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ALGEMEEN 

 

 Cyprus veroorzaakt nieuwe crisis 

Het lijkt steeds waarschijnlijker dat het Amerikaanse stelsel van 

centrale banken, de Federal Reserve, aan het eind van dit jaar stopt 

met het steunen van de economie. Het merendeel van de centrale 

bankiers wil de omvang van de steun in ieder geval halverwege het 

jaar verlagen. De redenen daarvoor lopen wel flink uiteen.  

 

De Fed koopt momenteel maandelijks voor 85 miljard dollar 

hypotheekgerelateerd schuldpapier en staatsobligaties op. Maar dat 

brengt gevaren met zich mee. Onder meer voor de financiële 

stabiliteit, de werking van sommige financiële markten en de manier 

waarop de Fed zijn balans moet opschonen. De balans bereikte eerder 

dit jaar voor het eerst 3 biljoen dollar (2293 miljard euro), ruim 3 keer 

zo groot als voor het uitbreken van de financiële crisis. 

De inflatie zal op de middellange termijn rond de doelstelling van 2 

procent liggen. 

De arbeidsmarkt van de VS blijft echter zorgen baren. Bijna 7,5 

procent van de beroepsbevolking zit zonder werk.  

  

De Europese Centrale Bank blijft somber over de economische groei in 

2013. 

De Europese economie blijft de komende tijd zwak en zal pas in de 

loop van 2013 langzaam herstellen. De ECB verwacht dat de euro-

economieën, dit jaar nog, bijna 1 procent zullen krimpen.  

De centrale bank maakte eerder al bekend dat het belangrijkste 

rentetarief ongemoeid wordt gelaten op het historisch lage niveau van 

0,75 procent. Een nog lagere rente zou kunnen helpen de zwakke 

economische omstandigheden te bestrijden. Als banken de lagere 

rente doorberekenen aan hun klanten wordt krediet goedkoper, wat 

een impuls zou kunnen geven aan de uitgaven en investeringen.  

 

De crisislanden van de eurozone zullen nog jarenlang te kampen 

hebben met economische stagnatie en het herstel zal slechts zeer 

langzaam verlopen.  

Toch wordt er nog steeds alles aan gedaan om te vermijden dat 

landen uit de euro treden.  

Sommige economen verwachten toch dat landen als Griekenland, 

Portugal of Spanje de euro zullen verlaten vanwege hun slechtere 

economieën.  

 

Omdat de Cypriotische banken tijdens de 10 dagen durende sluiting 

van de banken vorige maand veel meer geld zagen verdwijnen dan ze 

wilden toegeven, is het gat dat in de overheidsfinanciën werd geslagen 

een pak groter dan eerst geschat. 

In enkele weken tijd is de som die Cyprus nodig heeft, om niet failliet 

te gaan, gestegen van 17 miljard tot 23 miljard euro.  



Cyprus moet dus op zoek naar extra 6 miljard euro, in totaal dus 13 

miljard euro. 

Het totale tekort van 23 miljard is groter dan het bruto binnenlands 

product van het land. 

 

Volgens sommige bronnen wil Cyprus voor 400 miljoen euro aan 

goudreserves verkopen, een lening met Rusland heronderhandelen en 

schuldeisers van de Bank of Cyprus mee laten betalen om een 

gedeelte van de kosten van de redding te recupereren. Spaarders met 

meer dan 100.000 euro moeten meebetalen om het tekort te dichten 

via een tax die tot 60% kan bedragen. 

 

Maar ook Portugal en Ierland kunnen hun leningen op korte termijn 

niet tijdig afbetalen. Zij krijgen waarschijnlijk 7 jaar langer tijd om hun 

leningen terug te betalen.  

Dat moet beide landen meer ruimte geven voor de hervorming van 

hun economie en de aanpak van de overheidsfinanciën. 

 

De economie in Spanje en in Slovenië is ook stevig uit balans. Zij 

zullen snel maatregelen moeten treffen om uit de problemen te 

komen.  

In Spanje gaat het om de hoge binnenlandse en buitenlandse schulden 

die een serieuze bedreiging zijn voor groei en financiële stabiliteit. En 

de steeds oplopende werkloosheid, de verder inkrimpende 

economische activiteit en de noodzaak om steun te krijgen onder de 

bevolking om de bankensector overeind te helpen, leggen de 

kwetsbaarheid van de Spaanse economie bloot.   

In Slovenië is het de financiële sector die de ECB zorgen baart. Veel 

banken hebben slechte leningen.   

 

Ook Italië wordt aangemoedigd de eerder gemaakte hervormings-

afspraken door te voeren en om vlug een nieuwe regering te vormen. 

De recessie in Italië zal dit jaar dieper zijn dan eerder werd gevreesd. 

De Italiaanse economie krimpt naar verwachting met 1 procent in 

2013, terwijl eerder werd gerekend op een teruggang van 0,2 procent.  

De negatievere cijfers hangen samen met de zwakke binnenlandse 

vraag, het verslechterende buitenlandse klimaat en de aanhoudende 

zwakte bij de bedrijfsactiviteiten in de afgelopen maanden. Italië 

verkeert momenteel in de vierde recessie sinds 2001.  

Door de aanhoudende recessie moet Italië dit jaar mogelijk 9 miljard 

euro extra bezuinigen om zijn begrotingsdoelen te halen.  

De kosten als gevolg van de hoge werkloosheid vallen 8 miljard euro 

hoger uit dan geraamd, terwijl er 6 miljard euro minder binnenkomt 

uit bijvoorbeeld btw.  

 

De Britse economie ziet zijn bruto binnenlands product (bbp) krimpen. 

Als er in het eerste kwartaal van 2013 weer een economische krimp 

komt, belandt Groot-Brittannië in de derde recessie sinds het 

uitbreken van de financiële crisis in 2008-2009.  

