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  Economie bli jft zorgwekkend 

   

  

 

De internationale economie groeit dit jaar ongeveer even langzaam als 
vorig jaar. De Wereldbank voorziet een groei van 2,4 procent voor de 
wereldeconomie in 2013.  Daarmee blijft de groei, historisch gezien, 
bijzonder matig. Dit komt vooral door de slechte vooruitzichten voor 
de rijke landen. Zo wordt voor de eurozone een krimp van 0,1 procent 
voorspeld, terwijl Japan en de Verenigde Staten waarschijnlijk niet 
verder komen dan 1 tot 2 procent groei. De banengroei in de 
Verenigde Staten is in januari  afgezwakt. De werkloosheidsgraad steeg 
van 7,8 naar 7,9 procent. Analisten hadden een stabilisering voorspeld. 
 
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde alweer  in met een 
“tijdelijke” verhoging van het schuldenplafond. De limiet van 16,4 
biljoen dollar (12.323 miljard euro)  is reeds half februari bereikt, maar 
de Amerikaanse overheid kreeg toestemming om door te gaan met 
lenen tot 19 mei.  
Eigenlijk werd het schuldenplafond al op 31 december 2012 bereikt, 
maar onder meer door het stopzetten van investeringen in pensioen- 
en arbeidsongeschiktheidsfondsen werd een directe schuldencrisis 
afgewend. Met deze verlenging zal de Amerikaanse overheid de 
komende 3 maanden haar rekeningen kunnen blijven betalen. 
Het schuldenplafond zal op 19 mei worden verhoogd met het bedrag 
dat het ministerie van Financiën tussen nu en dan leent. Op 1 maart  
treden, met een eerder akkoord,  uitgestelde  bezuinigingen ter waarde 
van 1,2 biljoen dollar in werking. 
 
In Europa is de toestand in de zuiderse landen weer ernstig aan het 
verslechteren, waardoor de rentevoeten weer oplopen. 
 
De recessie in Italië zal dit jaar dieper zijn dan eerder werd gevreesd.  
Italië verkeert momenteel in de vierde recessie sinds 2001.  
Door die 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.   

 
Italiaanse gezinnen stonden in 2012 met gemiddeld 20.000 euro in het 
krijt bij de banken.  
In 2002 was de gemiddelde schuld  nog 8312 euro en vorig jaar was 
die gestegen naar 19.916 euro. De inflatie over de periode van 2002 
tot 2012 bedroeg 25,4 procent. 
 

In Italië werden in het afgelopen jaar gemiddeld iedere dag 1000 
bedrijven failliet verklaard.  In totaal sloten 364.972 bedrijven hun 
deuren. Dat zijn er 24.000 meer dan het jaar daarvoor. 
 
In Griekenland blijft de werkloosheid onder jongeren  toenemen tot 



dramatische niveaus. Van de Grieken jonger dan 24 jaar heeft  zowat 
62 procent geen baan.  
 
De Franse minister van Tewerkstelling Michel Sapin shockeerde zijn 
landgenoten met een uitspraak die duidelijk was.   “We zijn totaal 
bankroet”, zei hij op een radiozender. De luisteraars  schrokken zich 
bijna dood. 
Sapin drong er op aan om zo snel mogelijk een plan op te stellen om 
de overheidsschulden terug te dringen, een initiatief waar liefst zo 
weinig mogelijk tijd bij mag verloren gaan.  
Het is dus duidelijk dat de zaken in Frankrijk steeds slechter gaan.  
En de kapitaalvlucht uit het land neemt steeds grotere vormen aan. 
De vraag is: als Frankrijk nog één van de meest stabiele landen in 
Europa is, wat moeten we dan van de overige landen denken? 
 
Ook de Duitse regering verwacht dat de economie dit jaar minder zal 
groeien dan eerder gedacht. Berlijn ging tot nu toe uit van een groei 
van 0,8%, maar stelt dat cijfer nu bij tot 0,5%.  
Er zijn al langer signalen dat de Duitse motor een beetje sputtert. De 
laatste maanden van vorig jaar viel de groei lager uit dan aangenomen. 
Duitsland kreeg als exportland een terugslag van de economische crisis 
in de buurlanden. 
 
In België blijven er maar bedrijven sluiten of personeel afdanken.  Naast 
de ontslagen bij Arcelor Mittal, Philips, Ford, IJsboerke, en de 9000 
banen die vorig jaar verloren gingen in de banksector,  liep vorige 
maand het aantal faillissementen van kleine zelfstandigen erg op. 
In januari gingen in België 1.140 bedrijven over de kop. Dat is een 
stijging met 40,4 procent tegenover januari vorig jaar, toen met 817 
faillissementen al een record voor de maand januari sneuvelde.  
 
Ook het aantal jobs dat op de tocht komt te staan als direct gevolg van 
het faillissement van de werkgevers, piekt. De kleine bedrijven die in 
januari failliet gingen gaven werk aan 2.580 mensen. Het zwaarste 
cijfer van de afgelopen 10 jaar. 
 
De Vlaamse regering moet bij de begrotingscontrole in februari op 
zoek naar 596 miljoen euro. Dat heeft de Sociaal-Economische Raad 
van Vlaanderen (SERV) berekend.   
Daarbovenop verwacht de SERV nog eens 125 miljoen euro extra  
uitgaven voor de usurperende bevoegdheden.  

 

  Fraudeert het ACW ? 

