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Algemeen 

 

 

 

 Betoging voor hervormingen Justitie ! 

 

 
Zondag 19 augustus is er een optocht in Brussel voor een snellere 
hervorming van Justitie en tegen de vervroegde vrijlating van Michelle 
Martin.   
De mars, die georganiseerd wordt door Jean-Denis Lejeune, zal zondag 
vertrekken aan het Noordstation omstreeks 14.45 uur.  Er zal een 
podium opgezet worden aan de hoek van de Albert II-laan en de kleine 
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ring. Daar zullen enkele woorden worden uitgesproken voor de start 
van de optocht. 
De deelnemers zullen via de kleine ring vertrekken naar het Brusselse 
justitiepaleis op het Poelaertplein.  
De optocht zelf zou een uurtje duren. 
 
Het ordewoord is sereniteit. De mensen kunnen zich kleden hoe ze 
willen, het is geen Witte Mars. (Daarvan is er slechts een geweest, op 
20 oktober 1996). 
 
Na de optocht zullen de ouders van de slachtoffers een ontmoeting 
hebben met minister van Justitie Turtelboom  (Open-VLD).  Het is de 
bedoeling hun eisen uit te leggen voor een grondige hervorming van 
Justitie. Op 24 augustus volgt een onderhoud met premier Elio Di 
Rupo.  
 
Neutr-On nodigt iedereen uit aanwezig te zijn. 
De hervorming van Justitie is ook één van de basisdoelstellingen van 
onze vakbond. Slachtoffers mogen niet in de kou blijven staan. Maar 
zoals algemeen bekend draait Justitie momenteel vierkant. De 
bevolking heeft geen enkel vertrouwen meer in ons gerecht en er is 
geen enkele garantie op een eerlijk proces. Vooral de gewone burger is 
het slachtoffer van dit slecht werkend ministerie. Volgens velen zitten 
wij met een klassenjustitie. Ook de werking van de Hoge Raad van 
Justitie is ongeloofwaardig.   
Neutr-On wil dat het gerecht sneller, goedkoper, eenvoudiger en vooral 
eerlijker werkt. En er moet controle komen op de werking van Justitie.  
Volgens Neutr-On is minister Turtelboom niet bekwaam en niet 
geneigd om de hervormingen tot een goed einde te brengen.  
Volgens Neutr-On kan alleen een politieke aardverschuiving 
verbetering brengen. 

 

 

http://www.huisvanan.org/   

 

 

 

 

 Wordt de Euro afgeschaft? 

 

 

 
Het blijft economische onrustig in Europa.  
De Europese leiders proberen wel het vertrouwen van de bevolking te 
winnen met “peptalk”.  Zij houden de bevolking voor dat de crisis rond 
de euro binnenkort tot een einde zal komen. Het zou langzaam de 
goede kant opgaan.    
Tot daar het theoretische plaatje. 

http://www.huisvanan.org/


 
In de praktijk raken steeds meer en meer landen besmet door de 
Europese schuldencrisis.  
 
Het aantal berichten dat de Euro wordt afgeschaft wordt alsmaar 
groter. 
Reeds maanden beweren sommige economen  dat de Euro niet langer 
houdbaar is. De economie in de EU en in het bijzonder in de Eurozone 
blijft verslechteren.  Het vertrouwen in de Euro is op een dieptepunt 
gekomen.  Steeds meer landen, zoals Griekenland, Spanje en Italië 
overwegen een utstap uit de Euro. Maar indien dat zou gebeuren heeft 
dat een kettingreactie naar andere Eurolanden tot gevolg en heeft het 
bijna geen zin meer om de Euro langer aan te houden. Een goed 
georganiseerde uitstap uit de Euro en de terugkeer naar de vroegere 
munten wordt als een optie overwogen om uit de crisis te geraken.  
Iedereen zal wel begrijpen dat dit zeer ernstige gevolgen zal hebben, 
waarbij devaluaties van sommige nationale munten van 50 tot 70%  niet 
ondenkbaar zijn.  
 
Neem nu bijvoorbeeld Giekenland. 
De Griekse centrale bank heeft onthuld dat investeerders die bezorgd 
zijn over de mogelijke economische ineenstorting  in de afgelopen 
maanden naar schatting 40 miljard euro van de bankrekeningen 
hebben gehaald. 
Als gevolg van de ongekende geldstroom uit Griekenland is de 
economie van het land verslechterd.  
Buitenlandse banken met vestigingen in Athene hielpen de Grieken om 
hun geld op een buitenlandse rekening te zetten.  Zwitserse banken 
maakten het voor investeerders een stuk gemakkelijker om rekeningen 
te openen in Genève en Zürich door de procedures te vereenvoudigen.  
Hoeveel geld van de Grieken in totaal op Zwitserse rekeningen staat is 
onbekend, maar in de Griekse media circuleren bedragen van meer dan 
200 miljard euro.  
 