      

De economieën van België, Bulgarije, Denemarken, Frankrijk, Italië, 

Hongarije, Malta, Nederland, Finland, Zweden en het Verenigd 

Koninkrijk zijn ook uit balans, maar de situatie is minder 



zorgwekkend. 

 

In België wordt het begrotingstekort momenteel geschat op 3,9 % 

tegenover 3,7 % vorige maand. 

 

 Vlaamse steden met geldtekort 

De burgemeesters en de schepenen van financiën van de dertien 

centrumsteden trokken op dinsdag 9 april aan de alarmbel.  

De centrumsteden Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, 

Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en 

Turnhout waarschuwen dat hun dienstverlening in gevaar komt.  

 

De gemeenten kregen ondermeer harde klappen door het Dexia-

debacle. De Gemeentelijke Holding, waarvan alle Belgische gemeenten 

en provinciebesturen aandeelhouder zijn, had immers grote belangen 

in Dexia.  

 

De put bij de Gemeentelijke Holding is opgelopen van 835 miljoen 

euro tot ongeveer 1,2 miljard euro. De stijging is vooral het gevolg van 

de verdere val van Dexia. Door tal van oorzaken dreigen zij diep in de 

rode cijfers te belanden. Als de steden de komende jaren hun 

dienstverlening, investeringen en belastingniveau op het huidige 

niveau willen houden, zullen ook de Vlaamse en federale overheid hun 

deel van hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. 

 

In een persmededeling werden volgende zaken aangehaald: 

 

1. Financiële uitdagingen: 

De komende jaren dreigen de lokale financiën ernstig te ontsporen. 

Dat heeft te maken met een pak uitdagingen die op de lokale besturen 

afkomen waarop ze zelf nauwelijks of geen impact hebben:  

Pensioenen als enige overheidsniveau financieren de lokale besturen 

de pensioenen van hun statutaire ambtenaren helemaal zelf, dus 

zonder een beroep te doen op de federale schatkist. Door de toename 

van het aantal pensioneringen en de langere levensverwachting stijgt 

die pensioenfactuur de komende jaren telkens (en dus cumulatief) met 

meer dan 100 miljoen euro voor alle Vlaamse gemeenten, OCMW’s en 

politiezones samen. Dat is een stuk meer dan de verwachte jaarlijkse 

stijging van het Gemeentefonds, die 70 tot 75 miljoen euro bedraagt. 

De stijging van de pensioenfactuur is een totaal onsamendrukbare 

uitgave. 

 

2. Vergrijzing:  

De stijgende levensverwachting van de bevolking leidt tot een sterke 

toename van de vraag naar door de OCMW’s geleverde diensten, 

zowel wat betreft thuiszorg, als residentieel via allerlei vormen van 

beschermd wonen (assistentiewoningen, woonzorgcentra, …). Lokale 

besturen zijn het aan de samenleving verplicht om hierin hun 

verantwoordelijkheid op te nemen. Door de vergrijzing neemt aan 



ontvangstenzijde de fiscale draagkracht van gemeenten af: meer 

mensen genieten een vervangingsinkomen. Bovendien valt 

bejaardeninfrastructuur onder een gunstiger fiscaal regime dan 

klassieke gezinswoningen. Duurdere schuldfinanciering: de tot voor 

de financiële crisis zeer vlotte toegang van de centrumsteden tot 

schuldfinanciering via banken, is helemaal voorbij. Banken hebben 

slechts beperkte volumes kredieten meer ter beschikking, kiezen voor 

kortere looptijden (wat zwaardere budgettaire uitgaven per jaar 

betekent) en rekenen bovenop de marktrente marges aan van 200 

basispunten en meer om hun eigen liquiditeitsrisico in te dekken. Tot 

voor de financiële crisis bedroegen die marges vaak slechts enkele 

basispunten. 

 

3 Economische crisis:  

De centrumsteden ondervinden volop de gevolgen van de 

economische crisis. De belastinginkomsten verminderen of nemen 

trager toe, en de uitgaven van de OCMW’s voor allerlei vormen van 

steun stijgen. Bovendien leidt de strengere federale 

werkloosheidsreglementering ertoe dat meer mensen noodgedwongen 

bij het OCMW moeten aankloppen. 

 

4. Energie- en andere dividenden:  

de voorbije jaren zijn de dividenden die richting gemeentekas gaan 

alleen maar verminderd. Er was de vrijmaking van de energiesector in 

2003 (met een verlies van 350 miljoen euro voor alle Vlaamse 

gemeenten samen), er was de vereffening van de Gemeentelijke 

Holding (dividendverlies van 50 miljoen euro) en er zijn vandaag de 

financiële gevolgen van het klantenverlies bij de standaardleveranciers 

ECS en EDF-Luminus, waarin de gemeenten nog een stuk participeren. 

Daarnaast kampen de distributienetbeheerders (geheel of grotendeels 

in handen van de gemeenten) momenteel met enorme tekorten omdat 

ze de door de Vlaamse overheid opgelegde verplichtingen (vooral op 

het vlak van groene stroom) niet volledig mogen doorrekenen in de 

nettarieven. Als binnenkort de bevoegdheid over de nettarieven 

geregionaliseerd worden, zullen die enorm moeten stijgen. Tenzij de 

Vlaamse overheid, uit schrik voor een te zware tariefverhoging, beslist 

dat de aandeelhoudersgemeenten dit maar moeten betalen via lagere 

dividenden. Op die manier zouden Vlaamse uitgaven (de subsidiëring 

van investeringen in de productie van groene stroom) uiteindelijk door 

de gemeenten moeten worden gedragen.  

 

5. Vergroening:  

Verschillende centrumsteden werden de voorbije jaren geconfronteerd 

met een grote (en vrij onverwachte) stijging van het geboortecijfer. Dat 

betekent extra nood aan voorschoolse kinderopvang, kleuter- en 

lagere scholen en buitenschoolse opvang, en dus zware bijkomende 

investeringen en uitgaven voor de exploitatie. 