   

 

De partij N-VA verwijt de christelijke arbeidersbeweging ACW "fiscale 
fraude" met de winstbewijzen die het in handen had van Belfius. De 
partij spreekt van schriftvervalsing, belangenvermenging en misbruik 
van vennootschapsgoederen.  
N-VA eist een parlementaire onderzoekscommissie om de zaak 
volledig te kunnen uitspitten. Komt die er niet, dan stapt de partij naar 



de rechtbank, waarschuwde ze. 
Centraal in het verhaal staat 'Sociaal Engagement', de cvba die het licht 
zag enkele dagen voor het ACW 300.000 winstbewijzen in handen 
kreeg. Voor die winstbewijzen ontving het ACW tussen 2003 en 2011 
ruim 102 miljoen euro dividenden, maar daar betaalde het nauwelijks 
belastingen op. 
Volgens N-VA bezondigde het ACW zich aan belastingsontwijking, 
maar ook aan regelrechte fraude. Ontwijking, want door geen vzw 
maar een cvba te kiezen, moest Sociaal Engagement al geen 25 miljoen 
euro roerende voorheffing neertellen. Bovendien heeft de cvba de 
winstbewijzen in haar boekhouding nooit gewaardeerd, wat 37 miljoen 
euro vennootschapsbelasting zou gekost hebben. 
Maar daar stopt het verhaal niet. Dat het ACW de winstbewijzen 
parkeerde bij Sociaal Engagement, en dus niet bij Arco, is volgens N-
VA misbruik van vennootschapsgoederen en dus strafbaar. Bovendien 
is het je reinste "diefstal" van de Arco-coöperanten, die na de 
vereffening nog steeds op hun geld wachten.  
De fiscale fraude duikt op bij het gebruik van de DBI-aftrek, een 
mechanisme dat dubbele belastingen moet vermijden.  
Volgens N-VA had het ACW daar geen recht op, maar gebruikte ze 
valsheid in geschrifte om "de schijn te wekken" dat dit wel zo was. Zo 
zou de beweging in zijn jaarrekening een participatie van 82 procent in 
Dexia Bank België beweerd hebben 
Maar ACW-topman Develtere ontkent met klem de aantijgingen. 
“Bij fiscale controles in 2003, 2006 en 2009 heeft de belastingdienst 
gezegd dat we perfect legaal gefunctioneerd hebben", onderstreept hij. 
Bovendien zijn er wel degelijk belastingen betaald, vervolgt de ACW-
topman. De winsten werden vooraf belast, op het niveau van de 
uitkeerder van die dividenden, dus Dexiabank en de Volksverzekering. 
 
Develtere beklemtoont dat N-VA de "bal compleet mis slaat". Zo wijst 
de partij erop dat Sociaal Engagement in zijn jaarverslag aangeeft dat 
ze een participatie heeft in het maatschappelijk kapitaal van Dexia Bank 
België "van maar liefst 82 procent".  
Volgens N-VA een teken dat de cvba valsheid in de jaarrekening niet 
schuwt om "valselijk de indruk te wekken dat de vennootschap het 
recht heeft om gebruik te maken van de DBI-aftrek". 
 
De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) zal de christelijke 
werknemersbeweging ACW onderwerpen aan een fiscaal onderzoek. 
Dat bevestigt John Crombez, de staatssecretaris voor Fraudebestrijding 
(SP.A).  
‘Als vermoedens worden geuit, laten we ze onderzoeken', reageert 
Crombez in De Tijd  op beschuldigingen die de N-VA uitte.  
'Dit gaat niet zomaar om de ontleding van een financiële constructie, 
het gaat om forse beschuldigingen', aldus Crombez. 'Bij dergelijke 
krachtige verklaringen start het BBI een vooronderzoek om de zaak te 
analyseren. Om te kijken of er iets aan de hand is en ook om uit te 
sluiten dat er iets aan de hand is.' 
Het is aan de bevoegde instantie om duidelijkheid te scheppen', 
verklaart Crombez. 
Crombez wijst erop dat vorig jaar een wet is aangenomen die een 
onderscheid maakt tussen aanvaardbare en onaanvaardbare financiële 
constucties.  'Het is interessant dat de N-VA hier nu gebruik van maakt, 



want ze waren tegen die wet.' 
Crombez zit niet te springen om een parlementaire onderzoeks-
commissie, zoals ook de N-VA vraagt. 'Met beschuldigingen en 
bewijzen stapt men het best naar het gerecht', vindt de 
staatssecretaris.  Overigens zal de financiële sectie van het Brusselse 
parket het ACW van nabij opvolgen. "Als het nodig is, openen we een 
dossier", aldus een woordvoerder. De Bijzonder Belastinginspectie (BBI) 
voert reeds een onderzoek. 
 
Het blijft rommelen bij alle geledingen van het ACW. 
De raad van bestuur van Arcofin, Arcopar en Arcoplus, de drie 
onderdelen van Arco beslisten al op 8 december 2012  in vereffening te 
gaan. De reden voor de vereffening is  het groot verlies van eigen 
vermogen van Dexia.   
Arcopar heeft 785.000 coöperanten. ACW wil die coöperanten  niet 
laten opdraaien voor het verlies van de waarde van Dexia. Die factuur 
wil ACW doorschuiven naar de belastingbetaler. Die vereffening zal de 
belastingbetaler zeker een miljard euro gaan kosten. 
 
De vereffening is vooral een zware klap voor het ACW en de Christelijke 
Mutualiteiten (CM) de grootste aandeelhouders van Arcofin. Om dit 
verlies enigszins op te vangen, zal Arco zoveel mogelijk bezittingen  
verkopen. 
Het regent dan ook bezuinigingen bij de ACW-verenigingen. Er vallen 
ontslagen, vastgoed wordt van de hand gedaan, ledenbladen 
verschijnen slechts om de twee weken in plaats van elke week, enz.  
Het  ACW-wanbeleid heeft  hun geloofwaardigheid grondig aangetast. 
Veel ACW-leden wantrouwen de besturen. 
En welke lijken gaan er nog uit de kast vallen?  
De Dexia-affaire heeft zowel de Gemeentelijke Holding als het land in 
grote financiële problemen gebracht. 
 