Ook in Spanje vlucht het  kapitaal massaal het land uit. De financiële 
markten hebben duidelijk alle vertrouwen in Spanje verloren. De 
Spaanse banken komen stilaan maar zeker in Griekse toestanden 
terecht. In de eerste vijf maanden van 2012 is niet minder dan 160 
miljard euro van Spaanse bankrekeningen gehaald. Alleen al in 
februari 2012 werd voor meer dan 25 miljard euro weggehaald. In 
mei bedroeg de kapitaalvlucht ruim 42 miljard euro. 
Ter vergelijking: in de eerste vijf maanden van 2011 kwam er nog meer 
dan 14 miljard euro meer binnen dan er buitenging.   
Het IMF verwacht dat de Spaanse economie dit jaar met 1,7 procent zal 
krimpen.   
De Spaanse banken hebben in juli  voor een nieuw recordbedrag van 
375,5 miljard euro geleend bij de  Europese Centrale Bank.  
 
De financiële markten zijn ook ongerust over Italië dat een schuldenlast 
heeft van  bijna 1.800 miljard euro. De volgende maanden zal er weer 
voor 741 miljard euro aan Italiaanse staatsobligaties moeten worden 
uitgegeven om het land draaiende te houden.  
 
Sommige Duitse economen vinden dat zwakke eurolanden de 



mogelijkheid moeten krijgen om tijdelijk de muntunie te verlaten om 
zo hun concurrentiepositie te herstellen. Later moeten zij weer kunnen 
terugkeren in de muntunie. De uittredende landen zouden dan de 
status van 'geassocieerd lid' van de euro krijgen, maar wel snel de 
wisselkoersen van hun eigen nationale munt kunnen aanpassen om 
weer concurrerend te worden. Dit bespaart die landen de ellende van 
een waardevermindering binnen de euro met dramatische prijs- en 
loondalingen en de daaruit voortkomende economische krimp en 
massawerkloosheid.  Een land dat tijdelijk de euro verlaat, blijft dan 
minstens twee jaar in een Europees wisselkoersmechanisme, dat de 
waarde van de munt van dat land tegen de euro binnen een bepaalde 
bandbreedte bepaalt.  Als daarna alle hervormingen en maatregelen 
zijn genomen om weer financieel gezond te worden, kunnen die landen 
weer volledig lid worden van de muntunie. 
 
Kortom, meer en meer economen zijn van mening dat de instorting van 
de eurozone een stap dichterbij is gekomen. 
 
Steeds meer Amerikaanse banken en grote bedrijven halen hun geld uit 
de Europese markt.  
De grootste Amerikaanse banken hebben zich al voor twee derde uit de 
kredietverstrekking aan Europese financiële instellingen 
teruggetrokken. Zelfs het Amerikaanse Geldmarktfonds, dat een 
sleutelrol speelt bij het verstrekken van kredieten met een korte 
looptijd aan Europese banken,  heeft volgens de megabank JP Morgan 
Chase al 54% van zijn waardepapieren van Europese banken 
afgestoten.  
 
Steeds meer beleggers en investeerders wantrouwen de eurozone en 
geloven niet meer dat het nog goed komt met de gemeenschappelijke 
muntunie.  
De Europese Centrale Bank wordt onder druk gezet om onbeperkt 
staatsobligaties van de Zuid-Europese landen op te kopen om het 
instorten van de eurozone te voorkomen.  
Door de almaar stijgende kredietkosten hebben Europese banken 
massaal hun Zuid-Europese staatsobligaties van de hand gedaan.  
 
Door de escalerende eurocrisis vlucht steeds meer kapitaal van de 
banken en  grote bedrijven uit de eurozone weg. 
Zo raakte bekend dat Shell een deel van zijn kapitaal weghaalde bij 
Europese banken, en dat buiten de eurozone plaatste, om economische 
risico's zoveel mogelijk te ontlopen. Shell zou een bedrag van 15 
miljard euro uit Europa weggehaald hebben. 
  
Volgens Duitse media ligt er in Zwitserland tussen 130 miljard en 180 
miljard euro aan Duits vermogen 'verborgen'.  
Zwitserland  hanteert negatieve rentes om de toestroom van euro’s af 
te remmen. De deviezenreserves van het land zijn sinds midden 2009 
verachtvoudigd, tot een record van 406,5 miljard Zwitserse frank (338 
miljard euro). Het land tolereert ook niet langer dat de euro onder 1,20 
Zwitserse frank zakt. Want daardoor worden de Zwitserse producten 
duurder en wordt het bedrijfsleven benadeeld. 
 
