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ALGEMEEN 

 

 Crisis van kwaad naar erger 

Aan de economische onrust komt maar geen einde. De 

wereldeconomie blijft in een sukkelstraatje en mensen zijn de 

besparingen beu. Het aantal betogingen tegen de politieke leiders 

neemt dan ook wereldwijd toe. 

 

Vooral dat de Amerikaanse Federal Reserve maar geld blijft bijdrukken 

krijgt meer en meer kritiek.  

Wanneer Bernanke, de gouverneur van de Fed, geld blijft bijdrukken, 

zal vroeg of laat de inflatie toeslaan. 

Op die manier zal hij de waarde van het geld vernietigen, waardoor 

miljoenen spaarders geruïneerd dreigen te worden. Uiteindelijk zullen 

alle centrale banken afstevenen op het scenario dat ze kost wat kost 

willen vermijden: een zware depressie. 

 

De Europese Centrale Bank (ECB) drukt de hoop op een snel 

economisch herstel in de eurozone de kop in. De instelling herziet de 

groeivooruitzichten naar beneden, en verwacht dit jaar een krimp van 

de economie met 0,6 procent. 

 

In het Verenigd Koninkrijk ziet het er allesbehalve positief uit. 

Ook daar evolueert de economie van kwaad naar erger. Eén op vijf 

Britten moet geld lenen om eten te kunnen kopen, wat aangeeft dat de 

armoede in het land in razendsnel tempo toeneemt.  

Volgens een reportage van de BBC maakt 80% van de Britten zich 

zorgen over de gestegen voedselprijzen.  60% van de Britse bevolking 

heeft het steeds moeilijker om rond te komen met hun huidig 

inkomen 

 

In Spanje is de staatsschuld aan het einde van het eerste kwartaal naar 

het nieuwe recordniveau gestegen van 923,31 miljard euro. Dat is een 

toename van 4,4 procent ten opzichte van eind december.  

De staatsschuld komt daarmee overeen met 87,8 procent van het 

Spaanse bruto binnenlands product. Maar de Spaanse overheid 

verwacht dat de schuld aan het einde van dit jaar zal oplopen naar 

91,4 procent en 99,8 procent van het bbp zal bereiken in 2016. 

Spanje telt meer dan 6 miljoen werklozen, dat is ruim 27% van de 

beroepsbevolking. Vorig jaar werd de arbeidswetgeving in Spanje 

versoepeld, wat het makkelijker maakte om mensen te ontslaan. Maar 

sinds de wetgeving van kracht werd steeg de werkloosheid gewoon 

verder. 

De deelregering van de regio Madrid heeft een maatregel 

goedgekeurd die alle lokale gemeentebesturen toelaat tot 100 

werklozen (in totaal gaat het om 30.000 mensen) op te eisen om 

betaalde arbeid te verrichten. Het zou gaan om eenvoudige taken als 

straten proper houden en tuinieren. Deze maatregel laat toe mensen 



die een werkloosheidsuitkering krijgen gedurende 6 maanden te 

verplichten werk voor de gemeente te verrichten terwijl ze hun 

uitkering gewoon doorbetaald krijgen, maar zonder dat hun sociale 

zekerheid wordt betaald. Wie weigert, verliest zijn uitkering. 

 

Ook Cyprus, Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Italië bevinden 

zich in een permanente recessie.   

En daarmee wordt er een domino-effect geschapen. 

Elk land dat arm wordt, maakt het moeilijker voor de anderen om het 

hoofd boven water te houden.  

Daardoor zal de koers van de euro onder druk komen te staan, en zal 

ook het investeringsklimaat een deuk krijgen. Vanaf de herfst zal 

Europa waarschijnlijk in een depressie belanden, met alle gevolgen 

van dien.  

 

In Nederland krijgt de overheid het begrotingstekort niet onder de 

Europese norm van 3 procent.  

Daarom zijn extra bezuinigingen nodig.  

