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Algemeen 
 
 
 

 Komt er een tweede crisis? 
 
 
 

De crisis is verre van voorbij. We zijn nog maar aan de tweede act van het drama beland. De 
gelijkenissen met de crisis in de jaren 30 beginnen steeds duidelijker te worden. Ook toen 
stonden overheden onder druk om hun begrotingstekorten weg te werken op een moment dat 
het economisch herstel heel zwak bleek. Het fors terugdringen van de begrotingstekorten kan 
de wereldeconomie in een recessie duwen.  
De Amerikaan Nouriel Roubini, één van de weinigen die de kredietcrisis voorspelde is weinig 
hoopvol voor de toekomst. Zo reageert hij scherp op de Europese besparingsdrang. De focus 
moet liggen op economische groei. Met budgettair orde op zaken te stellen en structurele 
hervormingen alleen lukt het niet. De voortekenen zijn slecht. De interbankenrente stijgt, de 
aandelenmarkten dalen, er is meer volatiliteit, mee risicoaversie, minder consumenten- en 



producentenvertrouwen, enz.  
Hij waarschuwt ook voor de Amerikaanse schuldenberg. Die krijgt nog weinig aandacht, maar 
dat blijft volgens de Amerikaan niet duren. Het is een kwestie van tijd. In de tweede jaarhelft 
zal er een stevige groeivertraging zijn in de VS. Nu ligt die groei nog rond 3 procent, maar die 
zakt dan onder 2 procent.  
Het aanpassingsproces aan de recessie is nog niet voltooid en er is nood aan bijkomende 
stimulusmaatregelen. Sommige landen, zoals de Verenigde Staten en de Europese lidstaten, 
zullen hun tekorten nog  doen toenemen. Dat  verhoogt de kansen op een ‘double dip’ (de 
dubbele crisis) in de economie in 2011 en daarna. 

 
 
 

 Economie blijft in crisis 

 
De crisis blijft aanhouden.  
Het Amerikaanse banenrapport was erbarmelijk.  
Economen gingen uit van een stijging van de werkgelegenheid met iets meer dan 500.000 
waarvan 180.000 extra jobs in de privé sector. Het officiële cijfer strandde op 431.000 met 
amper 41.000 extra jobs in de privé. Een stevige trendbreuk in vergelijking met de toename 
met 158.000 van maart en 218.000 van april.  
De zwakke cijfers bleven echter niet beperkt tot het werkgelegenheidscijfer. De Amerikaanse 
vereniging van KMO’s maakte duidelijk dat het sentiment bij de leden opnieuw onder nul is 
gevallen. 
Alle beurzen, ook die in Japan en China zien nog geen verbetering van de economie. 

 
Volgens de Sunday Telegraph zal de eurozone  er binnen vijf jaar wellicht anders uitzien. De 

euro wordt eerder een schuiloord voor zwakke munten, dan een burcht van sterke munten. 
Een meerderheid van de 25 door die Britse krant gepeilde gerenommeerde economen 
verwacht een spectaculaire uiteenspatting van de euro. Dat zou nog gedurende deze 
Europese legislatuur gebeuren, binnen de vijf jaar dus.  
Een jaar geleden of zelfs recenter zou niemand in de Londense City met vertrouwen en 
zonder belachelijk gemaakt te worden de verdwijning van de euro durven voorspellen, aldus 
de Sunday Telegraph. 
Twaalf van de ondervraagde economen verwachten dat de euro uiteenvalt binnen de vijf jaar, 
acht economen zien de euro de huidige kredietcrisis wel overleven zonder amputatie van 
armlastige eurolanden maar eventueel wel met wanbetaling van een of meer lidstaten.  
 
In Duitsland heeft de regering van bondskanselier Angela Merkel pas een akkoord bereikt 
over de besparingsplannen. Het land wil de volgende drie jaar 80 miljard euro besparen. Het 
is de eerste keer in de Duitse naoorlogse geschiedenis dat er zo veel bezuinigd moet worden. 
De regering wil volgend jaar 11,2 miljard euro besparen, in 2012 jaar 19,1 miljard en in 2013 
bijna 24,7 miljard. Dit moet ervoor zorgen dat het Duitse begrotingstekort van 5 procent van 
het bruto binnenland product (bbp) verlaagd wordt tot de Europese norm van 3 procent. 
Ook wil de regering besparen op uitkeringen en bij het leger snoeien in de uitgaven.  
 
