er een limiet van vijf maanden. Je werkgever kan zich wel verzetten door 

organisatorische moeilijkheden in te roepen. 

Van kracht: op 1 april 2010. 

 

 Tijdskrediet (3) 

Voortaan mag je voor de berekening van je anciënniteit in het bedrijf ook de 

periodes van geleidelijke werkhervatting na ziekte (gekend als de “medische 

halftijds”) onbeperkt meetellen, evenals de eigenlijke ziekteperiode zelf. 

Van kracht: op 1 april 2010. 

 

Bron:  http://vdab.be/magezine/ 

 
 Bestaat het Zilverfonds? Binnengekomen bericht van LDD 

 
De sp.a heeft vandaag erkend wat iedereen al lang wist: het befaamde Zilverfonds, 

ooit gelanceerd door sp.a'er Vande Lanotte als wondermiddel om de vergrijzing te 

betalen, zal niet volstaan om de toekomstige pensioenen betaalbaar te houden. Maar 

in plaats van het probleem van de vergrijzing nu aan te pakken kiest de huidige 

generatie van socialistische politici ervoor de rekening van de vergrijzing door te 

schuiven naar de kleinkinderen van onze kleinkinderen. Dat blijkt uit het 

pensioenplan dat de sp.a vandaag presenteert. 

  

Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD: “De sp.a wil dat elke werknemer, zowel in de 

publieke als in de privésector, op korte termijn recht krijgt op een aanvullend 

pensioen. Dat klinkt mooi, maar ze  wil dit financieren via nieuwe bijdragen. Dat is 

waanzin. Onze loonlasten zijn nu al de hoogste ter wereld! Wil de sp.a soms nog 

meer fabrieken en jobs uit ons land verjagen?”  

  

Hoe de overheid deze nieuwe lasten zou moet beheren - via kapitalisatie of repartitie 

- heeft de sp.a nog niet uitgemaakt.  

Dedecker: “De hamvraag over kapitalisatie of repartitie wordt als een hete patat 

doorgeschoven, omdat dit net een debat is dat sp.a niet aandurft. Zij kunnen niet 

langer uitleggen waarom het pensioen van 1,7 miljoen gepensioneerden 

geplafonneerd is, terwijl dat voor 425.000 ambtenaren niet geldt. Het zijn net de 

ambtenarenpensioenen die het meeste doorwegen in ons huidige repartitiestelsel en 

de vergrijzingskost schrikbarend maken.” 

http://vdab.be/magezine/


  

40-jarige loopbaan 

  

Wat sp.a voorstelt als langetermijnvisie is wat LDD op een zo kort mogelijke periode 

verwezenlijkt wil zien: een basispensioen dat voor iedereen (zonder onderscheid 

tussen werknemer, ambtenaar of zelfstandige) gelijk is en dat wordt berekend op 

basis van 2,5 procent per jaar dat de rechthebbende effectief heeft gewerkt.  

  

Dedecker: “Dat betekent dat als je 40 jaar effectieve arbeid hebt verricht, dat je dan 

100 procent van het wettelijke basispensioen krijgt. Dit naar analogie met 

Nederland. Dat  pensioen wordt dan aangevuld met het gekapitaliseerde luik dat 

men zelf gedurende zijn loopbaan heeft opgebouwd” 

  

Zilverfonds 

  

Opvallend in het plan van de sp.a is de totale afwezigheid van het Zilverfonds. Het 

Zilverfonds werd in 2001, in volle Paarse euforie, door premier Verhofstadt en zijn 

begrotingsminister Vande Lanotte opgericht om vanaf 2010 de stijgende kosten van 

de vergrijzing te helpen betalen. Het zou gespijsd worden met 

begrotingsoverschotten.   

  

“Vandaag blijkt dat we nergens staan met de voorbereiding van de vergrijzing. Zelfs 

de sp.a rept in haar pensioenplan met geen woord over dat Zilverfonds. De 

voorbereiding van de vergrijzing moest reeds jaren geleden gestart zijn. Vandaag 

nieuwe loonlasten bepleiten om je eigen fouten uit het verleden te verdoezelen is 

dan ook hypocriet,” besluit Jean-Marie Dedecker.  
 
 Wachtlijsten voor sociale woonleningen  

 
"Mensen met een beperkt inkomen kunnen een woonlening afsluiten bij de Vlaamse 

Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). En dit met rentevoeten vanaf 1,67%.  