 

6. Politie en brandweer: 

De steden maken alle deel uit van een politiezone. Die is verplicht haar 

budget in evenwicht te houden. De federale dotatie ligt vast en 

evolueert niet of onvoldoende mee met de bijkomende uitgaven waar 

politiezones voor staan (cf. o.a. de gevolgen van de Salduzwet, de 



maatschappelijke behoefte aan meer blauw op straat, de sterke 

stijging van de pensioenfactuur, enz.). Het budgettaire gat moet 

dichtgereden worden door de gemeenten. Momenteel wordt ook werk 

gemaakt van de verdere uitrol van de brandweerhervorming via de 

creatie van brandweerzones. De steden vrezen de financiële gevolgen 

van de bijkomende normering die aan de zones worden opgelegd, en 

van de onderhandelingen over het toekomstige statuut van de 

brandweer die momenteel worden gevoerd zonder dat de werkgevers, 

de lokale besturen, mee aan tafel zitten. Bij de start van de 

brandweerhervorming was er het politieke engagement van de 

federale overheid om te komen tot een 50/50-verhouding tussen de 

lokale en de federale financiering van de brandweer. Vandaag dragen 

gemeenten nog steeds ca. 90 % van die kosten. 

 

7. Rioleringen en waterzuivering:  

Uiterlijk tegen 2027 gebiedt Europa proper oppervlaktewater. Om dat 

te bereiken moeten de Vlaamse gemeenten jaarlijks 400 miljoen euro 

uittrekken om het resterende rioleringsnet aan te leggen. Voor het 

onderhoud en de instandhouding van het bestaande net is daarnaast 

jaarlijks 600 miljoen euro nodig. De saneringsbijdrage op de 

waterfactuur brengt, als alle gemeenten het maximum vragen, 300 

miljoen euro op, en de Vlaamse investeringssubsidies zijn goed voor 

100 miljoen euro. Dat betekent dat ook de centrumsteden voor die 

waterzuivering nog enorme budgetten moeten voorzien. 

 

8. Nieuwe begrotingsnormen (Vlaams en Europees): 

Momenteel werken alle centrumsteden aan de opmaak van een 

meerjarenplan 2014-2019 en een budget 2014. Daarin zullen ze 

uiteraard ook moeten aantonen dat ze financieel in evenwicht zijn. Dat 

evenwicht wordt voortaan op een nieuwe manier berekend. Concreet 

moet het saldo van de exploitatie-ontvangsten en –uitgaven in 2019 

volstaan om de leninglasten (intresten en aflossingen) te dragen, 

zonder rekening te houden met eenmalige meevallers of overschotten 

uit het verleden. Deze norm wijst op een structureel evenwicht, maar 

is een stuk strenger dan wat lokale besturen tot nu toe kenden. 

Tegelijk vrezen de centrumsteden het begrotingswerk dat op andere 

overheidsniveaus momenteel wordt gevoerd. Hoewel het voor het 

Belgische vorderingensaldo voor Europa niets opbrengt (daarvoor 

worden immers alle overheden samengeteld), merken we de neiging 

bij de federale en de Vlaamse overheid om een deel van de eigen 

budgettaire problemen af te schuiven op de gemeenten en OCMW’s, 

bv. door subsidies te schrappen of niet te indexeren. 

 

9. Maatschappelijke uitdagingen:  

Men wil dat lokale besturen het dichtst bij de burger staan, maar dat 

betekent ook dat ze het eerst geconfronteerd worden met allerlei 

maatschappelijke uitdagingen of worden aangesproken om op een 

aantal domeinen een voorbeeldrol te spelen. We denken aan de 

algemene trend naar duurzaamheid (waarbij effecten vaak afhangen 

van voorafgaande investeringen), maar ook aan de dualisering van de 

samenleving, aan de gezinsverdunning (met meer en andere 

woonnoden), aan digitalisering, enz. 

 



Door de stad als burgernabije overheid vrezen de schepenen van 

Financiën dus ook pijnlijke en voor de bevolking direct voelbare 

maatregelen te zullen moeten nemen: zoals:  

 

 Het inkrimpen van de dienstverlening door te schrappen in  

openingsuren, bepaalde diensten stop te zetten, enz. 

 

 Het fors afbouwen van de investeringen, met een onmiddellijk 

gevolg voor de staat van het bestaande patrimonium. We wijzen 

erop dat elke daling van de investeringen van de Vlaamse  

gemeenten met 10% een negatieve impact op de werkgelegenheid 

in de privésector betekent van ongeveer 2000 arbeidsplaatsen 

 

 Het verhogen van de vergoedingen die voor allerlei gemeentelijke 

diensten worden aangerekend. 

 

 Het eventueel zelfs verhogen van de belastingen. 

 

 Het terugschroeven van het aantal personeelsleden, door 

gepensioneerden niet of slechts heel beperkt te vervangen en 

aflopende contracten niet te vernieuwen. Ook dat heeft uiteraard 

een belangrijk werkgelegenheidseffect, voor een deel (en jammer 

genoeg) bij mensen die op de gewone arbeidsmarkt niet of 

moeilijk aan de slag kunnen. 

 

Om al deze problemen de baas te blijven willen de steden solidariteit 

van de centrale overheden 

De schepenen van Financiën van de Vlaamse centrumsteden zijn ervan 

overtuigd dat de centrale overheden een cruciale rol kunnen spelen 

om rampscenario’s op het vlak van de lokale financiën te helpen 

voorkomen.  

 

Ze dringen dan ook aan op de volgende engagementen: 

 

 Dat de Vlaamse overheid garanties geeft dat de jaarlijkse groei met 

3,5% van het Gemeentefonds de hele legislatuur 2013-2018 

behouden blijft. Alleen zo kunnen de gemeenten met een redelijke 

graad van zekerheid hun eigen (door de Vlaamse overheid 

opgelegde) meerjarenplanning 2014-2019 afwerken. 