Binnen Europa worden ook andere landen  gedwongen harde maatregelen te nemen. 
De Spaanse regering heeft een besparingsplan aangekondigd om tegen 2013 vijftig miljard 
euro te besparen en binnen de normen van het Europese stabiliteitspact te raken. (3 procent 
van het bbp) 
In 2009 zou het tekort uitgekomen zijn op 11,4 procent van het bbp.  
De Spaanse regering verwacht dat de werkloosheid nog verder zal oplopen en trok 
donderdag 642 miljoen euro uit voor extra inkomenssteun aan werklozen.  
De Spaanse economie leunt ook sterker dan in andere landen op de bouwnijverheid. Die 
motor is helemaal stilgevallen. Projectontwikkelaars raken hun nieuwe 
vakantieappartementen aan de Costa’s aan de straatstenen niet kwijt. Momenteel zijn de 
appartementen 50% in waarde gedaald. 
 
Afgelopen week omschreef een woordvoerder van de Hongaarse premier de toestand van 



de Hongaarse economie als “zeer zorgelijk”. Het begrotingstekort van 3,8 procent van het 
BBP zou wel eens twee keer zo hoog uit kunnen vallen, aldus de zegsman. Een tekort van 
7,6 % dus.  
Maar Hongarije deed er nadien alles aan om de economische toestand van het land stabiel 
te noemen, die niet te vergelijken is met Griekenland, en de uitspraken over een 
staatsbankroet waren “ongelukkig”.   
Nochtans hadden de uitspraken van de woordvoerder tot een nieuwe paniekgolf op de 
aandelenbeurzen geleid, met flinke verliezen in Europa en op Wall Street. Daarnaast 
namen de kosten voor Hongarije om te lenen toe tot het hoogste niveau sinds oktober 
2008, toen het land een noodregeling van 20 miljard euro van het IMF kreeg.  

 
 
 

 Belgische economie blijft onzeker 

 
Maar ook België blijft het mikpunt van speculanten. De Britse zakenkrant Financial Times 
gaat onverminderd voort met het op de korrel nemen van de Belgische 
schuldenproblematiek. 
Op de website van Financial Times klinkt een heel negatief verhaal. "België worstelde 
maandag (7 juni) om kapitaal op te halen, nu politieke onzekerheid en economische 
problemen beleggers doen afzien van Belgisch staatspapier." 
Het is duidelijk dat de Belgische politieke situatie duidelijk in beeld begint te komen. 
Belgisch overheidspapier noteert vandaag opnieuw met verlies. Steeds meer waarnemers 
vrezen dat de combinatie van politieke onzekerheid en een hoge staatsschuld de Belgische 
lange rente nog hoger zal duwen. Deze rente noteert momenteel op 3,53 procent.  
De zogenaamde vlucht naar veiligheid duwt de Duitse lange rente lager tot 2,54 procent. Het 
renteverschil tussen Duits en Belgisch overheidspapier bedraagt nu bijna een vol procent. 
Dat is de grootste 'spread' sinds maart 2009. De beleggers vrezen nog altijd voor een extra 
crisisronde. 
En steeds meer waarnemers vrezen dat beleggers België dan in de tang zullen nemen. De 
invloedrijke Britse zakenkrant Financial Times wijdde zopas  een uitgebreid artikel aan de 
grote Belgische schuldenberg zodat het vertrouwen in ons land daalt. 
Dat betekent dat het nog duurder kan worden voor ons land om te lenen op de financiële 
markten. Vorige weken steeg de Belgische tienjaarsrente al fors, van 3,15 procent naar 3,50 
procent. En hoge rentes zijn niet goed voor een vlug herstel van de economie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderwijs 

 