MAAR: er is een wachtlijst want de maatschappij heeft onvoldoende geld om 

iedereen snel te bedienen. 

De lening kan worden opgenomen door mensen die een woning kopen van een 

socialewoningmaatschappij. Om in aanmerking te komen moet het gezamenlijk 

belastbaar inkomen bovendien liggen tussen 7.720 en 30.860 euro (voor een 

alleenstaande) en 46.300 euro (voor een gezin van minstens twee personen). Het 

maximumbedrag wordt verhoogd met 3.090 euro per persoon ten laste. Kandidaat-

leners mogen ook geen andere woning in volle eigendom of 100% vruchtgebruik 

hebben. 

Voorts kan de lening worden verkregen voor de aankoop van een woning die 

minstens 30 jaar oud is en die gerenoveerd moet worden, zelfs als men al een 

woning heeft. De aankoopprijs mag niet hoger zijn dan 156.690 euro, maar dat 

bedrag stijgt naargelang de gezinssamenstelling. 



De renovatiewerkzaamheden moeten minstens 15.000 euro voor een appartement 

en 25.000 euro voor een huis bedragen. 

Er is echter een belangrijke beperking. Zo kunnen er maar leningen worden 

toegekend zolang het budget van de VVSM niet op is. Vorig jaar was dat in juni al het 

geval. 

Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) ondervroeg hierover waarnemend 

minister van Wonen Ingrid Lieten (SP.A). Die liet weten dat er eind vorig jaar  216 

aanvragen op de wachtlijst stonden.   Bron: GVA 

 

 
Rubriek  Antipestteam 

 
 Brief van APT-Jongerenvoorzitter aan minister Smet 

 
Geachte minister Smet 

 

Zoals u weet is pesten een onuitroeibare plaag in het onderwijs. Zowel tussen 

leerlingen, studenten als leerkrachten of in het kleuter, lager, middelbaar of hoger 

onderwijs. Daarom zijn de AntiPestTeam Jongeren van mening dat er nieuwe 

maatregelen moeten komen, bovenop het huidige antipestbeleid.  

 

De komst van een onafhankelijke ombudsdienst die klachten van pesten in het 

onderwijs registreert, pesterijen in Vlaamse en Brusselse scholen in kaart brengt en 

niet aangepakte (zware) pesterijen onderzoekt. Voor dit initiatief zamelen wij 

momenteel dan ook handtekeningen om hier daadwerkelijk werk van te maken. 

 

Ook de samenvloeiing van alle onderwijsnetten zou ertoe leiden dat alle Vlaamse en 

Brusselse scholen dezelfde strategie en aanpak zouden hanteren, inzake 

aanhoudende problemen (pesten, geweld, religie) op school.  

 

Om af te sluiten pleiten wij ook nog voor de komst van een Anti-pest-charter voor 

alle onderwijsnetten in Vlaanderen en Brussel. Dit charter zou dan duurzame 

maatregelen bevatten die scholen ertoe aanzetten om pesten en geweld beter te 

kunnen aanpakken. Vandaag stellen wij vast dat niet alle klachten over pesterijen 

serieus worden genomen. Het begrip "pesten" en de (eventuele) maatregelen 

daarrond, zouden hierdoor duidelijk afgebakend worden. 

 

Met de meeste hoogachting  

 



Fabian Depester 

Voorzitter AntiPestTeam Jongeren 

0471 44 69 83  

 

 

Mededeling: 

De APT-Jongeren zijn momenteel ook te bereiken via de nieuwe media: 

 

Twitter:          http://twitter.com/aptjongeren 

Facebook:      http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000248074229 

Netlog:           http://nl.netlog.com/APTJongeren 

 

 

www.antipestteam.be 

 
 

     

                            Voor de volledige informatie zie: 

                     www.neutr-on.be 
 

Samen tegen corruptie en onrecht 
 

   Gelieve deze nieuwsbrief naar al uw geledingen, familie, vrienden en kennissen te zenden. 

 

                      Wie geen Nieuwsbrief meer wil ontvangen kan zich op eenvoudig verzoek uitschrijven. 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/aptjongeren
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000248074229
http://nl.netlog.com/APTJongeren
http://www.antipestteam.be/
http://www.neutr-on.be/