 

 Dat de Vlaamse overheid de subsidies voor gesubsidieerde 

contractuelen (ca. 200 miljoen euro per jaar) eindelijk gaat 

indexeren. Op die manier kan de tendens waarbij de gemeenten en 

OCMW’s jaar na jaar een groter deel van de loonkosten op zich 

nemen worden stopgezet. 

 

 Dat de Vlaamse overheid het systeem van de rioolsubsidies 

aanpast, waardoor individuele gemeenten absolute zekerheid 

kunnen krijgen over welke subsidiëring ze hiervoor de komende 

jaren mogen verwachten. Rioolprojecten vergen altijd zeer zware 

investeringen, o.m. door de ermee gepaard gaande wegenwerken. 

In deze financieel moeilijke tijden zullen gemeenten die alleen 

blijven doen als ook de cofinanciering door de Vlaamse overheid 



verzekerd is.  

 

 Dat de Vlaamse overheid bij de komende onderhandelingen over 

een sectoraal akkoord 2014-2019 voor het personeel van de lokale 

besturen geen financiële engagementen aangaat tegenover de 

vakbonden die uiteindelijk door de gemeenten moeten worden 

gedragen. 

 

 Dat de federale overheid voor de financiering van de pensioenen 

haar verantwoordelijkheid opneemt voor de sectoren waarvoor zij 

mede bevoegd is. Concreet betekent dit extra financiering voor de 

zware stijging van de pensioenuitgaven voor de politie en voor de 

ziekenhuizen. 

 

 Dat de federale overheid verdere maatregelen neemt om de 

pensioenfactuur (die zoals gezegd helemaal door de lokale 

besturen zelf wordt gedragen) betaalbaar te houden. Het gaat dan 

om het verder stimuleren van langer werken, het milderen van het 

aantal jaar van non-activiteit die voor de berekening van het 

pensioen als werkjaar gelden, het beperken van de automatische 

aanpassing van de pensioenen aan koop-krachtmaatregelen voor 

de actieven, enz. 

 

 Dat de federale overheid alle meerkosten ten gevolge van de 

brandweerhervorming (nieuwe normen, statuut 

brandweerpersoneel, …) ten laste neemt, zodat de al lang beloofde 

50/50-financiering over enkele jaren eindelijk kan worden bereikt. 

Bovendien moeten de werkgevers van de brandweer (de lokale 

besturen) zelf mee aan tafel zitten om over het statuut te 

onderhandelen. 

 

 Dat de Vlaamse en de federale overheid geen maatregelen nemen 

met een negatieve invloed op de dividenden die gemeenten krijgen 

als aandeelhouder van de netbeheerders voor elektriciteit en 

aardgas. Als er moet ingegrepen worden in de energieprijs, dan 

moet dat het eerst gebeuren door de federale overheid, door het 

btw-tarief van 21% te verlagen. 

 

 Dat in het algemeen de Vlaamse en federale overheid in hun eigen 

budgettaire oefening geen maatregelen nemen met een negatieve 

impact op de lokale financiën en dat als bijkomende taken en 

opdrachten aan de gemeenten worden gegeven, de kosten hiervan 

integraal zouden worden gecompenseerd. 

 

Waarschijnlijk zullen in veel gemeenten de belastingen verhogen en 

zullen de openbare werken op de lange baan geschoven worden om 

geld te besparen.  

 

 

Zie ook: 

http://www.vvsg.be/Lists/Nieuws/dispform.aspx?id=1793&Source=htt

p%3A%2F%2Fwww.vvsg.be%2FPages%2Fdefault.aspx 

 

http://www.vvsg.be/Lists/Nieuws/dispform.aspx?id=1793&Source=http%3A%2F%2Fwww.vvsg.be%2FPages%2Fdefault.aspx
http://www.vvsg.be/Lists/Nieuws/dispform.aspx?id=1793&Source=http%3A%2F%2Fwww.vvsg.be%2FPages%2Fdefault.aspx


https://www.belfius.be/info/NL/Media/FinancieleUitdagingen2013_tc

m_11-52693.pdf  

 

ONDERWIJS 

 

 Toch nog extra geld voor onderwijs 

Op initiatief van onderwijsminister Pascal Smet heeft de Vlaamse 

Regering zopas bij de begrotingscontrole het bedrag voor extra 

capaciteit in het leerplichtonderwijs opgetrokken tot 62,3 miljoen euro 

in 2013.  

 

In februari was er reeds 39,1 miljoen euro vrijgemaakt voor 

capaciteitsmiddelen vanaf volgend schooljaar. Daarbovenop komt er 

nu nog eens 23,2 miljoen euro extra geld.  

 

Tegelijk wordt er ook 23,2 miljoen euro vrijgemaakt voor de reguliere 

scholenbouw in 2013.  

 

De ministerraad kwam ook overeen om voor 2014 een bedrag van 60 

miljoen euro extra in te schrijven waarvan de helft bestemd is voor 

capaciteit terwijl de andere helft gaat naar de reguliere scholenbouw. 

 

Bovendien zal in het kader van erfgoed nog eens ettelijke miljoenen 

euro aan scholenbouw geïnvesteerd worden.  

 

Tot slot zal er vanaf 2014 tien miljoen euro voorzien worden voor 

lessen Nederlands als tweede taal. 

 

In 2010, 2011 en 2012 werden de extra capaciteitsmiddelen telkens 

voorzien bij de begrotingscontrole. Bij de begrotingsopmaak van 2013 

werd afgesproken dat er in de initiële begroting reeds een eerste schijf 

zou worden voorzien en dat bij de begrotingscontrole een tweede 

schijf zou worden voorzien. Op basis van een intensieve ronde met de 

lokale task forces werd de nood geobjectiveerd. 