 Foutieve loonbetaling mei 

 
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten delen mee dat het salaris van de maand mei 2010 
voor de personeelsleden van het onderwijs niet volledig correct werd berekend. 
Voor de overgrote meerderheid van de personeelsleden van het onderwijs werd een verkeerd 
bedrag aan bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) berekend. Deze 
personeelsleden hebben maandag 31 mei een te hoog of een te laag bedrag ontvangen. In 
77 procent van deze gevallen gaat het om een bedrag tussen 20 euro te veel en 20 euro te 
weinig. Maximaal bedraagt de afwijking enkele tientallen euro. 
Alle voorafgaande procedures en interne controlesystemen van de agentschappen gaven 
een correct resultaat. De oorzaak ligt bij de externe partner, EDS-Telindus. 
De nodige acties worden ondernomen om dit recht te zetten. De afrekening zal gebeuren in 
de loop van juni. 
Personeelsleden kunnen voor vragen terecht: 
bij het werkstation  op het mailadres : agodi@vlaanderen.be of 
bij het telefoonnummer : 02/553 65 10 

 
 
 

 Extra schoolinfrastructuur voor Antwerpen 
 
 

Persbericht kabinet onderwijs 
 
Vooral in de Vlaamse steden wordt er sinds enige jaren een piek in de geboortes 
opgetekend. De verjonging in Vlaanderen brengt voor de verschillende overheden heel wat 
uitdagingen met zich mee, met voorop een bijkomende vraag aan capaciteit in het 
basisonderwijs. De sterke nataliteitspiek - en vooral de geografische concentratie ervan in de 
steden - eiste een geïntegreerde aanpak met een sterke coördinatie op Vlaams niveau maar 
ook een geïntegreerd optreden op lokaalstedelijk niveau. Vlaams Minister van Onderwijs 
Pascal Smet heeft allereerst de financiële ruimte gecreëerd door in de begrotingscontrole van 
2 april bijna 12 miljoen euro vrij te maken voor (ver)(nieuw)bouwwerken aan 
schoolinfrastructuur.  
Vooral in Antwerpen zet de verjonging druk op het basisonderwijs. Het 
online aanmeldingsregister, een systeem dat de Antwerpse scholen voor het eerst gebruikten 
bij de inschrijvingen, legde de omvang van het capaciteitsprobleem bloot.  De Antwerpse 
schoolbesturen werken sindsdien hard aan extra capaciteit om elk kind een plaats te bieden 
op 1 september 2010. Er wordt naar gestreefd om tegen 1 september bijna 1800 bijkomende 
plaatsen te creëren in het basisonderwijs.   
Voor de instapklasjes werden in totaal 729 nieuwe plaatsen gecreëerd, 483 bijkomende 
plaatsen komen er voor de eerste kleuterklas en 506 voor het eerste leerjaar. Voor deze 
laatste kan gezegd worden dat de vrije schoolkeuze gegarandeerd blijft. Voor de kleutertjes 
wordt geschat dat hiermee voldoende capaciteit gecreëerd is, ook al is er geen marge om te 
spreken van een vrije schoolkeuze.  128 plaatsen werden bij gecreëerd in andere leerjaren.    
Ouders die hun kind nog niet ingeschreven hebben doen dat best voor de zomervakantie. 
Hoe sneller alle kinderen ingeschreven zijn, hoe efficiënter de schoolteams zich kunnen 
voorbereiden op het nieuwe schooljaar. Ouders die hun kind alsnog inschrijven in een andere 
school, worden gevraagd dit te melden aan de school waar hun kind tot nog toe is 
ingeschreven. Dit gebeurt niet automatisch dus als ouders dit niet doen, blijft een plaats van 
een ander kind nutteloos bezet. 