Lees ook:  
 
http://www.n-va.be/blikvangers/n-va-beschuldigt-acw-van-fiscale-
fraude-en-
belangenvermenging?utm_source=GeorgesTheMailman&utm_medium
=Email&utm_content=Subscriber%238389&utm_campaign=Nieuwsbrie
f%20%23116  
 
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/02/15/de-strijd-om-
geloofwaardigheid-tussen-acw-en-n-va-en-de-schaduw-van-2014  
 
 
Reeds vroeger had de N-VA zich verzet zich tegen de regeling die de 
christelijke werknemersbeweging ACW met Belfius wil treffen over de 
winstbewijzen. De partij wil dat de vereffenaar van investeringsvehikel 
Arco de winstbewijzen in beslag neemt.  
Volgens De Tijd zou een regeling in de maak zijn waarbij het 
genationaliseerde Belfius de winstbewijzen die het ACW nog in handen 
heeft, afkoopt. Maar het ACW zou een groot deel van die som als 
eeuwigdurende lening weer bij de bank plaatsen. In ruil zou de 
christelijke beweging dan een jaarlijkse vergoeding opstrijken. 
‘Perfide', vindt de N-VA.  

http://www.n-va.be/blikvangers/n-va-beschuldigt-acw-van-fiscale-fraude-en-belangenvermenging?utm_source=GeorgesTheMailman&utm_medium=Email&utm_content=Subscriber%238389&utm_campaign=Nieuwsbrief%20%23116
http://www.n-va.be/blikvangers/n-va-beschuldigt-acw-van-fiscale-fraude-en-belangenvermenging?utm_source=GeorgesTheMailman&utm_medium=Email&utm_content=Subscriber%238389&utm_campaign=Nieuwsbrief%20%23116
http://www.n-va.be/blikvangers/n-va-beschuldigt-acw-van-fiscale-fraude-en-belangenvermenging?utm_source=GeorgesTheMailman&utm_medium=Email&utm_content=Subscriber%238389&utm_campaign=Nieuwsbrief%20%23116
http://www.n-va.be/blikvangers/n-va-beschuldigt-acw-van-fiscale-fraude-en-belangenvermenging?utm_source=GeorgesTheMailman&utm_medium=Email&utm_content=Subscriber%238389&utm_campaign=Nieuwsbrief%20%23116
http://www.n-va.be/blikvangers/n-va-beschuldigt-acw-van-fiscale-fraude-en-belangenvermenging?utm_source=GeorgesTheMailman&utm_medium=Email&utm_content=Subscriber%238389&utm_campaign=Nieuwsbrief%20%23116
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/02/15/de-strijd-om-geloofwaardigheid-tussen-acw-en-n-va-en-de-schaduw-van-2014
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/02/15/de-strijd-om-geloofwaardigheid-tussen-acw-en-n-va-en-de-schaduw-van-2014


Aangezien het ACW de winstbewijzen kreeg voor klanten aangebracht 
via Arco, moeten die dan ook gebruikt worden om de Arco-slachtoffers 
schadeloos te stellen, argumenteert Kamerlid Peter Dedecker (N-VA). 
‘Wie met de winsten gaat lopen, moet ook zijn verantwoordelijkheid 
nemen bij verliezen', zegt hij. ‘De vereffenaar van Arco moet zijn 
verantwoordelijkheid nemen en beslag laten leggen op deze 
winstbewijzen én de vergoedingen die hieruit voortvloeiden.' 
In ruil voor het aanbrengen van klanten via Arco kreeg het ACW 
destijds een pak winstbewijzen van het toenmalige Dexia. De 
arbeidersbeweging hield de winstbewijzen ook na het instorten van de 
bankgroep in handen, wat op protest stootte omdat Arco als Dexia-
aandeelhouder mee verantwoordelijk geacht wordt voor de val. 
 
De christelijke arbeidersbeweging moet volgens CD&V-vicepremier 
Steven Vanackere een nieuwe start nemen. Vanackere, die zelf een 
ACW-profiel heeft, voelt zich eveneens bedrogen omwille van de 
financiële constructies bij het ACW die nu volop kritiek krijgen. 
"Natuurlijk voel ik me daarin bedrogen, samen met de 800.000 
coöperanten. Ik ben er nooit gerust op geweest toen bleek dat het ACW 
via zijn bank allianties begon aan te gaan aan de andere kant van de 
wereld, op zoek naar een groter rendement. Ik vind het erg dat 
niemand op tijd die spiraal heeft willen of kunnen doorbreken",  zegt 
de minister in enkele kranten. 
Volgens de CD&V"er moet het ACW nu "een nieuwe start nemen". 
"Het ACW zal opnieuw meer moeten aanknopen bij de oorspronkelijke 
inspiratie. De imagoschade is groot nu. Die bezinning volgt nog wel, 
maar het ACW is nu vooral ook een bedrijf in moeilijkheden", zegt hij. 
 
http://www.okra.be/page?orl=5918&ssn=&lng=1&pge=15872&nws=
6674  

 

ONDERWIJS 

 
 

  Weinig geld voor scholenbouw 

 

 

De Vlaamse regering trekt 39 miljoen euro extra uit voor nieuwe 
plaatsen in het onderwijs, waarvan met 20 miljoen het leeuwendeel 
naar Antwerpen gaat. Gent en Brussel krijgen 6 miljoen extra, maar 
steden als Mechelen, Kortrijk en de andere centrumsteden krijgen 
helemaal niets.  
De 39 miljoen euro die de Vlaamse regering extra uittrekt voor 
scholenbouw is onvoldoende om alle noden te dekken, zeggen de 
koepels. 
Ook topvrouw Raymonda Verdyck van het Gemeentschapsonderwijs 
(GO! ) zei op VRT-radio  dat enkel voor het GO!  al  82 miljoen nodig is.  
 
"Gent en Antwerpen hadden de grootste noden", erkent ook Verdyck.  
"Maar wij hadden zelf nog een hele reeks andere steden op ons lijstje 

http://www.okra.be/page?orl=5918&ssn=&lng=1&pge=15872&nws=6674
http://www.okra.be/page?orl=5918&ssn=&lng=1&pge=15872&nws=6674


staan, die nu uit de boot vallen. 
“Het gaat ook enkel om de scholen zelf, terwijl net zo goed voor 
leerkrachten en inrichting extra geld nodig is. 
Bovendien loopt ook het prijskaartje voor de renovatie van de 
bestaande scholen hoog op. Er is zo'n 2 miljard euro nodig, voor het 
gemeenschapsonderwijs, alleen al om alle gebouwen in stand te 
houden, schat Verdyck, 
Het gebruik van modulaire units - zeg maar kwaliteitsvolle 
containerklassen - zorgt in elk geval niet voor een duurzame 
oplossing, volgens Verdyck. Toch kan het vaak niet anders, "omdat we 
veel te laat weten wanneer de centen komen". 
De topvrouw van het gemeenschapsonderwijs erkent dat de 
budgettaire situatie momenteel moeilijk is, maar vraagt de regering 
niettemin de nodige visie op lange termijn. 
 