 

Van de 23,3 miljoen euro gaat op basis van een doorgedreven 

objectivering 9,3 miljoen euro naar Antwerpen, 5 miljoen naar 

Vilvoorde, 5 miljoen naar Mechelen, 2,8 miljoen naar Roeselare en 1,1 

miljoen euro naar Gent. 

 

Van de 62,3 miljoen euro extra middelen voor capaciteit in 2013 krijgt 

Antwerpen 29,4 miljoen euro die kan worden aangewend voor nieuwe 

initiatieven. Voor bijkomende capaciteit in het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel wordt 6 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast 

krijgt Gent 7,1 miljoen, Asse 5 miljoen, Mechelen 5 miljoen, Vilvoorde 

https://www.belfius.be/info/NL/Media/FinancieleUitdagingen2013_tcm_11-52693.pdf
https://www.belfius.be/info/NL/Media/FinancieleUitdagingen2013_tcm_11-52693.pdf


5 miljoen, Roeselare 2,8 miljoen en voor Denderleeuw is er 2 miljoen 

euro gereserveerd.  

 

Bij de objectivering wordt gebruik gemaakt van de 

bevolkingsprognoses van de studiedienst van de Vlaamse regering, de 

inschrijvingsgegevens van de leerlingendatabank van het 

beleidsdomein Onderwijs en Vorming, de lokaal verzamelde info van 

de beschikbare capaciteit van alle scholen waarbij rekening is 

gehouden met de capaciteitsuitbreidingen van de voorgaande jaren. 

Op basis van deze indicatoren wordt de ernst van de toekomstig 

capaciteitsproblemen ingeschat. 

 

Minister Smet is blij met het bereikte resultaat. “ Met het extra geld dat 

nu is vrijgemaakt, komen we de gemaakte afspraken na. We lossen 

niet alleen het meest urgente probleem van capaciteit op maar we 

hebben ook een stap vooruit gezet inzake reguliere scholenbouw.”, 

aldus Smet. 

 

In de huidige legislatuur heeft Pascal Smet al meer dan 129 miljoen 

euro vrijgemaakt voor bijkomende capaciteit in het 

leerplichtonderwijs. Er zit een stijgende lijn in de gevraagde en 

toegekende capaciteitsmiddelen. In 2010 werd in totaal 10 miljoen 

euro vrijgemaakt. In 2011 was dat 26,2 miljoen euro en in 2012 liep 

dat op tot 31,1 miljoen euro. Voor 2013 ligt dat bedrag op 63,2 

miljoen euro. De stijging is te verklaren door de demografische groei. 

 

Eveneens zeer belangrijk is dat nu al afgesproken is om 60 miljoen 

euro extra voor scholenbouw te voorzien voor 2014. De helft voor de 

capaciteit en de andere helft voor de reguliere scholenbouw. Dit is 

zeer belangrijk omdat de lokale task forces dus veel sneller de 

dossiers voor 2014 effectief kunnen opstarten. 

 

Samen met collega Bourgeois legt Pascal Smet veel nadruk op het 

belang van het Nederlands als gemeenschappelijke taal. De 10 miljoen 

euro die vanaf 2014 op de onderwijsbegroting komt voor de centra 

voor volwassenenonderwijs en de basiseducatie zal toelaten het 

taalbeheersingsniveau van de inburgeraars te verhogen, wat een 

goede zaak is voor de samenleving en de betrokken nieuwkomers. 

Bron: persbericht ministerie van Vlaams onderwijs 

 

 Studietoelagen tijdig aanvragen 

Er is heel wat heisa geweest rond de studietoelagen. 

Bijna 3000 aanvragen werden niet tijdig ingediend. 

Wie nog geen studietoelage voor dít schooljaar heeft aangevraagd, kan 

dit alsnog doen tot en met 1 juni 2013. Dat is te lezen op de website 

van het ministerie van Onderwijs. Het gaat om het kleuter, lager, 

secundair en hoger onderwijs. 

 

Door de berichtgeving over gezinnen die hun aanvraag voor een 



studietoelage te laat hadden ingediend, is verwarring in de 

communicatie ontstaan. Op het kabinet van Onderwijs werd echter 

duidelijk gesteld dat de vertragingen over het vorig schooljaar gingen, 

dus 2011-2012. 

 

Voor dit schooljaar hebben aanvragers nog bijna twee maanden tijd 

om zich in regel te stellen. 

Voor het schooljaar 2014-2015 dient geen aanvraag meer ingediend 

te worden. De toekenning gebeurt dan automatisch. Dat wordt dan 

ook tijd dat dit automatisch gebeurt.  

Steeds hoort men wel beloftes over goed bestuur of vereenvoudiging 

van de administratie, maar in de praktijk komt er, om sommige 

toelagen te bekomen, nog een hele papierwinkel aan te pas die toch 

zou kunnen vermeden worden.  

 

SECTOREN 

 

 Binnenschippers voerden actie 

De Belgische binnenschippers voerden twee dagen actie tegen de 

moeilijkheden in de sector. De schippers hielden enkele sluizen bezet 

in Antwerpen, Gent en Luik.  

Een aantal sluizen en dokken werden geblokkeerd. 

In Wallonië waren er ook acties aan de sluis van Kain (Doornik), de 

Bovenschelde, Nord-Pas de Calais en in Herstal, en bij de toegang tot 

de haven van Luik. 

 

De binnenschippersvereniging 'Ons Recht'  willen nog meer prikacties 

uitvoeren.  

Bij veel binnenschippers staat het water aan de lippen. De sector vindt 

dat ze te weinig gehoor krijgt bij de overheden. Onlangs voerden 

enkele honderden Europese binnenvaartondernemers nog actie in 

Brussel. De binnenschippers hebben het financieel moeilijk. Dat komt 

volgens hen onder meer omdat ze te veel voorschriften moeten volgen 

en door de hoge brandstofprijzen. 