 
 
 

 Info voor zieke leerlingen 
 
 

mailto:agodi@vlaanderen.be


 
Leerlingen die langdurig  de school moeten missen wegens ziekte, hospitalisatie of revalidatie 
kunnen terecht bij vzw SINZ. 
In tegenstelling tot wat de naam laat vermoeden is ziekenhuisopname geen vereiste om 
leerondersteuning te krijgen. Op de site vindt u nog extra info en adressen. 
SINZ vzw. http://www.sinz.be/ 

 

 
 
 
 
 

Sectoren 
 
 

 StartersBVBA 

 
Wie graag een onderneming wil starten kan voortaan een starters-bvba oprichten met maar 
één euro aan startkapitaal.  
 
Welke voorwaarden moeten vervuld worden? 
De oprichting van deze vennootschapsvorm is aan bepaalde voorwaarden onderworpen:  
- Het minimumkapitaal van de BVBA Starter is 1 euro.  
- Na maximaal 5 jaar of wanneer 5 voltijdse werknemers in dienst zijn,  moet het kapitaal 
worden verhoogd.  
- Er moet een financieel plan worden opgesteld onder toezicht van een expert uit de 
cijferberoepen (boekhouder, bedrijfsrevisor, enz.) om vroegtijdige faillissementen door een 
gebrek aan ervaring te voorkomen. 
Een belangrijke administratieve vereenvoudiging is dat de notaris niet langer moet bevestigen 
dat het vereiste kapitaal volstort werd. 
 
Het uitvoeringsbesluit werd goedgekeurd op 28 mei 2010 en verscheen op 31 mei in het 
Staatsblad. De wet treedt in werking op 1 juni 2010. 
Voor de volledige versie van de nieuwe wet verwijzen wij u naar  
http://www.quickonomie.be/nl/persberichten/19nov2009-startersbvbaggkkamer.jsp 

 

 Sectoren blijven het moeilijk hebben 

 
Voor een meerderheid van de Belgische bedrijven is het dieptepunt van de crisis achter de 
rug. Maar voor een herstel tot précrisisniveau is het wachten tot 2012. De arbeidsmarkt zou 
ten vroegste in 2013 op het niveau van voor de crisis komen.  
Dat blijkt uit de halfjaarlijkse Conjunctuurenquête van werkgeversorganisatie VBO. Inzake 
economische activiteit, rendabiliteit en investeringen zien de meeste sectoren momenteel 
geen verslechtering tegenover december vorig jaar.  
 
Enkel de bouwsector ging achteruit, deels als gevolg van de weersomstandigheden, maar 
ook door de terugval van gezinsnieuwbouw. Voor wat werkgelegenheid betreft, blijft nog een 
meerderheid (53 pct) negatief gestemd. 
 
De Belgische bedrijven zijn opvallend voorzichtig in hun prognoses. Voor wat rendabiliteit en 
investeringen betreft, verwacht een meerderheid geen verslechtering maar ook geen 
heropleving in de tweede jaarhelft. Veel bedrijven vrezen dure energie en grondstoffen.  
 

http://www.sinz.be/
http://www.quickonomie.be/nl/persberichten/19nov2009-startersbvbaggkkamer.jsp


De positieve uitzonderingen, die wel een herstel verwachten, zijn de ICT- en milieusector. 
Voor wat de arbeidsmarkt de volgende zes maanden betreft, ziet enkel de uitzendsector een 
heropleving. "Dat is hoopgevend, want deze sector is traditioneel een voorlopende indicator", 
aldus het VBO. 
 
Gepeild naar de lange termijn, is het voor de grote meerderheid wachten tot 2012 voor het 
niveau van voor de crisis wordt bereikt. Sectoren die hier slechter scoren zijn bouw, energie, 
staal en automobiel. Een sneller herstel valt te verwachten bij verzekeringen, ICT en voeding. 
 
Opvallend: 35 procent van de ondervraagden verwacht nooit meer het niveau van 
tewerkstelling te halen van voor de crisis. Het gaat om textiel, auto, voeding en grafische 
sector. 