De Nederlandstalige scholen in Brussel vinden dat de Vlaamse regering 
te weinig investeert in capaciteitsuitbreiding. Minister van Onderwijs 
Pascal Smet spreekt dat tegen. Over meerdere jaren krijgt het Brussels 
onderwijs bijna een derde van het capaciteitsbudget, argumenteert hij. 
 
De Nederlandstalige scholen in het Brussels gewest krijgen  volgend 
schooljaar slechts 6 miljoen euro, terwijl Antwerpen 20 miljoen krijgt. 
"Het kan niet dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen Antwerpen 
en Brussel", zeggen Brusselse schooldirecteurs. Er zijn in Brussel 
structurele maatregelen nodig om de nood aan nieuwe capaciteit op te 
lossen. Containerklasjes blijven creëren is geen oplossing, er zijn 
verbouwingswerken nodig. 
Over meerdere jaren krijgt Brussel 30 miljoen euro van de voorziene  
108 miljoen, dus bijna een derde van de capaciteitsmiddelen. 

 

 Inspiratiebeurs onderwijsvernieuwing 

Bent u geïnteresseerd in onderwijsvernieuwende schoolprojecten? Op 
zoek naar inspiratie om aan de slag te gaan met 'Samen tot aan de 
meet'? Kom dan naar de inspiratiebeurs op woensdag 20 maart 2013 
en bekijk hoe uw collega's het aanpakken! 
 
 
 

Datum: woensdag 20 maart 2013 

Uur: Doorlopend van 11 tot 15 u., kinderopvang van 12 -15 u. 

Locatie: De zalen van de zoo, Koningin Astridplein, Antwerpen 

Inkom: Gratis / inschrijven 

 

 h t t p : / /www.an twerpen .be/ eCac h e/ OND/ 82/ 43/ 414 .h tml   

 

http://www.antwerpen.be/eCache/OND/82/43/414.html


 

  Rijbewijs op school  

  

 

Dankzij Rijbewijs op School krijgen jaarlijks meer dan 40.000 
leerlingen uit het secundair onderwijs de kans om hun voorlopig 
rijbewijs op de schoolbanken te halen. 
 
Rijbewijs op School is een succesvolle samenwerking tussen de 
scholen, de rijscholen, de erkende rijinstructeurs, de examencentra en 
de VSV. 

Wie kan deenemen? 
 

   Alle leerlingen uit het laatste jaar (zesde/zevende) ongeacht 
wanneer ze geboren zijn.  

   Voor BuSO zijn dit de vijfdejaars 
   Alle leerlingen geboren in 1995 of vroeger. 
   Leerlingen die vorig schooljaar deelnamen maar niet slaagden, 

mogen in 2012-2013 opnieuw inschrijven op voorwaarde dat ze 
ook opnieuw de lessen volgen 

 
Voor alle info  

 h t tp ://www.r i jbewi jsopschoo l .be/  

 

SECTOREN 

 

  Bouwsector 

 Elektronische registratie verplicht op bouwwerven  

De bouwsector  voert een systeem in voor de registratie van de 
aanwezigheid van de verschillende personen die aanwezig zijn op een 
tijdelijke of mobiele bouwplaats waar werken worden uitgevoerd door 
tenminste twee aannemers die tegelijkertijd of achtereenvolgens 
tussenkomen.  
Deze verplichting is van toepassing op bouwplaatsen die betrekking 
hebben op bouwwerken waarvan de totale oppervlakte 1.000 m2 of 
meer bedraagt, maar kan later uitgebreid worden naar andere 
bouwplaatsen.  
 
In het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 werd de wet van 27 
december 2012 tot invoering van de elektronische registratie van 
aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen gepubliceerd.  
Dit systeem maakt het mogelijk een duidelijk beeld te krijgen van wie 
er op een bepaald moment aanwezig is op een bouwplaats, of zij 

http://www.rijbewijsopschool.be/


werken als werknemer of zelfstandige en voor wie zij werken uitvoeren. 
Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbank. Naast deze 
gegevensbank bestaat het registratiesysteem uit een 
registratieapparaat en een registratiemiddel.  
Het registratieapparaat wordt, al naargelang het geval, ter beschikking 
gesteld door de bouwdirectie belast met de uitvoering, de aannemer op 
wie deze bouwdirectie een beroep doet of de onderaannemer op wie de 
aannemer respectievelijk de onderaannemer een beroep doen.  
Het registratiemiddel laat toe dat elke persoon die zich op de 
bouwplaats bevindt zijn aanwezigheid kan registreren. Elke werkgever 
zorgt er voor dat zijn werknemers over dit registratiemiddel 
beschikken. De bouwdirectie belast met de uitvoering, de aannemer of 
onderaannemer die een beroep doet op een zelfstandige zorgt er voor 
dat dit registratiemiddel wordt bezorgd aan deze zelfstandige.  
De wet laat toe een ander registratiesysteem te gebruiken, voor zover 
dit systeem gelijkwaardige waarborgen biedt.  
Tenslotte stelt deze wet de verplichtingen van alle betrokken partijen 
vast, waaraan specifieke strafsancties zijn gekoppeld.  
De concrete uitwerking van het systeem zal gebeuren bij koninklijk 
besluit en ook de datum van inwerkingtreding zal worden bepaald bij 
koninklijk besluit. 
 
De tekst van de wet vindt u in de module Regelgeving: 
 
http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=38082  

 

  Zwartwerk bli jft toenemen.  

Het zwartwerk blijft toenemen. 
Maar liefst 32 procent van de gecontroleerde arbeiders in Mechelen 
werd vorig jaar op zwartwerk betrapt.  
 