Door de kapitaalvlucht wordt er ook minder en minder geïnvesteerd 



door de bedrijven. 
Het is begrijpelijk dat er momenteel gewacht wordt om te investeren 
omdat het economische klimaat achteruit blijft gaan. 
Maar langs de andere kant zijn het de banken, de bedrijven en de 
grootkapitalisten zelf die voor het kapitaaltekort zorgen door hun geld 
uit omloop te nemen en dat geld naar het buitenland te versluizen. 
 
Er wordt momenteel zoveel geld uit de Eurozone gesluisd dat je bijna 
zou gaan denken dat het al vaststaat dat de Euro uiteen zal spatten. 
De vraag is alleen wanneer?  
Iedereen begrijpt dat indien Griekenland uit de Euro stapt en terug naar 
de Drachme gaat, die munt toch fors zal moeten devalueren. Daarbij 
worden zelfs percentages genoemd van 50 tot 70%. 
Indien dat gebeurt zullen het weer de gewone burgers zijn die de 
economische schade moeten betalen.  
En zij die hun geld tijdig in het buitenland hebben gezet zullen de 
winsten opstrijken wanneer ze hun harde valuta inruilen. 
 
Daarom pleit Neutr-On ervoor dat alle deviezen van Europeanen die op 
buitenlandse banken staan te blokkeren en dat er voor al het kapitaal 
in het buitenland slechts enkele maanden, beter nog enkele weken, 
voorzien worden om het geld terug te halen.  
Voor alle in het buitenland geparkeerde geld zou dan een soort Gutt-
operatie voorzien moeten worden. 
Uiteraard zal een doorgedreven controle daarbij nodig zijn. Misschien 
is het ook nodig om het kapitaalverkeer met Zwitserland of met 
belastingparadijzen zoals Monaco en Liechtenstein  tijdelijk onmogelijk 
te maken. In het verleden was dat een onmogelijke opdracht maar in 
onze geïnformatiseerde samenleving is dit perfect realiseerbaar. 
Door alle, het in het buitenland geparkeerde, geld uit omloop te nemen 
vermindert de geldhoeveelheid waardoor hyperinflatie voorkomen 
wordt. Het kapitaal van de gewone burger zal hierdoor niet devalueren, 
maar zal zelfs de koopkracht vergroten. 
En het zullen dan de rijken zijn die de grootste verliezen ondergaan in 
plaats van de gewone burger. 
 
De Finse minister van Buitenlandse Zaken  Tuomioja zei op 17 
augustus,  dat Finland zich voorbereidt op alle "eventualiteiten", zoals 
het opbreken van de eurozone.  
Behalve Helsinki, maakte ook Warschau duidelijk dat de spanning over 
de toekomst van de eenheidsmunt opnieuw oploopt. De Poolse 
minister van Financiën  Rostowski zei dat het uiteenvallen van de 
eurozone "catastrofale gevolgen" zou hebben voor alle Europese 
landen. Bovendien zou de hele wereldeconomie eronder lijden, 
waaronder de Poolse,  hoewel Polen zelf geen deel uitmaakt van de 
eurozone.  
 
Vanaf woensdag 22 augustus wordt de eurocrisis opnieuw op het 
allerhoogste niveau besproken. Het zomerreces lijkt voorbij voor de 
Europese leiders, nu is het weer tijd voor de Euro-recessie. 
 
In België zitten we terug in een recessie.  
Door de economische ongerustheid wordt er weer meer gespaard en 
wordt het geld niet gebruikt om te consumeren of te investeren en dat 



stimuleert de economische groei niet. Eind juni hadden alle Belgen 
samen 227,6 miljard euro op hun spaarboekje staan, zo maakte de 
Nationale Bank bekend. 
Bovendien lenen de banken niet zo makkelijk geld uit. De banken lenen 
zelfs onderling veel minder geld uit omdat er een te groot wederzijds 
wantrouwen is.  
Anders gezegd: het geld wordt door de bevolking opgepot en circuleert 
niet. En de banken en bedrijven investeren niet en parkeren het geld in 
het buitenland. En aangezien er geen geld in omloop is, sputtert de 
economische motor. 