 

 Bouwsector heeft minder werk 

In het eerste kwartaal van 2013 heeft de bouwbarometer een nieuwe 

laagterecord bereikt. 

 

Uit de nieuwe cijfergegevens van de bouwbarometer van het eerste 

kwartaal van 2013 blijkt dat het vertrouwen van particulieren, 



bedrijven en overheden is aangetast en hun investeringsbeleid staat 

op een erg laag pitje. De afbouw van de investeringen hebben de 

bouwbedrijven echt geraakt. Bovendien reageert de bouwsector 

traditioneel later dan de andere sectoren om economische 

schommelingen, waardoor beterschap nog niet meteen in zicht is. 

 

Neerwaartse spiraal 

 

De bouwbarometer blijft neerwaarts evolueren. In maart behaalde de 

barometer met 94,0 indexpunten een nieuw laagterecord, ver onder 

de zonde grens van 100,0 waar optimisten en pessimisten elkaar in 

evenwicht houden. De bedrijfsleiders van kleine en middelgrote 

bouwondernemingen blijven ontevreden, vooral over het werkvolume. 

Hun winstgevendheid wordt aangevreten door de scherpe 

concurrentie, meer spelers op een krimpende markt, en door toename 

van de oneerlijke concurrentie van buitenlandse aannemers en 

werkkrachten.  

 

De helft van de Vlaamse bouwkmo’s heeft nu minder werk dan in 

december, maar daar heeft het slechte weer van de voorbije weken 

ook mee te maken. Vooral bij bedrijven die buitenwerken uitvoeren  

ziet  36% de toekomst somber in en verwacht een daling van het 

werkvolume. 

 

De bouw heeft ook goed geschoold personeel te kort. 

Jaarlijks studeren in Vlaanderen nog slechts een 100-tal burgerlijk 

ingenieurs bouwkunde en ongeveer 260 industriële ingenieurs 

bouwkunde af. Dit aantal is de laatste jaren zelfs licht afgenomen. 

Maar de Vlaamse bouwbedrijven hebben per jaar zo’n 800 technische 

hoger geschoolde bouwkundigen nodig.  

Naar aanleiding van de start van het academisch jaar trekt de Vlaamse 

Confederatie Bouw (VCB) aan de alarmbel. Doordat het aantal 

afgestudeerde ingenieurs zo laag blijft, gaan bouwbedrijven nu ook 

ingenieurs in het buitenland rekruteren.  

Bouwbedrijven hebben jaarlijks ongeveer 800 technisch hoger 

geschoolde bouwkundigen nodig. Bouwbedrijven doen namelijk meer 

dan vroeger aan ontwerp en coördinatie en zijn ook veel complexer 

geworden. Alles samen leveren VUB, UGent en KULeuven samen op 

jaarbasis nog slechts een honderdtal ingenieurs bouwkunde af.  

Uiteraard rekruteren bouwbedrijven ook afgestudeerden uit 

studierichtingen zoals Elektriciteit, Elektromechanica en Mechanica 

maar daarnaast zijn er de studie- en architectenbureaus, 

immobiliënbedrijven en openbare besturen die bouwingenieurs nodig 

hebben. In de Vlaamse bouwcluster bestaat dus een schrijnend tekort 

aan bouwingenieurs.  

Het enige lichtpunt in België is de fors toegenomen uitstroom van 

professionele bachelors bouw. Het aantal afgestudeerde professionele 

bachelors bouw is van 2004 tot 2011 nagenoeg verdrievoudigd. De 

professionele bachelors bouw zijn van groot belang voor het 

middenkader van de bouwbedrijven.  

 



ALLERLEI 

 

 Wat veranderde er in april? 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen 

die ingaan vanaf 1 april 2013. 

 

 

 Uitkeringen vanaf 1 april aangepast 

 

Tal van uitkeringen werden vanaf 1 april aangepast. Onder volgende 

link vind je de volledige lijst. 

 

http://www.riziv.be/citizen/nl/allowances/index.htm  

 

 Prijsverlaging van 2.500 geneesmiddelen 

 

Vanaf 1 april 2013 is de prijs van meer dan 2 500 geneesmiddelen 

(ongeveer de helft van alle geneesmiddelen) in de apotheken gedaald. 

De daling geldt voor bijna alle geneesmiddelenklassen (chronische 

behandeling van diabetes, cholesterol, hoge bloeddruk, astma, 

osteoporose, vaccins, anticonceptiepil en antibiotica). 

 

 Versterking van de werkbonus voor lage lonen 

 

De werkbonus wordt opgetrokken van 175 euro naar 184 euro per 

maand, goed voor een stijging van het nettoloon met 75,6 euro per 

jaar. De werkbonus wordt toegekend aan werknemers met een laag 

loon onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke 

bijdragen voor sociale zekerheid. 

 

http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=38725 

 

 Verhoging van het minimumpensioen voor zelfstandigen 

 

Het gewaarborgde minimumpensioen als gezin voor zelfstandigen 

bedraagt voortaan 16 636,77 euro per jaar. Het minimum-

gezinspensioen van zelfstandigen wordt daardoor  gelijkgeschakeld 

met dat van werknemers. Dat betekent dat het gezinspensioen van 

een zelfstandige na een volledige loopbaan vanaf april 1.386,40 euro 

per maand bedraagt, of exact evenveel als binnen het stelsel van de 

werknemers. In vergelijking met tien jaar geleden steeg het 

minimumpensioen op jaarbasis met 6.800 euro. 

 

http://www.onprvp.fgov.be/NL/pension/news/paginas/minimumpensi

on20130401.aspx  

 

 Identiteitskaarten duurder 

 

http://www.riziv.be/citizen/nl/allowances/index.htm
http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=38725
http://www.onprvp.fgov.be/NL/pension/news/paginas/minimumpension20130401.aspx
http://www.onprvp.fgov.be/NL/pension/news/paginas/minimumpension20130401.aspx


Vanaf april kost een elektronische identiteitskaart of 

vreemdelingenkaart via de normale procedure minstens 15 euro, 

tegenover minimum 12 euro voordien. Bij een spoedprocedure wordt 

dat minstens 116 euro, en bij een extreme spoedprocedure 180 euro. 