 
 
 

 Witte woede weer woedend 
 
 

Zo'n 15.000 werknemers uit de welzijns-en gezondheidssector betoogden begin juni door de 
straten van Brussel. Dit was een onverhoopt succes en wij wensen de deelnemers een dikke 
proficiat. De bont gekleurde stoet trok van het Noordstation naar het Jubelpark. Onderweg 
passeerden zij de verschillende gewest-en federale regeringen. 
In aanloop naar deze succesvolle manifestatie moesten de organisatoren en het personeel 
op werkvloer oproeien tegen intimidatie, onbegrip en ontmoedigende berichten. Zo werd 
verteld dat het niet nodig was om te manifesteren omdat de regering toch gevallen was. Dat 
de gewestregeringen nog op hun plaats zitten, werd verzwegen, zodat we kunnen vermoeden 
dat de bedoeling was om verwarring te stichten en zo het ziekenhuis- en rusthuispersoneel te 
ontmoedigen om de staking te organiseren. 
De massale aanwezigheid van de meer dan 15.000 personeelsleden is het antwoord op deze 
boycotactie, wat alleen maar aangeeft dat het ongenoegen hoog zit. Daarmee gaven de 
mensen uit de welzijns-en gezondheidsectoren een krachtig signaal aan de politici dat er niet 
te sollen valt met hen en dat zij willen gaan voor een sterk nieuw sectoraal akkoord voor 
2011-2015. Besparen op de sociale zekerheid door een verminderde groeinorm (nu 4,5%) 
legt een zware hypotheek op de resultaten voor een nieuw akkoord.  
De werkgevers in de sector zijn ineens ook gewaarschuwd dat het personeel niet zal laten 
raken aan hun verworvenheden (brugpensioen op 58 jaar en arbeidsduurverminderingsdagen 
zonder loonverlies). 

 
 
 

 
 
 
Allerlei 
 
 

 Wat verandert vanaf 1 juni 2010? 

 
Vanaf juni gaan er opnieuw enkele nieuwe regels van kracht voor de consument. Zo hanteren 
de centra voor autokeuring strengere uitstootnormen en wordt het fluovestje verplicht in de 
wagen. De uitkeringen worden hoger en het consumentenkrediet wordt goedkoper. Een 
overzicht.  
 
Controle gasketel 
 



Wie in Vlaanderen een centrale verwarmingsinstallatie op gas heeft, moet die voor 1 juni een 
eerste keer laten controleren en onderhouden door een erkend technicus. Nadien is om de 
twee jaar een onderhoud nodig.  
Ook nieuwe centrale verwarmingsinstallaties op gas moeten voortaan voor ze in gebruik 
worden genomen eerst worden gekeurd door een erkend technicus. 
 
 
Verhoging van de pensioenen en andere uitkeringen 
 
Vanaf 1 juni gaan de minimumpensioenen voor werknemers met 3 procent de hoogte in. Ook 
een rits andere uitkeringen stijgt vanaf 1 juni. Zo stijgt voor alle andere gepensioneerden het 
pensioen met 1,5 procent. Indien de loopbaan meer dan 15 jaar geleden beëindigd werd, 
loopt dat op tot een stijging met 2 procent. De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) stijgt 
met 0,8 procent. Verder gaan het leefloon en gelijkgestelde sociale uitkeringen met 2 procent 
omhoog. 
 
Ook voor personen met een handicap verandert een en ander op 1 juni. De tegemoetkoming 
voor personen met een handicap gaat 2 procent de hoogte in. Door een bijkomende ingreep 
van de federale regering genieten personen met een handicap ook van de volledige 
verhoging met 3 procent van de minimumpensioenen. 
 
Consumentenkrediet goedkoper 
 
Leningen op afbetaling 
De maximale rentevoeten voor leningen op afbetaling zakken vanaf 1 juni met 1% voor 
bedragen vanaf 5.000 euro. Ze bedragen dan nog 11,50%.  
De wet op het consumentenkrediet bepaalt dat om de zes maanden, op het einde van de 
maanden maart en september, moet worden nagegaan of de maximale rentevoeten moeten 
worden aangepast. Dit gebeurt wanneer de referentie-rentevoeten minstens 0,75% zijn 
gewijzigd tegenover de vorige evaluatie. De wijziging slaat nu alleen voor leningen op 
afbetaling en leasings vanaf 5.000 euro. Voor de eerste komt de maximale rentevoet op 
11,50% te liggen, voor de tweede op 9,50%. 
Voor de andere kredietvormen is er geen wijziging. 
 