 
Lees een goede samenvatting over de oorzaak van de financiële crisis 
in het boek “De onzichtbare hand”, van Bart Staes. 
 
http://www.bartstaes.be/pdf/DeOnzichtbareHand_BartStaes.pdf  

 
 

 

 

 

 

Onderwijs 

 

 

 

 Studies met toekomst 

 

 

Kies je voor een studie met toekomst, dan heb je tenminste één 
zekerheid: dat je diploma meer zal zijn dan een vodje papier. 
RVA publiceerde zopas een lijst met de studierichtingen die anno 2012 
het meeste kans op werk bieden. Het gaat over studierichtingen 
waarbij de vraag groter is dan het aanbod: er zijn meer vacatures voor 
deze profielen dan pas afgestudeerden waardoor de werkgevers moeite 
hebben om geschikte mensen te vinden. Kies je voor zo’n studie en 
behaal je een diploma, dan is de kans groot dat de werkgevers je met 
open armen gaan ontvangen. 
 
Over welke studies gaat het precies? Hierbij een overzicht. 

 
Academische bachelors en masters (2 cycli) 

http://www.bartstaes.be/pdf/DeOnzichtbareHand_BartStaes.pdf


 

Burgerlijk ingenieur 
Industrieel ingenieur  
Informatica 
Kinesitherapie 
Lerarenopleiding secundair onderwijs aan de universiteit (het 
vroegere aggregaat): wiskunde en Frans 

 

Professionele bachelors (1 cyclus) 

Hoger technisch onderwijs: mechanica, elektromechanica, bouw, 
autotechnieken, climatisatie, koel- en verwarmingstechnieken, 
elektrotechniek, elektronica, chemie en biochemie, topographie… 
Informatica 
Kinesitherapie 
Lerarenopleiding  

secundair onderwijs bachelor: wiskunde, Frans en 
praktische vakken 
lerarenopleiding lager onderwijs bachelor 
lerarenopleiding kleuteronderwijs bachelor 

Optiek en optometrie 
Tandtechnieken 
Verpleegkunde: elke specialiteit uitgezonderd vroedkunde 
 

Hoger technisch of beroepsonderwijs 

Autotechnieken 
Beenhouwerij  
Bouw  
Brood-en banketbakkerij 
Carrosserie 
Chauffeur zwaar vrachtvervoer 
Chemie 
Confectie 
Climatisatie, koelinstallaties en warmtechnische installaties 
Diamantbewerking 
Drukkerij 
Elektriciteit en elektrische installaties 
Elektronica 
Houtbewerking en houtconstructies  
Industrieel tekenaar  
Informatica 
Kinderverzorging 
Lassen 
Mechanica en elektromechanica 
Metaalbewerking en metaalconstructies  
Optiek en optometrie 
Sanitaire installaties  
Steen- en marmerbewerking 
Tandtechnieken 
Telecommunicatie 
Thuis- en bejaardenzorg 
Tuinier  
Verpleegkunde  
Werktuigkunde  



Matroos binnenscheepvaart  
 
Voor de volledige info:  
 
http://vdab.be/magezine/aug12/studies.shtml  
 
http://rva.be/D_Opdracht_W/Werknemers/T103/ContentNL.htm  

 
 
 
 

 Studiekeuzebegeleiding moet beter 

 

 
Bijna een kwart van de  scholen bereidt zijn laatstejaars niet voldoende 
voor op het hoger onderwijs. Jongeren  ontvangen vaak slechts 
brochures in plaats van persoonlijk advies. 
Dat gebrek aan advies zorgt ervoor dat leerlingen te vaak aan een 
verkeerde studie beginnen. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent .  
Bijna tweederde van de eerstejaars studenten moet overzitten of 
wisselt van studie. Meestal wisselt men de universiteit ook voor de 
hogeschool.  
Daarom zouden jongeren bewuster moeten worden gemaakt van het 
belang van hun keuze voordat ze naar het hoger onderwijs gaan. 
 
Nu zijn het vooral de scholen, en niet de Centra voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB),  die zich bezig houden met de opvolging 
van jongeren. Nu wordt het maken van een keuze te klassikaal 
aangepakt, terwijl persoonlijke coaching veel beter zou zijn. 
Belangrijk is dat jongeren ontdekken waar ze goed in zijn.  
Meer zelfvertrouwen resulteert meestal in hogere slaagcijfers. 
Door het ministerie van onderwijs zou er wel aan een betere  keuzetest 
gewerkt worden die peilt naar waar jongeren geïnteresseerd zijn. 
 