 

Ook het Kids-ID wordt duurder en kost voortaan 6 euro in plaats van 3 

euro. Bij een spoedprocedure en extreme spoedprocedure wordt dat 

respectievelijk minimum 109 en 173 euro. 

 

De FOD Binnenlandse Zaken specificeert dat de prijs voor de 

gemeenten drie euro duurder wordt, niet noodzakelijk voor de 

burgers. De gemeenten bepalen zelf of en wanneer zij de prijzen 

verhogen. 

 

 Elektronische leurkaart ingevoerd  

 

Vanaf 1 april kunnen ambulante handelaars, zoals huis-aan-

huisverkopers en verkopers op markten, hun oude leurkaarten inruilen 

tegen beveiligde elektronische exemplaren. De elektronische leurkaart 

moet een einde maken aan het misbruik van vergunningen en de 

oneerlijke concurrentie. 

 

 Landbouwkrediet en Centea worden Crelan  

 

Landbouwkrediet en Centea smelten op 1 april juridisch samen en 

heten vanaf dan Crelan. Ook Landbouwkrediet Verzekeringen, dat in 

2007 opgestart werd als volle dochter van Landbouwkrediet, wordt 

vanaf 1 april Crelan Insurance, een volle dochter van Crelan. 

 

 Oude dienstencheques tijdig inleveren 

 

Wie tussen 1 augustus 2012 en het einde van dat jaar nog 

dienstencheques voor 7,50 euro per stuk heeft gekocht, heeft nog tot 

eind april 2013 om ze om te ruilen voor nieuwe, nadien heeft u extra 

kosten. Ze vervallen alle op 30 april 2013. Snel nog gebruiken, is dus 

de boodschap. Laat u die datum voorbijgaan, dan kunt u ze laten 

uitbetalen of omruilen. In dat laatste geval moet u bovenop de 

administratieve kosten voor de operatie wel 1 euro per cheque 

bijbetalen. 

Wie vandaag dienstencheques koopt, betaalt er 8,50 euro per stuk 

voor. Dat bedrag kan wel worden ingebracht op de belastingaangifte. 

Daardoor zakt de reële prijs tot 5,95 euro.  

De nieuwe dienstencheques zijn acht maanden geldig.  

 

 Uitkeringen omhoog  

 

Wie moet rondkomen met een klein loon, pensioen of uitkering mag 

binnenkort een extraatje verwachten. Vakbonden en werkgevers 

hebben in de nationale arbeidsraden hun handtekening gezet onder 



akkoorden over de verhoging van de lage lonen en uitkeringen. Dat 

bevestigen de vakbonden vrijdagochtend.  

Een handtekening was nodig voor 1 april, zodat vanaf die datum 

onder meer de minimumlonen stijgen en de werkgeverslasten dalen. 

Vanaf maandag krijgen werknemers met een minimumloon er dus tien 

euro per maand bij. In mei stijgt het vakantiegeld voor 

gepensioneerden en invaliden. 

 

De ondertekening werd de voorbije weken al verschillende keren 

uitgesteld, zowel werkgevers als vakbonden gaven forfait. De sfeer 

tussen de sociale partners is al enige tijd gespannen wegens een 

aantal prangende sociale dossiers, zoals rond het eenheidsstatuut, de 

flexibilisering van arbeid en de verbetering van de concurrentiekracht 

van bedrijven. 

 

Voor mensen met bescheiden loon, een pensioen of een uitkering 

komt er nu dan toch een kleine koopkrachtverhoging. Die bedraagt in 

totaal zowat 400 miljoen euro, bovenop de index.  

 

Wat staat er in het akkoord? 

 

Het lagere jeugdloon wordt geleidelijk verhoogd, uiterlijk tegen 2015, 

van 1.231,49 euro naar 1.501,82 euro per maand. Vanaf 1 april zal 

ook de sociale werkbonus worden opgetrokken met 9 euro per 

maand. 

 

Vanaf 1 september stijgen de pensioenen en invaliditeitsuitkeringen, 

net als het leefloon en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. 

 

Vanaf 1 april vermindert ook de werkgeversbijdrage van 400 naar 

452,5 euro per kwartaal. Op 1 januari 2014 wordt die vermindering  

nog verder aangepast tot 455 euro per kwartaal. 

Die lastenverlaging geldt echter niet voor de non-profit en voor de 

beschutte werkplaatsen. 

 

Voor meer info: 

http://www.riziv.be/citizen/nl/allowances/index.htm  

 

 Laagste lonen gaan omhoog 

 

De werkbonus gaat vanaf deze maand omhoog. 

Arbeiders en bedienden met een laag loon zien hun inkomen deze 

maand met enkele euro's stijgen.  

Wie een laag loon heeft, moet door de werkbonus minder afdragen 

voor de sociale zekerheid (werkloosheid, ziekteverzekering, 

arbeidsongevallen, pensioenen, kindergeld, vakantiegeld voor 

arbeiders). Daardoor houdt hij meer over, zonder dat de totale factuur 

voor zijn werkgever verhoogt.  

De bedoeling van het systeem is het werken aantrekkelijker te maken. 

Anders is er te weinig verschil tussen het loon voor iemand die werkt 

http://www.riziv.be/citizen/nl/allowances/index.htm


en de uitkering voor iemand die op werkloosheid staat. De 

maximumbedragen van de werkbonus worden vanaf april 2013 

opgetrokken van 175 euro naar 184 euro per maand voor bedienden 

en van 189 euro naar 198,72 euro per maand voor arbeiders. Ze 

gelden voor mensen van wie het brutoloon niet hoger is dan 1.501,82 

euro. Voor werknemers met een hoger loon neemt de bonus 

geleidelijk af. Wie meer verdient dan 2.385,41 euro bruto per maand 

krijgt geen werkbonus meer.  