Volgens berekeningen van De Nederlandsche Bank neemt het 

begrotingstekort nog toe. Het tekort zou oplopen van 3,5 procent dit 

jaar tot  3,9 procent in 2014. Ook in 2015 zou het tekort met 3,4 

procent  ruim boven de EU-norm van 3 procent  blijven.  

Wil de Nederlandse overheid in 2014 aan de begrotingsnorm van 3 

procent voldoen, dan moet de regering tussen de 6 en 8 miljard extra 

bezuinigingen en  lastenverhogingen doorvoeren. 

Ook wat de werkloosheid betreft, is het ergste nog niet achter de rug. 

Het werkloosheidspercentage zal  halfweg 2014 oplopen tot  7,2 

procent van de actieve beroepsbevolking. 

 

In België zoekt de regering Di Rupo naar bijkomend 4 miljard euro. 

Daardoor is het vertrouwen van de Belgen in een verbetering van de 

economie nog gedaald. 

Het resultaat daarvan is dat de bevolking nog minder uitgeeft en nog 

meer spaart. 

 

Alle Belgen hebben samen meer geld op hun spaarboekje staan dan 

de economie in een heel jaar produceert. Spaarders spreiden hun 

spaargeld uit angst voor een faillissement van de banken. 

Zo stond er eind vorig jaar bij de banken bijna 417 miljard euro op 

spaarboekjes, kasbons en termijnrekeningen. Dat komt overeen met 

110 procent van ons bruto binnenlands product (bbp). Dat betekent 

dus ook dat we met z'n allen meer sparen dan wat onze economie in 

één jaar produceert. Zowat drie kwart van het bedrag is afkomstig van 

gezinnen, de rest voornamelijk van bedrijven. 

 

 Belgische economie blijft somber  

Belgie heeft 375 miljard euro schuld.  

Volgens minister van Financiën Geens zal het nog twintig jaar duren 

om die schuld af te bouwen naar een redelijk niveau. Dat betekent dat 



we nog jaren zullen moeten bezuinigen. Per inwoner bedraagt de 

schuld,  afgerond, 34.000 euro. 

 

De Nationale Bank verwacht dat de economische groei dit jaar 

helemaal zal stilvallen. Er moet dus 1 miljard euro worden gevonden 

om het beoogde tekort van 2,7 procent van het bbp te halen. In 2014 

moet de overheid 4 miljard euro vinden.  

 

De economische groei in België is sinds de tweede helft van 2011 

stilgevallen. Al vier kwartalen op rij evolueert het bruto binnenlands 

product negatief. Eerder al kwam het Instituut Nationale Rekeningen 

nog met een lichte herziening voor het eerste kwartaal: in plaats van 

een licht herstel, was er sprake van een nulgroei. 

 

De steden en gemeenten trekken aan de alarmbel over hun financiële 

toestand. In een motie vragen de lokale besturen steun van de 

Vlaamse en federale overheid. Anders dreigen de investeringen fors 

terug te vallen.  

De Vlaamse steden en gemeenten worden in de komende jaren 

geconfronteerd met zware financiële uitdagingen. Vooral de stijging 

van de pensioenuitgaven hangt als een zwaard van Damocles boven 

de gemeenten, zegt Luc Martens, voorzitter van de Vlaamse 

Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).  

De VVSG  vraagt ook steun aan  de federale regering en de Vlaamse 

regering voor de financiering van de lokale ambtenarenpensioenen.  

De pensioenlast stijgt door de vergrijzing in deze legislatuur met 650 

miljoen euro ten opzichte van 2012, maar daar staat geen geld 

tegenover. De steden en gemeenten vragen daarom dat de Vlaamse 

overheid de lokale besturen met een half miljard euro tegemoet komt. 

 

Daarnaast kampen ze ook met stijgende energiekosten en halen ze 

door de economische crisis minder inkomsten uit de 

personenbelasting. De stijging van het aantal geboorten verplicht de 

gemeenten dan weer te investeren in extra kinderopvang en 

basisonderwijs. Door de stijging van het geboortecijfer moeten steden 

en gemeenten ook meer investeren in onderwijs. 