Op de meeste scholen gebeurt de begeleiding goed. 
Het CLB geeft een overzicht van  de studiemogelijkheden, iedere 
leerling heeft een eigen studiekeuzedossier dat regelmatig wordt 
bijgewerkt, de leerlingen gaan naar diverse opendeurdagen, diverse 
steden en verenigingen organiseren 'beurzen' waarop hogescholen en 
universiteiten zich voorstellen, er worden contactavonden 
georganiseerd met oud-leerlingen die bepaalde studies aan het volgen 
zijn, het advies van de klassenraad wordt gevraagd en aan de 
leerlingen meegedeeld, mensen uit de sector worden gecontacteerd, 
enz. 
Het ligt dus duidelijk niet altijd aan een gebrek aan informatie dat men 
niet slaagt. 
  
Waaraan dan wel?  
1) Men legt al dat advies naast zich neer en doet zijn zin 

http://vdab.be/magezine/aug12/studies.shtml
http://rva.be/D_Opdracht_W/Werknemers/T103/ContentNL.htm


2) Men loopt mee met vriendjes en vriendinnetjes  
3) Men studeert niet, te veel gefeest 
4) Men is niet verstandig genoeg  
5) De ouders beslissen of pushen naar een verkeerde richting 
 
Belangrijk is dat er interesse is waarvoor men kiest, want men kan 
nooit goed worden in een beroep waar men geen belangstelling voor 
heeft. 
 
Neutr-On adviseert ook de jongeren, die een ingangsexamen moeten 
doen, om zich te laten begeleiden door hun ouders zodat er een 
minimum aan controle is op de wijze waarop de examens verlopen. 
Controleer de beslissingen van de examenraad en probeer een getuige 
te hebben bij mondelinge examens of interviews. Het is vooral daar dat 
er “minder democratische mogelijkheden” kunnen bestaan om 
sommige studenten te bevoordelen. 
Vraag ook of er een examenreglement is en waar men in beroep kan 
gaan tegen de uitslag. 

 

 

 

 

 

 

Sectoren 

 
 

 Vonnis sociale verkiezingen  

 

Vrije sociale verkiezingen vragen is in België ‘tergend en roekeloos’ – 
5000 euro boete voor VSV-STU 
 
Onlangs werden in België de zogenaamde ‘sociale verkiezingen’ 
gehouden in de bedrijven. Een schertsvertoning, want de werknemers 
mogen enkel kiezen tussen ABVV, ACV en ACLVB; vrije vakbonden 
worden uitgesloten door een monopoliewet. Die ondemocratische 
situatie is uniek in Europa. 
De Vlaamse Solidaire Vakbond VSV trok dus als onderdeel van de 
erkende Britse vakbond Solidarity Trade Union (STU) met twee Vlaamse 
werknemers naar de Arbeidsrechtbank om écht vrije sociale 
verkiezingen te eisen. De Belgische staat en de drie vakbonden 
reageerden als door een wesp gestoken en stuurden een hele batterij 
advocaten naar de rechtbank – deels dus betaald met uw belastinggeld. 

http://vlaamsnieuws.typepad.com/vsv/2012/07/vrije-sociale-verkiezingen-vragen-is-in-belgi%C3%AB-tergend-en-roekeloos-5000-euro-boete-voor-vsv-stu.html
http://vlaamsnieuws.typepad.com/vsv/2012/07/vrije-sociale-verkiezingen-vragen-is-in-belgi%C3%AB-tergend-en-roekeloos-5000-euro-boete-voor-vsv-stu.html


In twee recente vonnissen wijzen de Arbeidsrechtbanken van Gent en 
Brugge de vraag van de Vlaamse werknemers af. Er worden diverse 
procedure-argumenten gebruikt. Er wordt de werknemers en VSV-STU 
verweten dat ze de antidiscriminatiewet inroepen, die niet van 
toepassing zou zijn – terwijl die wet nota bene op vraag van het ACV na 
een arrest van het Grondwettelijk Hof uitdrukkelijk discriminatie op 
basis van syndicale overtuiging verbiedt. Er wordt ook beweerd dat de 
rechter de discriminatie niet kan vaststellen omdat de sociale 
verkiezingen al voorbij zijn – terwijl een daad van discriminatie wel 
degelijk ook kan vastgesteld worden nadat het feit gebeurd is. 
Nog krasser is echter dat beide rechters de Vlaamse werknemers en 
VSV-STU veroordelen wegens zogenaamd ‘tergend en roekeloos 
geding’ tot een boete van twee maal 2500 euro, dus 5000 euro in 
totaal. Dat is in België erg zeldzaam, en wordt vrijwel nooit 
uitgesproken. De bedoeling van de twee Arbeidsrechters is dus 
duidelijk, en dat met de volle steun van de Belgische staat en de drie 
monopoliebonden: de Vlaamse werknemers en VSV-STU intimideren, 
om hen ertoe te brengen deze principezaak stop te zetten en niet in 
beroep en cassatie te gaan en daarna tot bij het Europees Hof te 
brengen. 
Het bestuur van de VSV zal zich over de situatie beraden, want deze 
intimidatieboete stelt VSV voor een ernstig probleem: de VSV werkt 
volledig met giften en vrijwillige bijdragen - in tegenstelling tot de 
schatrijke holdings ACV, ABVV en ACLVB die elk jaar 200 miljoen euro 
belastinggeld 'administratiekost' ontvangen alleen maar om 
doorgeefluik voor werkloosheidsgeld te spelen.... 
Opkomen voor echte vrije sociale verkiezingen, en zich daarvoor tot de 
rechter wenden, is in België dus ‘tergend en roekeloos’. Dat weten we 
dan ook alweer. Hoe dan ook zal de VSV-STU de Vlaamsnationale strijd 
tegen het oubollige monopolie van de belgicistische vakbonden 
onverminderd verder zetten. Bron VSV 
 