De verhoging van de laagste lonen is een uitzondering op de regel dat 

er in 2013 en 2014, buiten de automatische indexering, geen 

collectieve loonsverhogingen mogen worden toegekend om de 

concurrentiekracht van onze ondernemingen niet onderuit te halen. 

Bron: Belga 

 

 Plannen voor coöperatieve bank 

Een zestigtal organisaties, waaronder vakbonden en niet-

gouvernementele initiatieven zoals Greenpeace of Bond Beter 

Leefmilieu, hopen in de loop van volgend jaar de duurzame bank New 

B te kunnen lanceren. De oprichting van de duurzame bank is volgens 

de initiatiefnemers een reactie op de uitwassen in de sector die door 

de financiële crisis aan het licht zijn gekomen. De bank zal echter pas 

daadwerkelijk kunnen worden gelanceerd indien men tienduizend 

potentiële klanten heeft verzameld die elk een coöperatief aandeel van 

20 euro aankopen. De betrokken organisaties zouden daarbij onder 

meer hun leden proberen te mobiliseren.  Die alternatieve bank zou 

zich vooral richten op duurzaamheid en klassieke bankactiviteiten, 

zoals het beheer van spaargeld en het verlenen van kredieten aan de 

lokale economie. Complexe financiële producten worden uitgesloten. 

De bestuurders zouden evenmin uitzicht hebben op bonussen of 

gouden parachutes. Het initiatief moet nog wel een banklicentie 

verkrijgen van de Nationale Bank van België (NBB). 

 

De financiële crisis heeft aangetoond dat het banksysteem slecht 

werkt.  

    

De NewB wil een bank zijn die duidelijk en transparant werkt. Geen 

ingewikkelde producten die bankiers zelf niet meer begrijpen, wel 

eerlijke producten en diensten zoals men verwacht van  een veilige 

bank die vertrouwen verdient.  

    

Er komen geen bonussen, parachutes of  luxepaleizen. Ze werkt op de 

goedkoopste manier, heel efficiënt en professioneel.    

 

De bank speculeert niet, maar gebruikt geld om maximaal bij te 

dragen aan een lokale en duurzame economie. De bank investeert in 

innoverende producten en diensten met een sociale en milieugerichte 

meerwaarde. Maatschappelijk schadelijke activiteiten en producten 

zijn uitgesloten. Er zouden momenteel al 35.000 inschrijvingen zijn. 

    



Alle info op: 

 

http://www.newb.coop/nl/default.aspx  

 

RUBRIEK  ANTIPESTTEAM 

 

 Wat is een pestprotocol? 

Een pestprotocol is een handelingsplan voor de school. Hierin wordt 

vastgelegd welke stappen de school gaat zetten in het geval van 

pesten: Met wie wordt er gepraat, wie zijn daarbij, en wat is de 

volgende stap. Ook in bedrijven kan uiteraard een soortgelijk 

pestprotocol opgemaakt worden. 

 

Waarom is een pestprotocol belangrijk? 

Een pestprotocol geeft kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid 

over hoe gehandeld wordt wanneer er gepest wordt.  

Door het protocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen 

leerkracht, pester, gepeste, overige klasgenoten en ouders. Deze vorm 

van samenwerken wordt de vijfsporenaanpak genoemd. Daarbij 

worden gebeurtenissen die te maken hebben met de pestsituatie 

vastgelegd, zodat het verloop gevolgd kan worden. Hierdoor ontstaat 

helderheid voor alle partijen. 

Het feit dat de school er beleid op gemaakt heeft, geeft aan dat de 

school onderkent dat pesten een probleem is en dat het niet gedoogd 

wordt. Wanneer zij vervolgens direct optreedt wanneer er sprake is 

van pesten, is het voor de pesters duidelijk dat wat ze doen risico met 

zich meebrengt. 

Wat wordt er vaak opgenomen in een pestprotocol? 

Hoe ziet dat er nu uit, een pestprotocol?  

Voorbeelden van wat je hierin kunt vinden zijn: 

 Uitleg over het belang van een pestprotocol. 

 Wat zijn uitgangspunten van de school als het over pesten 

gaat? Bijvoorbeeld: pesten is een probleem, school heeft een 

inspanningsverplichting, wij willen alert zijn op pestgedrag en 

actie ondernemen, kinderen moeten leren om met elkaar om te 

gaan, als er gepest wordt volgen we de procedures van het 

protocol, etc. 

 Wat wordt onder pesten verstaan? 

 Uitleg van verschillende rollen bij pesten. 

 Wat zijn signalen voor een pestsituatie? 

 Wat doet school de aan preventie? 

 Hoe zet de school het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem in 

bij de aanpak van pesten? 

 Welke methode heeft de school voor sociaal-emotionele 

ontwikkeling?   

http://www.newb.coop/nl/default.aspx


 Hoe wordt dagelijks aandacht gegeven aan een positief 

klimaat? 

 Welke omgangsregels zijn er en hoe worden die levend 

gehouden? 

 Welke stappen worden er gezet als er gepest wordt? 

 Welke afspraken zijn er gemaakt? 

 Wat zijn de consequenties van pestgedrag? 

 Is er sprake van een vijfsporenbeleid? 

 Welke te verwachten problemen bij de aanpak van pesten zijn 

er binnen de school en hoe wordt hiermee omgegaan? 

 Contactpersonen en instanties die zich met pesten 

bezighouden, zowel binnen als buiten de school. 

 Informatie voor ouders; wat signalen zijn, wat ouders kunnen 

doen, publicaties en websites. 

 

Voor verdere info, zie: 

 

http://www.pestweb.nl/home  

 

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.pestweb.nl/home
http://www.antipestteam.be/
http://www.neutr-on.be/