Vooral in de bouwsector is het een courante praktijk. De grote 
bouwbedrijven willen de kanker weg, (zeggen ze). 
 
Uit cijfers van het RSZ, RVA, de Sociale Inspectie en het Toezicht sociale 
wetten blijkt dat het zwartwerk in Turnhout het ergst is met 37 
procent, gevolgd door Antwerpen (34%)  Mechelen en Gent (32%).  
In ondernemersmiddens schrikt men niet van deze cijfers. 
Toch is ook de economische crisis een van de factoren die wellicht 
meespeelt.  
En vooral bij de overuren wordt veel gefraudeerd.  
Grotere bedrijven zouden nooit  zwartwerkers aannemen, zeggen ze. 
Het zou dus vaak om de kleinere ondernemingen gaan die niet 
gestructureerd zijn en moeilijk te controleren.  
De Confederatie Bouw erkent het probleem.  Zij zeggen dat ze 
“uiteraard” willen dat het zwartwerk wordt aangepakt. 
Maar vaak is dat moeilijk, klagen ze. 
Zij kunnen bijvoorbeeld niet controleren of een Roemeense arbeider 
zijn sociale bijdrage in eigen land betaalt of hier.  

http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=38082


Bovendien zijn er  uitkeringsgerechtigden die een aardig centje 
bijverdienen in de sector.  
Het Europees controlestelsel evolueert nu naar een systeem van 
elektronische aanwezigheidsregistratie op de werven, en dat is een 
stap in de goede richting.   
Maar de nieuwe maatregel van de regering is voorlopig onvoldoende, 
want alleen werven boven de 1.000 vierkante meter worden 
gecontroleerd, niet de kleine.  
Ook bij de onderaannemers wordt niet genoeg gecontroleerd. 
Bovendien zijn kleine werven vaak niet verplicht een vergunning aan te 
vragen, zodat een kans op controle zo goed als onbestaande is. 
Hierdoor kan de zwartwerker zijn fraude gewoon verder zetten.  
Op sommige kleine werven loopt het ook vol met Poolse bouwvakkers 
terwijl het eigen personeel tijdelijk werkloos wordt gezet. 
Schrijnende werkomstandigheden zijn dan ook niet uit te sluiten. 
 
Lonen bouwsector, bron bouwkroniek 
 
http://www.bouwkroniek.be/html/algemeen/indexen/lonen_bouwnijv
erheid.htm  

 

  Betoging op 21 februari  

Het ABVV heeft beslist het overleg binnen de Groep van Tien te 
verlaten.  Op 21 februari zal de vakbond massaal mobiliseren. Er komt 
een grote betoging in Brussel. Ook  ACV neemt deel aan de 
mobilisering in Brussel.  
De twee grote vakbonden gaat niet akkoord met de maatregelen inzake 
modernisering van de arbeidstijd. Het ABVV wil dat dit beter wordt 
omkaderd.  
Het ABVV verliet het overleg binnen de zogenaamde Groep van Tien, de 
belangrijkste onderhandelaars van de federale Belgische sociale 
partners, bestaande uit werknemers- en werkgeversverenigingen. 
De bedrijven willen ondermeer  meer overuren  kunnen presteren, of  
meer gebruik kunnen maken van glijdende uren. Maar, de vakbonden 
vinden, dat het niet kan  dat men de ene werknemer meer overuren 
laat presteren, terwijl andere werknemers massaal met ontslag worden 
geconfronteerd.  
De vakbonden blijven ook gekant tegen de regeringsbeslissing om de 
lonen te bevriezen, en tegen de herziening van de index.  
De vakbonden  willen dat de regering onmiddellijk de voorstellen rond 
welvaartvastheid en de verhoging van de minimumlonen goedkeurt. 
 
Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is niet meer bereid 
vorige afspraken tussen de sociale partners te heronderhandelen.  
Dat zegt de werkgeversorganisatie in een reactie op het "voor de 
zoveelste keer opblazen van het sociaal overleg" door het ABVV. 
"Voor het VBO is er geen heronderhandeling van de flexibiliteits-
afspraken meer mogelijk, noch van alle vorige antwoorden die de 

http://www.bouwkroniek.be/html/algemeen/indexen/lonen_bouwnijverheid.htm
http://www.bouwkroniek.be/html/algemeen/indexen/lonen_bouwnijverheid.htm


sociale partners reeds aan de regering hebben bezorgd. 
Ook de werknemers van ArcelorMittal Luik leggen op 21 februari het 
werk neer om te kunnen deelnemen aan de betoging in Brussel.  
De vakbonden laten weten dat ze er in gemeenschappelijk 
vakbondsfront naartoe trekken. 
 
Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist: 
 
 De volledige uitvoering van de eerder gemaakte afspraken: 

aanpassen van uitkeringen aan de levensduurte, optrekken van lage 
lonen, afschaffen van de discriminerende jeugdlonen en verlengen 
van de tijdelijke maatregelen zoals de speciale brugpensioenen 
(nachtwerk, bouw, …); 

 De onmiddellijke stopzetting van alle pogingen om de indexkorf te 
manipuleren en zo de koopkracht van de gewone man/vrouw te 
verlagen;  

 Ruimte voor vrije onderhandelingen, en in elk geval:  
o respect voor eerder afgesproken loonsverhogingen  
o  ruimte om het sectorale minimumloon op te trekken   

en de verlaagde jeugdbarema‘s weg te werken  
o ruimte om andere discriminaties (arbeiders-

bedienden, mannen-vrouwen, jongeren-ouderen,…) 
weg te werken  

o respect voor het sociaal overleg bij invoering van 
flexibiliteit 

 Dat de andere inkomensgroepen ook de crisis mee betalen; 
o Een rechtvaardiger fiscaliteit, waar iedereen eerlijk aan 

bijdraagt. In het bijzonder eisen we een zwaardere 
inspanning van grote vermogens en iedereen die 
inkomsten haalt uit vermogen; 

 Een algemene oplossing voor het wegwerken van de discriminaties 
tussen arbeiders en bedienden; 

 Dat er een einde komt aan de voortdurende aanvallen op de 
openbare diensten; 

 Eindelijk een geloofwaardig relancebeleid om jobs te creëren en de 
economie terug op gang te trekken. 