 

Het water staat de steden en gemeenten daardoor aan de lippen, zegt 

de VVSG. En dat zal de burger in de komende jaren voelen. Steden en 

gemeenten zullen hun dienstverlening zwaar terugschroeven, 

personeel afdanken, vastgoed verkopen en de belastingen verhogen 

en de investeringen fors terugschroeven.  

Vooral dat laatste is slecht nieuws. De steden en gemeenten zijn goed 

voor de helft van de publieke investeringen in Vlaanderen.. 

 

Mogelijk is er ook nog een impact van de maatregelen die de regering 

moet nemen om de nationale begroting op orde te brengen. Voor 

2013 moet 1 miljard euro worden gevonden om het beoogde tekort 

van 2,7 procent van het bbp te halen. In 2014 moet de overheid 4 

miljard euro vinden. Door het wegvallen van een reeks eenmalige 

maatregelen, loopt het tekort volgend jaar uit tot -3,3 procent van het 

bbp, terwijl de doelstelling -2 procent bedraagt. "De groei zal 

afhangen van wat er in de begrotingscontrole beslist wordt", aldus 



Coene.  

 

Wallonië telde eind mei 207.467 niet-werkende werkzoekenden, goed 

voor een werkloosheidsgraad van 13,2 procent. De werkloosheid steeg 

met ruim 2.172 mensen (+1,1 procentt) ten opzichte van dezelfde 

periode vorig jaar. Tegenover april was er wel een daling met 1,9 

procent (-4.060 personen). De arbeidsbemiddelingsdienst Forem 

maakte de cijfers vandaag bekend. 

 

Van de werkzoekenden ontvangt 189.234 een werkloosheidsuitkering, 

18.233 jongeren krijgen een inschakelingsuitkering. 

 

Een kwart van de werkzoekenden is 50-plussers en 21 procent is 

jonger dan 25 jaar. Een groot deel, 40 procent, zit ook al meer dan 

twee jaar zonder baan.  

 

ONDERWIJS 

 

 Onderwijshervormingen  

De geplande hervorming van het secundair onderwijs heeft afgelopen 

maand weer heel wat heisa veroorzaakt. 

Waar gaat het over? 

 

Minister Smet wil de studiekeuze uitstellen tot 14 jaar via de invoering 

van een brede eerste graad die dichter aansluit bij het basisonderwijs 

Voor het eerste jaar secundair zou men het eens zijn over 27 lesuren 

basisvorming en 5 lesuren ‘differentiatie’ (verdieping voor de sterkere 

leerlingen, remediëring voor wie het wat moeilijker heeft). 

 

Minister Smet wil af van de ‘stigmatiserende hiërarchie’ tussen de 

verschillende onderwijsvormen. Ze ligt aan de basis van de beruchte 

waterval, waarbij leerlingen hoog beginnen en als ze niet slagen 

steeds meer 'afzakken'. 

 

Over een alternatieve indeling van studierichtingen volgens 

belangstellingsgebieden en domeinen is er nog geen 

overeenstemming. Vooral de N-VA ziet dat niet zitten. 

De regeringspartijen zijn het erover eens dat techniek en 

wetenschappen ook in de basisschool een plaats moeten krijgen.  

In de tweede en derde graad zouden minder studierichtingen moeten 

overblijven die beter op de arbeidsmarkt zijn afgestemd. Zo zal meer 

op specialisaties worden gewerkt. 

 

Lager onderwijs 

De hervorming van het secundair onderwijs begint eigenlijk al in de 



laatste graad van het lager onderwijs. Het curriculum daar wordt 

versterkt met vakleerkrachten voor Frans, techniek en wetenschappen 

en muziek. Er komt meer differentiatie die sterke leerlingen moet 

uitdagen en zwakke leerlingen moet helpen. Op het einde van de 

lagere school komen er toetsen voor kwaliteitscontrole. 