Neutr-On vindt het niet kunnen dat de drie grote vakbonden de 
bevolking in hun greep houden door geen andere vakbonden bij de 
sociale verkiezingen toe te laten. Daaruit blijkt nogmaals dat we in 
geen democratisch land leven maar in een politieke dictatuur waar de 
macht in handen blijft van een kleine groep die alleen maar met hun 
eigenbelangen bezig zijn. 
 
 

 

 Beschermd tegen ontslag 

 

 

De wet voorziet dat je in sommige omstandigheden een speciale 
ontslagbescherming hebt. Enkele voorbeelden. 
 
Zwangerschap en ouderschapsverlof 



Als zwangere vrouw ben je beschermd tegen ontslag vanaf het moment 
dat je werkgever op de hoogte is van je zwangerschap, tot een maand 
na de laatste dag van je bevallingsrust. Daarom doe je er goed aan je 
zwangerschap zo snel mogelijk te melden aan je baas. 
Ook tijdens het ouderschapsverlof (4 maanden), een vorm van 
tijdskrediet waarop iedere ouder van jonge kinderen recht heeft, kan je 
werkgever je niet ontslaan. Je bent beschermd vanaf het ogenblik dat je 
het verlof aanvraagt -maximum drie maanden voor aanvang- tot drie 
maanden na afloop ervan. Deze bescherming geldt ook voor de andere 
vormen van tijdskrediet. 
Maar, let op! Je werkgever kan je toch ontslaan als hij schriftelijk kan 
aantonen dat het ontslag niets te maken heeft met je zwangerschap of 
tijdskrediet (bijvoorbeeld door een zware beroepsfout, slecht gedrag, 
economische redenen…). 
 
Educatief verlof 
Ook wanneer je een opleiding volgt, heb je in bepaalde gevallen recht 
op bescherming. 
Wanneer je opleiding daar recht toe geeft, kan je educatief verlof 
aanvragen. Je werkgever is verplicht je aanvraag goed te keuren én hij 
mag je niet ontslaan om een reden die verband houdt met dit verlof. 
De bescherming geldt vanaf het moment dat je hem je 
inschrijvingsbewijs overhandigt. 
 
Sociale verkiezingen 
Wie deelneemt aan de sociale verkiezingen -en dus op het werk 
opkomt voor werknemersbelangen- geniet eveneens van 
ontslagbescherming. De bescherming geldt voor kandidaten voor de 
ondernemingsraad, effectieve en vervangende leden van de 
ondernemingsraad, kandidaten voor het Comité voor Preventie en 
Bescherming op het Werk en de leden van dit comité.  
Zodra je naam op de kandidatenlijst van een erkende vakbond staat, 
val je onder deze regeling. Het maakt niet uit of je verkozen geraakt of 
niet. Je bent beschermd voor de duur van het mandaat waarvoor je 
kandidaat was (vier jaar). Werd je een tweede keer niet verkozen, dan 
ben je na die tweede keer nog twee jaar beschermd. 
 
Slachtoffers van discriminatie, geweld, pesterijen… 
Werd je op het werk slachtoffer van discriminatie, geweld, pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag, dan kan je daarvoor klacht indienen bij 
het Toezicht op het Welzijn op het Werk of een procedure instellen bij 
de rechtbank. Opdat je dit zonder vrees voor represailles zou kunnen 
doen, word je beschermd tegen ontslag van zodra je de klacht 
neerlegt. Deze bescherming geldt ook voor werknemers die optreden 
als getuige in deze geschillen. 