 
Strengere milieunormen voor benzine- en dieselwagens 
 
De centra voor autokeuring hanteren strengere uitstootnormen voor benzine- en 
dieselwagens. Daarvoor nemen ze nieuwe apparatuur in gebruik. De strengere controle is 
van toepassing voor benzinewagens van na juli 2002 en voor dieselwagens die sinds juli 
2008 in het verkeer zijn gebracht. 
Voor de betrokken benzinewagens mag de CO-uitstoot niet meer bedragen dan 0,3 vol % bij 
stationair toerental (vroeger was dat 0,5 vol %) en niet meer dan 0,2 vol % bij opgevoerd 
toerental (vroeger 0,3 vol %). Voor de betrokken dieselwagens mag de uitstoot aan 
roetdeeltjes niet hoger liggen dan de coëfficiënt 1,5 (vroeger was dat 3,0). 
 
Fluovestje deel verplichte uitrusting wagen 
 
Vanaf 1 juni moet een retro-reflecterend veiligheidshesje deel uitmaken van de verplichte 
uitrusting van de wagen. Zo komt een einde aan een kafkaiaanse situatie. Sinds februari 
2007 was het hesje namelijk wel verplicht als je op een autosnelweg of autoweg uitstapte bij 
pech, maar het behoorde nog niet tot de verplichte veiligheidsuitrusting van de wagen.  
 
Voortaan maakt het dus deel uit van de verplichte veiligheidsuitrusting, net als de 
gevarendriehoek, het verbandkistje en de brandblusser. Die uitrusting kan gecontroleerd 
worden in de keuringscentra.  
 
Lening voor zelfstandige kinderopvang 
 
De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) biedt vanaf 1 juni leningen aan gericht op 



ondernemers actief in de zelfstandige kinderopvang. Met het investeringsfonds KIDS-Invest 
hoopt PMV het tekort aan capaciteit voor kinderopvang te verhelpen. 
 
Bankbiljetten niet meer gesorteerd uit de geldautomaat 
 
Vanaf 1 juni bestaat er geen regel meer die uiteindelijk bepaalt hoe bij een geldafhaling de 
biljetten uit de geldautomaat komen. Tot nu toe sorteren de financiële instellingen de biljetten 
verticaal (rechtop) en 'gekopt', met de voorkant naar voor. Vanaf juni vervalt die regel 
waardoor de geldautomaat bij een geldafhaling biljetten in willekeurige oriëntatie kan 
uitspuwen. 
Bodemattest duurder 
Vanaf 1 juni 2010 is er een nieuw aanvraagformulier voor een bodemattest. Het attest wordt 
bovendien duurder. Een standaardbodemattest kost 32 euro, een bodemattest van een deel 
van een perceel 127 euro. 
 
Go Pass 1 
 
Voor jongeren onder de 26 jaar is er naast de Go Pass nu ook de Go Pass 1. Met de nieuwe 
formule is het niet langer nodig om 10 ritten in één keer te kopen. Met een Go Pass 1 betaalt 
de jongere 6,50 euro voor één reis in België. Voor een traject van of naar Brussel-Nationaal-
Luchthaven moet de jongere 8,50 euro betalen. Het ticket is exclusief te koop via Ticket 
Online. Dat kan al 1 maand op voorhand, maar het is niet omruilbaar of terugbetaalbaar. 
 
Onderhoud bij garage naar keuze 
 
Op 1 juni worden nieuwe Europese regels van kracht die het eenvoudiger moeten maken om 
uw auto door een garage naar keuze te laten onderhouden en repareren zonder te moeten 
vrezen voor uw garantie. Door de nieuwe regelgeving zal de Europese Commissie kunnen 
optreden tegen autoproducenten die de garantie op hun auto’s koppelen aan de verplichting 
om het onderhoud bij bepaalde garages te laten uitvoeren. Autoproducenten mogen wel nog 
eisen dat de reparaties die onder de garantie vallen, bij een door hen aangewezen garage 
worden gedaan. 