 

Verbrede graad 

Alle leerlingen met een getuigschrift lager onderwijs komen in een 

eerste graad waarvan de inhoud "verbreed" is. Alle leerlingen zullen in 

het eerste jaar binnen het basispakket van 27 uur wetenschap, 

economie, cultuur krijgen, wat nu niet het geval is. Wel blijven er 

keuzes binnen de vijf uur differentiatie. "Leerlingen zullen dus, zoals 

nu, kunnen blijven kiezen voor Latijn", zegt minister Smet. Vanaf het 

tweede jaar is er nog 25 uur basisvorming waarin leerlingen al een 

beperkte keuze kunnen maken in de richting van het domein dat ze 

later kunnen kiezen. De studiekeuze komt dus op 13 jaar voor wie dat 

wil, maar moet pas op 14 jaar, bij de start van de tweede graad, 

gekozen worden. Leerlingen zonder getuigschrift lager onderwijs 

moeten een schakeltraject volgen. 

 

Tweede graad 

Vanaf het derde middelbaar worden de studierichtingen ingedeeld 

volgens vijf domeinen (wetenschap en techniek, taal en cultuur, 

welzijn en maatschappij, kunst en creatie en economie en organisatie) 

en volgens het doel van de richting: doorstuderen, gaan werken of een 

optie op de twee. Die herinrichting is nog niet voor vandaag: eerst 

worden de meer dan 300 bestaande richtingen gescreend en 

gesnoeid. Dat zal meer dan twee jaar in beslag nemen, vandaar dat de 

structuur pas vanaf 2016 ingevoerd kan worden. Eens ze is 

doorgevoerd, vallen de labels ASO, TSO, BSO en KSO weg. "De 

arbeidsmarkt vraagt dat onderscheid niet meer, net zoals ze het 

onderscheid tussen arbeiders en bedienden niet meer vraagt", zegt 

minister Smet.  

 

De hervorming komt er stapsgewijs, want de huidige en volgende 

Vlaamse regering moeten nog heel wat beslissingen nemen. 

Bovendien gaan alle belanghebbenden (het onderwijsveld, de 

overheid, de sociale partners) in 2016 evalueren of het 

kwaliteitsniveau van de richtingen daalt. Minister Smet maakt zich 

sterk dat die evaluatie positief zal zijn. Smet meent dat de nieuwe 

koers niet makkelijk gewijzigd kan worden. "De trein is vertrokken", 

zegt Smet. In theorie kan een volgende Vlaamse regering de koers 

wijzigen. Het onderwijsplan zal dus een groot politiek thema worden. 

 

60 procent van de Vlamingen is het er mee eens  dat kinderen niet op 

hun twaalfde, maar pas op veertien jaar hun definitieve studiekeuze 

moeten maken.  

Meer dan 40 procent wil dat er een algemene hervorming komt en 30 

procent wil alles bij het oude laten. De rest twijfelt nog of heeft geen 

mening. 

Amper 27 procent wil zijn kinderen al op twaalf jaar laten kiezen zoals 

nu.  

 



Het politieke akkoord dat nu bereikt werd heeft de rust, in de Vlaamse 

regering, voorlopig doen weerkeren. Maar tegen de verkiezingen van 

2014 zal iedere partij duidelijk haar eigen standpunten moeten 

verduidelijken. 

 

 

Lees ook: 

 

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id

=881801  

   

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/06/04/zin-en-onzin-

van-de-onderwijshervorming  

 

http://www.voka.be/nieuws/2013/6/waarom-een-

onderwijshervorming-nodig-is/  

 

 Ondernemerschap voor studenten 

Hét ondernemerskamp voor laatstejaarsstudenten  

 

Ben je een ambitieuze laatstejaarsstudent hoger onderwijs en voel je 

het kriebelen om de weg naar ondernemerschap te verkennen? Wil je 

aan je ondernemende en creatieve vaardigheden werken en je 

professionele toekomstplannen verder uitspitten? 