 

 

 Gaat politie staken? 
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Agenten van de Brusselse politiezone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-
Gillis/Vorst) zijn  onlangs het doelwit geworden van relschoppers in de 
gemeente Anderlecht. Daarna ontstonden er relletjes toen de politie 
twee mensen wilden controleren. Daarbij raakte één politieman gewond 
en werden twee mensen opgepakt, maar later vrijgelaten. De volgende 
nacht werd een politiepatrouille in de val gelokt en bekogeld met 
stenen en brandbommen. 
Een politiepatrouille trok dan naar de Grondelstraat voor een mogelijke 
inbraak, maar troffen daar niemand aan. Buurtbewoners scholden de 
agenten wel uit. Toen die even later twee mensen wilden controleren  
ontstond er een samenscholing en een duw- en trekpartij met de 
agenten. Die riepen versterking op. 
 
In het geharrewar werden er stenen gegooid en één daarvan 
doorboorde de ruit van een politievoertuig en raakte een 
hoofdinspecteur. Die liep een zware hoofdwonde op en werd buiten 
bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon twee mensen 
oppakken, maar die werden later vrijgelaten. 
 
De volgende nacht ging een politiepatrouille naar een brandend 
voertuig, maar toen de agenten er aan kwamen, werden ze bekogeld 
met stenen. Ze riepen versterking op van andere patrouilles en ook die 
werden bekogeld met stenen en brandbommen. Eén daarvan raakte 
een politievoertuig, maar doofde uit. In totaal raakten drie 
politiewagens beschadigd. 
 
De politie doorzocht de buurt en trof een doos met 20 flessen aan die 
allemaal gevuld waren met benzine. 
 
Het geweld tegen de politie neemt alsmaar ernstigere vormen aan. 
Daarnaast blijven de, meestal jonge, daders ongestraft. 
Deze gang van zaken zit de politiediensten hoog en ze hebben met 
stakingen gedreigd. 
 

 

 

 

 

Allerlei 
 

 

 Wat veranderde er in augustus?  



 

Op 1 augustus daalde niet alleen de overheidssteun voor zonnepanelen 
van 210 naar 90 euro, maar werd ook de zogenaamde rijkentaks 
ingevoerd.  
Eigenaars van een zonnedak verdienen voor elke 1.000 kilowattuur 
groene stroom die ze opwekken een groenestroomcertificaat. Dat geeft 
vanaf 1 augustus recht op een bedrag van 90 euro, wat neerkomt op 
een daling van 120 euro. 
 
Voor wie al zonnepanelen had, verandert er echter niets, al zal ook hen 
een bijdrage worden aangerekend voor de hoog oplopende kosten van 
het distributienet. Die bijdrage moet nog goedgekeurd worden door de 
federale energiewaakhond Creg. 
 
'Rijkentaks' 
Op 1 augustus werd ook de zogenaamde 'rijkentaks ingevoerd. Dit 
houdt in dat iedereen die vanaf dit jaar minstens 20.020 euro aan 
intresten ontvangt, en die voor de fiscus anoniem wil houden,  de 
rijkentaks van 4 procent moet betalen.   
De aangifte door de bank moet steeds gebeuren binnen de vijftien 
dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de intresten. Maar 
omdat de maatregel pas eind juni is bekendgemaakt, zijn er pas vanaf 
1 augustus nalatigheidsintresten verschuldigd. Die hebben betrekking 
op de inkomsten die tussen 1 januari 2012 en 15 juli 2012 toegekend 
werden. 
De bankenfederatie Febelfin heeft eerder al aangekondigd dat de 
banken zullen instaan voor eventuele nalatigheidsintresten. Voor 
inkomsten vanaf 16 juli zullen de banken voortaan de extra heffing 
binnen de vijftien dagen moeten betalen, om nalatigheidsintresten te 
vermijden. 
 
Stijging beurstaksen 
Tenslotte gingen ook de beurstaksen vanaf 1 augustus de hoogte in. 
Het tarief voor de aan- en verkoop van aandelen verhoogt naar 0,25 
procent. Een order van 3.000 euro zal daarmee op acht maanden 2,4 
euro duurder zijn geworden. Ook de maximumbedragen gaan omhoog, 
van 650 euro naar 740 euro. Het tarief bij de verkoop van 
kapitalisatiefondsen gaat eveneens naar omhoog, van 0,65 procent 
naar 1 procent. Hetzelfde geldt voor het maximumtarief, dat stijgt van 
975 naar 1.500 euro. 
 