 
Neutr-On steunt de actie, maar vindt wel dat de grote bonden te slap 
reageren tegen de crisis en het feit dat de grote bedrijven geen 
belastingen betalen. 

 

ALLERLEI  

 

  Wat verandert er in februari ? 

 

 

Vanaf 1 februari verandert er weer één en ander en wordt het leven 
weer een beetje duurder. Een overzicht. 
 



   Paus Benedictus XVI, treedt eind februari af.  Hij heeft in de Sint-
Pietersbasiliek in Rome, tijdens zijn laatste grote misviering de 
"religieuze hypocrisie" afgekeurd.  
Benedictus zei tijdens de misviering,  dat  "religieuze hypocrisie en 
gedrag er enkel op gericht is om applaus en goedkeuring te 
verkrijgen".   
De paus neemt op 27 februari afscheid met een audiëntie op het Sint-
Pietersplein. Op 28 februari om 20 uur legt hij officieel zijn functie 
neer. Nadien worden de kardinalen in conclaaf bijeengeroepen om zijn 
opvolger te kiezen. 
Misschien ook een goed idee voor de ACW-besturen: aftreden en 
stoppen met de hypocrisie. 
 

   Vanaf 1 februari stijgen de prijzen van de treinabonnementen, de 
standaardbiljetten en de seniorenbiljetten van de NMBS als gevolg van 
de jaarlijkse tariefaanpassing. Er wordt een gemiddelde prijsstijging 
doorgevoerd van 1,80 procent. 
De abonnementen worden maximaal 1,32 procent duurder; het 
standaardbiljet gemiddeld 3,08 procent. 
De prijs van lange afstanden stijgt verhoudingsgewijs minder dan die 
van de korte afstanden. Zo wordt de minimumprijs (traject 3 km) 1,90 
euro in plaats van 1,70 euro en de maximumprijs (traject 150 km) 
20,70 euro in plaats van 20,10 euro. Het seniorenbiljet, voor een heen- 
en terugreis, zal 3 euro per rit kosten in tweede klasse, in plaats van 
2,65 euro. 
De Go Pass 1 wordt dan weer goedkoper en de prijzen van de Rail Pass, 
de Go Pass 10 en de Key Card blijven ongewijzigd. 
 

   Ook de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB verhoogt haar 
tarieven. Globaal gaan de prijzen met drie procent naar omhoog. De 
prijs van schoolabonnementen gaat wel naar omlaag. Voor het eerste 
kind vanaf 12 jaar bedraagt de prijs van een schoolabonnement 
voortaan 120 euro, in plaats van 204 euro. Voor het tweede kind 
betalen ouders nog 50 in plaats van 122 euro, en vanaf het derde kind 
wordt het abonnement gratis. 
Vroeger werden schoolabonnementen pas gratis vanaf het vierde kind. 
Daarnaast vervalt het prijsverschil tussen grote en kleine gezinnen. 
Daar staat tegenover dat senioren vanaf 1 mei niet langer gratis zullen 
kunnen rijden. Zij zullen vanaf dan 60 euro per jaar moeten betalen. 
Volgens de Brusselse regering is dat een solidariteitsbijdrage, om de 
vermindering van de tarieven voor de kinderen te kunnen betalen. 
 

   Telecombedrijf Belgacom verhoogt vanaf 1 februari enkele tarieven. 
Daarbij wordt de keuze voor ‘packs' aangemoedigd. Ook Telenet past 
enkele tarieven aan de inflatie aan. 
De tarieven voor het mobiele aanbod en voor wie belt met ‘Happy Time' 
wijzigen niet. Dat geldt ook grotendeels voor de nieuwe packs waar 
Belgacom in april mee kwam. 
Bij Belgacom TV wordt de huur van de decoder met een euro per 
maand verhoogd. 
Bij Telenet werden een aantal vaste diensten, zoals breedbandinternet, 
vaste telefonie en bundels, vanaf 3 februari bijna 3 pct duurder. Ook de 
huur van de HD-digicorder wordt maandelijks 20 eurocent duurder.  
 



   Twee grote Belgische bierbrouwers, AB Inbev en Alken-Maes , 
verhogen allebei op 1 februari de bierprijs. Horeca-uitbaters en andere 
klanten van AB Inbev betalen vanaf 1 februari gemiddeld 2 cent meer 
per glas. Voor klanten van Alken Maes gaat de prijs per consumptie 
met 1,7 cent omhoog.  
Het is aan de horeca-uitbaters en winkels zelf om uit te maken of ze 
de prijsstijging doorrekenen aan de klanten. Horeca Vlaanderen heeft 
al aangekondigd dat de stijging doorgerekend zal worden aan de 
klanten. 
 

   Ook nieuw op 1 februari is de trajectcontrole op het Albertkanaal.  
Vanaf deze maand dan nog maximaal 15 km/uur gevaren worden. De 
Scheepvaart zet op zes sluizen, in Genk, Diepenbeek, Hasselt, 
Kwaadmechelen, Olen en Wijnegem, trajectcontrole in om de snelheid 
te controleren. 
Wie te snel vaart, krijgt geen boete, maar moet aan de sluis langer 
wachten. Na een aantal verwittigingen moet de kapitein het dubbele 
van de tijd die hij te snel gevaren heeft, wachten aan de sluis. Deze 
trajectcontrole is een primeur voor Vlaanderen. 
 

   Vincent Van Quickenborne (Open VLD) begint als burgemeester van 
Kortrijk. Hij werd voor een maand geschorst na een geschil over 
verkiezingsaffiches, van 2 januari tot 2 februari, als gemeenteraadslid 
omdat hij te grote verkiezingsaffiches had geplakt nabij de 
stembureaus. Wie geschorst is als gemeenteraadslid kan in Vlaanderen 
ook geen burgemeester zijn. 