 

In de eerste week van augustus organiseert de UNIZO Stichting 

Onderwijs & Ondernemen Whizzcamp. Experts begeleiden je 

gedurende vijf dagen bij je persoonlijke competentietraject. Het 

programma biedt veel afwisseling: workshops rond communicatie, 

leiderschap, management, ontspannende activiteiten en nog heel veel 

meer! 

 

Tijdens deze week brengen we je ondernemingszin in kaart: waar ben 

je straf in? Welke competenties moet je nog aanscherpen? Met welke 

troeven kan je je eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten? Of ben je 

al helemaal klaar om de topondernemer in jezelf los te laten? 

 

Whizzcamp is een boeiende ontdekkingstocht naar jezelf. Je komt in 

contact met inspirerende en boeiende mensen en leert je ogen wijd 

openzetten voor opportuniteiten! 

 

Wat weet jij al over ondernemen?  Test het op www.whizzquiz.be!    

Interesse?  Alle informatie vind je op deze link: 

 

http://www.ondernemendeschool.be/viewobj.jsp?id=4753199  

 

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=881801
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=881801
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/06/04/zin-en-onzin-van-de-onderwijshervorming
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/06/04/zin-en-onzin-van-de-onderwijshervorming
http://www.voka.be/nieuws/2013/6/waarom-een-onderwijshervorming-nodig-is/
http://www.voka.be/nieuws/2013/6/waarom-een-onderwijshervorming-nodig-is/
http://www.whizzquiz.be/
http://www.ondernemendeschool.be/viewobj.jsp?id=4753199


SECTOREN 

 

 Eenheidsstatuut: Divida et empera 

Er is nog altijd geen akkoord over het eenheidsstatuut. De sociale 

partners zouden wel snel een oplossing willen vinden.  

De vakbonden en werkgevers hebben bij de regering verslag 

uitgebracht over hun zoektocht naar een compromis. Ook bij de 

sociale partners zelf werd benadrukt dat de bereidheid er is om tot 

een oplossing te komen.  

 

Vicepremier  Reynders verzekerde voor aanvang van het overleg dat er 

rekening wordt gehouden met de opmerkingen van verschillende 

sectoren. De Confederatie Bouw zei  bijvoorbeeld dat 50.000 banen in 

de bouw in gevaar zijn als de harmonisering naar boven gebeurt, dus 

met langere opzegtermijnen voor arbeiders.  

Vrijdag 21 juni moeten de sociale partners aan de regering opnieuw 

verslag uitbrengen over hun vorderingen. Het is niet duidelijk in welke 

mate er dan een voorstel op tafel moet liggen.  

De enige en finale deadline is 8 juli. Dan verstrijkt de termijn die het 

Grondwettelijk Hof oplegde om twee discriminaties tussen arbeiders 

en bedienden (de carenzdag en de opzegtermijnen) weg te werken.  

Het overleg werd ook al eens twee dagen opgeschort omdat Leemans 

(ACV) en De Leeuw (ABVV)  niet aanwezig konden zijn wegens 

buitenlandse verplichtingen bij de Europese Vakbondsorganisaties. 

Dat de voorzitters van de twee grote vakbonden,  Leemans en De 

Leeuw, deze week in Genève de jaarlijkse algemene vergadering van 

de Internationale Arbeidsorganisatie bijwoonden en daardoor het 

sociaal overleg over het eenheidsstatuut beperkten tot twee dagen, 

was voor oppositiepartij N-VA “onaanvaardbaar”. 

 

En daarnaast was er ook politieke heisa over de voorstellen van de N-

VA inzake de index. 

 

De N-VA wil de automatische loonindexering  laten uitdoven. Dat  

betekent het einde van onze index, zeggen de vakbonden. Daardoor  

zullen alle werknemers minder verdienen, en zal de koopkracht 

verminderen.  

Ook het voorstel om bedrijven toe te laten om uit nationale en 

sectorale cao’s te stappen en op bedrijfsniveau eigen afspraken te 

maken, kan door de bonden niet door de beugel. 

Mensen zullen tegen elkaar worden uitgespeeld en zo creëer je sociale 

dumping binnen sectoren en binnen een land.  