Nieuwe normen voor legkippen 
Vanaf 1 augustus mogen leghennen niet langer in een klassieke 
legbatterij gehuisvest worden. Een Europese richtlijn, die dateert van 
1999, legt Belgische pluimveehouders op dat ze hun kippen vanaf dan 
in verrijkte kooien of een alternatief systeem moeten plaatsen. Elke kip 
moet over minstens 750 vierkante centimeter beschikken. 
Een aantal bedrijven heeft intussen gemeld dat ze de nodige 
aanpassingen hebben gedaan. Zij worden op  dit moment 
gecontroleerd.   
Wie niet in orde is mag geen eieren meer verkopen. 
Eén derde van de kippenkwekers heeft, door deze maatregelen,  beslist 



te stoppen met hun bedrijf.  
De eieren zijn de afgelopen maanden duurder geworden. 
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 Pesterijen bij de gemeenten 

 
 

Gemeentearbeider Bruno D. (49) pleegde zelfmoord in zijn woning in 
Huizingen. In een afscheidsbrief vertelde hij over aanhoudende 
pesterijen. Hij noemde de naam van de dader en "bedankte" het 
gemeentebestuur omdat het nooit tussenkwam. 
"We grepen niet in omdat we nergens van wisten", klonk het eerst bij 
het gemeentebestuur. 
Maar burgemeester Myriam Rolin van Sint-Genesius Rode zou  wél op 
de hoogte geweest zijn van de aanhoudende pesterijen tegenover een 
gemeentearbeider die moegetergd uit het leven stapte.  Dat bewijzen 
drie aangetekende brieven die een collega van de man haar schreef, zo 
stond in de krant Het Laatste Nieuws. De burgemeester beantwoordde 
de laatste brief met de korte mededeling: "De zaak wordt onderzocht." 
Toch blijft zij volgens de krant ontkennen dat ze iets van de zaak wist. 
 
Een collega van de gepeste arbeider stuurde echter niet minder dan 
drie aangetekende brieven naar de burgemeester persoonlijk. Daarin 
smeekt hij haar in te grijpen. Het Laatste Nieuws kon die brieven 
inkijken. Eén keer wordt er gereageerd: in een brief ondertekend door 
de burgemeester en de toenmalige secretaris staat de droge melding 
dat ze "kennis hebben genomen" van de brieven en dat ze "de zaak 
onderzoeken". 
Toch houdt burgemeester Myriam Rolin  vol dat ze van niks wist. 

 
Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) vraagt een onderzoek naar 
mogelijke wantoestanden bij de technische dienst van de gemeente. 
De minister is geschokt door de feiten die hij via de pers vernam, aldus 
een woordvoerster van Bourgeois. 
Hij benadrukt dat elk gemeentebestuur, net zoals andere werkgevers, 
wettelijk verplicht is om daartegen op te treden als ze ervan op de 
hoogte zijn. De minister wil zich baseren op feiten, en dus niet afgaan 
op wat in de pers verschenen is. Daarom heeft hij de gouverneur 
gevraagd een onderzoek te starten, waarbij zowel de gerechtelijke 
instanties als het gemeentebestuur worden ondervraagd over de feiten. 



De gouverneur zal hierover later verslag en eventueel advies 
uitbrengen bij de minister. Daarna is er pas een tuchtprocedure 
mogelijk. Mocht daaruit blijken dat de burgemeester nalatig is geweest, 
dan kunnen maatregelen genomen worden. Dat kan dan eventueel 
leiden tot een afzetting. 
Het Brusselse gerecht is een informatieonderzoek gestart. 

 
Het is bekend dat bij sommige gemeenten niet goed samengewerkt 
wordt. De politieke benoemingen van de ene partij kunnen jaren later, 
bij een legislatuurwisseling, voor wrijvingen zorgen. Soms gebeuren er 
regelrechte pesterijen tussen gemeentewerkers in gemeenten  waar het 
gemeentebestuur is samengesteld door twee of meer coalitiepartners. 
Vooral als het tussen die partijen niet goed meer botert wordt er veel 
geroddeld of worden er grappen uitgehaald onder het personeel. Zo 
zijn er verhalen dat in sommige gemeenten niet tegen elkaar wordt 
gesproken, telefoons worden niet doorgegeven, materiaal wordt 
verborgen of er wordt met twee maten en twee gewichten gewogen bij 
beoordelingen.  
Kortom, alles wordt verzonnen om diegenen die niet tot hun partij 
horen het leven zuur te maken. 
Bovenstaand  voorbeeld uit Sint-Genesius Rode is dus zeker geen 
alleenstaand geval. 

 
 

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.antipestteam.be/
http://www.neutr-on.be/