 

  Grote bedrijven graaien ons geld weg 

   

 

De grootste  bedrijven in België hebben vorig jaar voor 49,9 miljard 
euro kapitaalvermeerderingen doorgevoerd in België. De kapitaal-
verminderingen lagen met 98,4 miljard euro echter dubbel zo hoog. 
Dat schrijft de krant L'Echo  op basis van gegevens van handels-
informatiekantoor Graydon.  
In totaal zou het  gaan om 8.733 ondernemingen.  
Maar de vier grootste  buitenlandse groepen waren goed voor een 
totale kapitaalvermindering van 79  miljard euro in hun Belgische 
filialen.  
Die vier belangrijkste slokoppen zijn staalgroep ArcelorMittal (-35,5 
miljard), de Britse oliemaatschappij BP (-27 miljard), de Nederlandse 
elektronicagigant Philips (-15 miljard) en de Italiaanse staalgroep Riva 
(-2 miljard).  
Volgens L'Echo hadden de filialen, onder meer als doel te kunnen 
gebruikmaken van de notionele intrestaftrek.  
Ook in de top tien van grootste kapitaalvermeerderingen zouden er 
zeker zes te maken hebben gehad met de notionele intrestaftrek, aldus 
nog de krant.  
Verder noemt de krant nog  de Franse farmagroep Sanofi, de Noorse 
energiegroep Statoil en het Duitse Volkswagen.  



  België is een belastingparadijs  

Eén op de vijf van de honderd grootste bedrijven ter wereld maakt ge-
bruik van Belgische fiscale regimes om zo weinig mogelijk belastingen 
te moeten betalen. Dat blijkt uit onderzoek dat De Tijd heeft 
uitgevoerd. 
België mag dan niet meteen een fiscaal paradijs lijken, toch nemen zeer 
veel multinationals de Belgische belastingroute om zo weinig mogelijk 
aan de fiscus te moeten betalen, ontdekte de krant. 
 
Sommige bedrijven, zoals oliegroep BP, wijzigen daarvoor bijna 
permanent hun vennootschapsstructuren. Vlak voor de notionele 
intrestaftrek in voege trad, had oliegroep ExxonMobil bijvoorbeeld een 
Belgische vennootschap ExxonMobil Belgium Finance met een kapitaal 
van 20 miljoen euro. Nu is dat 6,8 miljard euro. 
 
Anderen hebben sinds de invoering van de notionele intrestaftrek -die 
bedrijven met veel kapitaal fiscaal bevoordeelt- het eigen vermogen 
van hun werkvennootschappen significant opgetrokken. 
 
ArcelorMittal 
De notionele intrestaftrek trok volgens De Tijd heel wat operationele 
vennootschappen met veel kapitaal aan. Volkswagen bouwde in ons 
land sinds 2006 zijn centrale financieringsvennootschap voor 
leasingactiviteiten uit. Het Nederlandse Rabobank verhuisde de overna-
mekas naar België. Zelfs staatsbedrijven zoals het Noorse Statoil en 
Statkraft, hebben in ons land vennootschappen met miljarden aan ka-
pitaal. 
 
Tot voor kort was ArcelorMittal de kampioen van de notionele intres-
taftrek. De staalgroep had de Belgische vennootschap met het grootste 
eigen vermogen: 45 miljard euro. Ter vergelijking, dat is 4,5 keer zo 
veel als bijvoorbeeld de KBC Groep. 
 
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk willen het internationale 
fiscale systeem onder handen nemen om te vermijden dat 
multinationals nog zo vlot door de mazen van het net glippen. Dat 
hebben ze op de G20 in Moskou aan de pers gezegd. 
De OESO speelde de ministers van Financiën uit de twintig 
belangrijkste groei- en rijke landen deze week een rapport door over 
"de strijd tegen de erosie van de belastbare basis en de transfer van 
opbrengsten". In het werkstuk belooft de Oeso een ambitieus 
"actieplan" om de internationale normen en regels te herijken. 
 
Op een persconferentie met OESO-topman Anbel Gurria schaarden de 
Franse, Britse en Duitse ministers van Financiën zich achter het 
initiatief. "Multinationals moeten, net als lokale bedrijven, hun deel van 
de belastingen betalen", zei Duits minister Wolfgang Schäuble, volgens 
wie ook Moskou het voornemen genegen is. 
 
"Wij willen allemaal dat grote multinationals zich in onze landen 



vestigen", vulde zijn Britse collega George Osborne aan. "Maar we 
willen ook dat die groepen de belastingen betalen die in onze landen 
bestaan." Maar dat zal enkel lukken via internationale samenwerking, 
beklemtoonde ook Fransman Pierre Moscovici. 

 

RUBRIEK   ANTIPESTTEAM 

 

  Nieuwe wetsvoorstellen tegen pesten  

Minister van Werk Monica De Coninck heeft een nieuw wetsvoorstel 
klaar dat de wetgeving over pesten op het werk aanpast. De minister 
verscherpt de wetgeving uit 2007. De nadruk ligt op preventie. 
Werkgevers moeten pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag 
niet alleen bestraffen, maar vooral voorkomen. Bedrijven zoeken best 
intern naar een oplossing. Vertrouwenspersonen spelen daarbij een 
belangrijke rol. 
Als geviseerde werknemers gelijk krijgen voor de rechtbank, kunnen ze 
voortaan een extra vergoeding van zes maanden brutoloon vragen, 
naast de juridische schadevergoeding. Zo'n regeling bestaat nu al voor 
de slachtoffers van discriminatie.  
Monica De Coninck is van oordeel dat de werkgever, als een goede 
huisvader, niet alleen de plicht heeft om pesterijen, geweld en 
ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer te bestraffen, maar er 
vooral moet voor zorgen dat dergelijk gedrag wordt vermeden. Vanuit 
die optiek wil zij de “Pestwet” verscherpen. 
Concreet stelt de minister voor dat bedrijven een risicoanalyse moeten 
maken van de psychosociale gevaren op de werkvloer zoals stress of 
persoonlijke conflicten. 
Omtrent de preventieve maatregel zegt de minister het volgende: “De 
pestwet focust vandaag teveel op het bestraffen, we breiden deze wet 
dan ook uit naar preventie. Het gaat bvb. om een doorlichting van de 
bedrijfscultuur. Hoe zijn we georganiseerd? Hebben we genoeg 
overlegmomenten? Vragen we niet te veel van onze werknemers? 
Daarover nadenken is vaak al genoeg om mistoestanden te vermijden. 
Daarnaast breiden we ook de definitie van pesten uit, vragen we alle 
bedrijven om een vertrouwenspersoon aan te duiden binnen het bedrijf 
en om beroep te doen op een preventieadviseur indien nodig. Zo 
slagen we erin om pestgedrag van de werkvloer te bannen en tegelijk 
te vermijden dat bedrijven verdrinken in een administratieve 
rompslomp”. 
Om de aanpak en preventie van pestgedrag aan te moedigen vindt 
mevrouw De Coninck dat werknemers die gepest worden, van hun 
werkgever 6 maanden extra loon mogen eisen als het bedrijf niet kan 
bewijzen dat het pestgedrag krachtdadig werd aangepakt. 
Zodra hieromtrent concrete wetgevende initiatieven zijn genomen 
berichten wij u verder. 
 