Alle bonden hekelden uiteraard het standpunt van N-VA. 

De N-VA heeft hiermee duidelijk aangegeven dat de partij, die vooral 

teert op de Vlaamse reflex van haar kiezers, op sociaaleconomisch 

vlak voor een blauwe, liberale politiek staat.  

  

Of hun kiezers het daarmee eens zijn valt nog af te wachten. Veel N-



VA kiezers komen immers van ACW en Vlaams belang. 

En zelfs het Vlaams Belang onderstreepte onlangs op hun congres dat 

zij tégen de botte afschaffing van de index zijn. Volgens het VB heeft 

de indexering  in het verleden zeker voor welvaart gezorgd en het 

behoud van de koopkracht.  

Om de nadelen van de loonkloof met de buurlanden weg te werken, 

pleit het Vlaams Belang voor een indexering van het nettoloon. 

 

Divide et impera is een Latijnse spreuk die de politiek  veelvuldig 

wordt toegepast. 

De vertaling van deze spreuk is: Verdeel en heers.  

 

De tactiek houdt in dat de ene concurrent meer voordelen heeft  dan 

de andere concurrent. Hierdoor zal er nooit een gelijkheid ontstaan 

tussen twee, zwakke,  partijen  en kan de derde partij, die de tactiek 

gebruikt, er het voordeel mee doen.  

 

Volgens Neutr-On kan de loonkloof met de buurlanden dan ook alleen 

weggewerkt worden door internationale maatregelen die de 

verschillen tussen de Europese landen wegwerken. 

Als men in Duitsland minimumlonen hanteert van 4 euro per uur  is 

dat een oneerlijke concurrentie met de andere landen. Daarom moeten 

de minimumlonen in alle Europese landen gelijk gemaakt worden. 

Zo schakel je internationale concurrentie op de kap van de arbeiders 

uit, zodat die onderlinge concurrentie de bevolking niet verder de 

armoede injaagt. 

De vraag die zich hier dus stelt is: wanneer gaan de Europese 

vakbonden er voor zorgen dat er eenheidsstatuten komen voor alle 

sectoren in gans Europa. 

Zolang er geen sociaal Europa komt met ook CAO’s en 

werknemersstatuten op Europees niveau zullen alleen de werknemers 

er de nadelen van ondervinden. 

 

Met andere woorden: zolang er geen gelijkheid is tussen de Europese 

werknemersstatuten zijn het alleen de bedrijfsleiders die er de 

voordelen van plukken. 

 

Waar wachten de Europese vakbonden eigenlijk op?  

 

 Minder werk In bouwsector 

De bouwsector in ons land komt meer en meer in moeilijkheden. 

Tienduizenden banen zouden bedreigd zijn door het eenheidsstatuut 

voor arbeiders en bedienden.  

 

De Confederatie Bouw stelde onlangs het jaarverslag 2012 voor. 

Volgens het rapport daalt voor het eerst in meer dan tien jaar tijd de 

tewerkstelling in loondienst. Van het vierde kwartaal van 2011 tot het 

eerste kwartaal van 2013 daalde die tewerkstelling met 3.500 tot 



216.800 jobs.  

 

De Confederatie Bouw verwijst hiervoor naar enkele evoluties op de 

geliberaliseerde dienstenmarkt: meer gedetacheerde arbeidskrachten 

uit het buitenland, een stijgend aantal zelfstandigen, meer 

onderaannemers en meer tijdelijke arbeidskrachten.  

 

Het verlengen van de opzegtermijn - voor arbeiders via het 

eenheidsstatuut - zal die evolutie versnellen, waarschuwt de 

bouwsector. De negatieve prognoses worden nog eens versterkt door 

de tegenvallende conjunctuur. 

 

Over het volledige jaar 2012 deed de bouwsector het beter (+0,9 

procent) dan de economie, maar in de laatste twee kwartalen was er 

sprake van een terugval, die in 2013 aanhoudt. Daarom spreekt de 

Confederatie van een 'recessie in de bouwsector'. De volledige 

bouwsector zou in 2013 een terugval met 0,2 procent noteren.  