 
 

 Bespreking verkiezingen 2010 
 
 

Beste leden en sympathisanten,  
 
Op zondag 13 juni trok u naar de stembus voor de federale verkiezingen.  
Er stond veel op het spel. Ons land kan niet nog eens 10 jaar stilstaan en verder ten onder 
gaan door wanbeheer. 
De economische crisis is nog lang niet verteerd, de werkloosheidgraad is nog steeds 
historisch hoog, uw pensioen staat op de helling en de staatsschuld groeide met de minuut. 
Bij Justitie is er de laatste 11 jaar niks veranderd, de schandalen bleven duren, de 
rechtspraak is duur en ingewikkeld en de gewone man krijgt geen eerlijk proces in deze 
klassenmaatschappij. 

 
Onze oproep om  NIET voor de traditionele partijen te stemmen is goed 
opgevolgd. Er is werkelijk sprake van een electorale aardverschuiving. 
Laat ons hopen dat de nieuwe verkozenen het land terug op de goede sporen 
brengen en dat de economische problemen, de Justitiehervorming en de 
staatshervorming vlug worden opgelost. 

 



 De Post wordt bpost 

 
De Post verandert van naam en wordt bpost. Behalve een nieuwe naam krijgt het 
overheidsbedrijf ook een moderner logo.  
Het tweetalige 'De Post - La Poste' ruimt dus het veld voor het Engelstalige 'bpost'. De 
naamsverandering komt er op enkele maanden van de liberalisering van de postdiensten 
begin 2011. De naamsverandering zal na de zomer geleidelijk aan doorgevoerd worden. 
De nieuwe naam drukt de beide basiskenmerken uit:  het blijft een postbedrijf, en bpost houdt 
stevige wortels in de thuismarkt.  
Eén naam, is ook op internationaal vlak duidelijker. 
Minister van overheidsbedrijven Vervotte sprak van 'de kroon op het vele veranderingswerk 
van de voorbije jaren.' 'Alle postmedewerkers hebben hard gewerkt om hun bedrijf klaar te 
maken voor de toekomst. Met de nieuwe naam en het gemoderniseerde logo richten ze zich 
resoluut naar morgen.' 
De nieuwe domeinnaam werd in februari al geregistreerd. Op bpost.be is het nieuwe logo al 
te zien. Dat logo lijkt geïnspireerd op de onderste helft van het oude logo. 

 
 
 

 
 
 
Rubriek  Antipestteam 
 
 

 Help kindermishandeling stoppen 

 
De Bond Zonder Naam doet een oproep om kindermishandeling te stoppen. 
Mensen maken zich terecht zorgen over het toenemend geweld in de samenleving. Waren er 
in 2007 zo’n 4.000 meldingen van huiselijk geweld in Antwerpen, een jaar later zijn het er 
5.000.  http://www.bzn.be/NL/index.php 
 
Veilige straten beginnen in veilige wiegjes... 
Het effect van geweld in de eerste levensjaren is bewezen. Het beïnvloedt hersenen én 
persoonlijkheid. De kans op een problematisch of crimineel traject is 2 op 3. Prof. Bruce Perry 
heeft het over de invloed van geweld op het genenmateriaal van de mens. Uit het onderzoek 
van Perry blijkt dat zwaar mishandelde kinderen tot 1/3de minder herseninhoud hebben dan 
kinderen die in een veilige omgeving opgroeien. Bepaalde hersenfuncties worden sterker 
ontwikkeld terwijl andere functies, essentieel voor gezonde relaties, minder ontwikkeld 
worden: vertrouwen, creativiteit, empathie, enzovoort. 
 
De BZN start daarom een petitie die u via deze link kunt ondertekenen, doen! 
 
http://www.helpdezeverhalentestoppen.be/teken-de-petitie 

 

www.antipestteam.be  

 
 

http://www.bzn.be/NL/index.php
http://www.helpdezeverhalentestoppen.be/teken-de-petitie
http://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://www.neutr-on.be/