Een ander initiatief ter bestraffing van pestgedrag komt van Carina Van 
Cauter (Open VLD).  Zij heeft een wetsvoorstel ingediend om een 
algemene strafbaarstelling van pesterijen mogelijk te maken. De door 
haar voorgestelde wetswijziging maakt het mogelijk om pesten, ook 
buiten de werkomgeving, strafbaar te stellen. Tot op heden kan men 
immers bij pestgedrag buiten de werkvloer pas ingrijpen als de feiten 
gekwalificeerd worden onder een andere noemer, bijvoorbeeld 
“belaging” of “onopzettelijke slagen en verwondingen”. Door op 
strafrechtelijk vlak een regeling uit te werken, analoog aan deze die 
bestaat voor pesten op het werk, hoopt de indiener van het 
wetsvoorstel sneller en efficiënter te kunnen optreden. 
Op het breken van die nieuwe wet zou een boete van 36.000 euro en 
drie jaar cel staan. Op dit moment gelden die straffen alleen voor 
pesten op het werk. Op dit moment is er geen aparte categorie voor 
pesterijen, meestal wordt men dan vervolgd voor ‘belaging' of 
‘onopzettelijke slagen en verwondingen'. Maar pesters glippen door de 
mazen van het net. Daarom wil Van Cauter een apart misdrijf voor alle 
pesterijen. Volgens het voorstel kan het misdrijf alleen op klacht van 
het slachtoffer vervolgd worden. Als het slachtoffer zelfmoord pleegde, 
kunnen ook de nabestaanden klacht indienen. Dat laatste zal dan ook 
gelden voor pesten op het werk, maar  dat is voorlopig nog niet het 
geval. 
 
Bron:       http://www.s-p-a.be/artikel/nieuwe-stappen-tegen-pesten-op-het-werk/  

Wetsvoorstel van 30 januari 2013 tot wijziging van het Strafwetboek wat 
betreft de strafbaarstelling van pesterijen, DOC53/2622/001, 

raadpleegbaar op  

http://www.dekamer.be/  

Volgens UNIZO-topman Karel Van Eetvelt moeten zowel werknemers 
als werkgevers de handen in elkaar slaan om pesterijen van de 
werkvloer te halen. Maar de verantwoordelijkheid voor pestgedrag 
enkel bij de werkgevers leggen, kan voor UNIZO niet.  Vandaag bestaan 
er al heel wat procedures en regelgevingen omtrent pesten op het 
werk. Maar die hebben tot nu toe weinig succes gekend. De pestwet nu 
aanpassen met meer complexiteit en bijkomende administratieve 
rompslomp tot gevolg, is voor UNIZO geen oplossing.   
We moeten net gaan voor een eenvoudige en haalbare aanpak, waarbij 
ondernemingen praktische instrumenten aangereikt krijgen om 
effectief aan preventie te doen. Individuele werknemers moeten ook op 
hun verantwoordelijkheid worden gewezen. De minister wil dat gepeste 
werknemers van hun werkgever een schadevergoeding van zes 
maanden loon krijgen. Daar kan geen sprake van zijn als de werkgever 
zelf geen fout heeft begaan. Ten slotte betreurt de organisatie dat de 
minister de teksten tot aanpassing van de wet niet aan de sociale 
partners heeft voorgelegd, terwijl die daar wel naar hadden gevraagd. 
Vandaag bestaan er al heel wat regels rond pesten op het werk. De 
sociale partners plannen bovendien een algemene campagne voor het 
najaar 2013 om ondernemingen laagdrempelige tools aan te reiken. 
Dat is veel constructiever dan nogmaals de wetgeving te verstrengen 
en alle schuld op de werkgevers af te schuiven. Het logge 
instrumentarium dat tot nu toe werd uitgewerkt, biedt geen enkele 

http://www.s-p-a.be/artikel/nieuwe-stappen-tegen-pesten-op-het-werk/


 

 

 

garantie op het vermijden en aanpakken van pestgedrag. Volgens 
UNIZO zal dit met de voorgestelde aanpassingen ook niet het geval 
zijn.  
“We moeten vooral werken aan een goed personeelsbeleid en goede 
afspraken op de werkvloer. En in geen geval mag de 
verantwoordelijkheid voor het vermijden van pesten enkel bij de 
werkgever liggen”, besluit UNIZO. In dat kader ontwikkelde UNIZO al 
een aantal aanbevelingen via haar HRM Coach. Onder meer vinden 
ondernemers er een checklist voor het voorkomen en aanpakken van 
pesten op het werk. 
Nadere info over dit UNIZO-persbericht:  
Sanderijn Vanleenhove, UNIZO-woordvoerster, 02/212 25 44, GSM 
0479/44 50 78 
 
http://zorgnetvlaanderen.wordpress.com/2013/01/11/grensoverschrij
dend-gedrag-horen-zien-en-zwijgen/ 
 
http://www.g-
o.be/Net_eMagazineHome/Pages/eMagazineArtikel.aspx?Id=5893        
 
 
 

 

 

  

 

 

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. 
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