 

Samengevat: alle elementen op een rij kunnen - volgens de 

Confederatie Bouw - tot een verlies van 50.000 arbeidersjobs leiden.  

 

Geen beslissing in de problematiek van het eenheidsstatuut zal niet 

leiden tot de ondergang van de bouw in België, men zal blijven 

bouwen, maar wel tot een neergang van de Belgische bouwarbeider, 

denkt de bouwsector.  

 

Ook in de wegenbouw gaat het slecht. 

Verscheidene gemeenten kunnen de winterschade aan hun wegen niet 

herstellen door gebrek aan geld. Door de putten in de 

gemeentekassen kunnen de putten in de wegen niet hersteld worden.  

Een ander fenomeen is dat de investeringen die vlak voor de 

verkiezingen gedaan worden, en voor werkgelegenheid zorgen, na de 

verkiezingen stil vallen om de gemeentebegrotingen weer in orde te 

krijgen.  

 

 Opleidingen in diamantsector 

In Antwerpen vind je alle sleutelelementen van de diamantindustrie 

terug: de grootste diamantmijnbouwbedrijven hebben er een kantoor, 

meer dan 1850 diamantbedrijven vanuit alle hoeken van de wereld 

zijn er gevestigd, van speciale diamantbanken tot verzekerings-

kantoren en transportfirma’s. De beste slijpers ter wereld en 

hoogtechnologische onderzoekers zorgen ervoor dat uit elke ruwe 

diamant het beste en mooiste geslepen steentje gehaald wordt. De 

sector is goed voor 34.000 arbeidsplaatsen. Het is dus niet zo dat de 

diamanten alleen in India of elders geslepen worden. Kleine steentjes 

worden geslepen in het buitenland, grote in Antwerpen. 

 

Omdat er veel vraag is naar nieuwe diamantslijpers, start de 

diamantsector in september 2013 zelf met een cursus.  



“De volgende twee jaren komen er in Antwerpen zeker 55 vacatures 

voor diamantslijpers. Die willen we snel invullen”, zegt Yves Bollekens 

van het Fonds voor de Diamantnijverheid. 

Yves Bollekens: “Verschillende mensen gaan met pensioen en er 

komen ook een paar nieuwe activiteiten in de sector. Daarom zijn we 

in Antwerpen dringend op zoek naar jonge diamantslijpers. De 

volgende twee jaren kunnen er een 55-tal nieuwe slijpers starten. Om 

die op te leiden organiseren we in september een gratis en zeer 

praktijkgerichte basiscursus diamantslijpen.” 

Het engagement van de Antwerpse diamantsector is groot. “De 

bedrijven ontfermen zich over de cursisten door een peterschap op 

zich te nemen. Ze volgen de kandidaten op en geven hen feedback. Na 

de cursus kunnen ze er ook effectief aan de slag gaan. Daar leren ze 

hoe ze de diamant verder moeten afwerken”, aldus Bollekens. 

De Vlaamse regering ondersteunt ook het Instituut voor Opleiding en 

Onderzoek Unitar. Dat moet daarmee de oprichting van het Antwerp 

International Training Center on Corporate Opportunities (ITCCO) mee 

ondersteunen. 

Dit kenniscentrum moet opleidingen geven inzake maatschappelijke 

verantwoordelijkheid voor de wereldwijde diamant- en 

edelsteenindustrie en -handel. Het gaat om een initiatief van de 

Wereldconfederatie van Diamant, de groepering van Antwerpse 

diamantairs Antwerp World Diamond Center, Unitar, het Fonds voor de 

Diamantnijverheid en de stad Antwerpen.  

De Vlaamse overheid gaf een startbijdrage van 200.000 euro. 

Daarnaast wordt een jaarlijkse toelage in het vooruitzicht gesteld. Ze 

bedroeg 20.000 euro in 2011, 40.000 euro in 2012 en 50.000 euro 

vanaf 2013. 

 

Diamantsector start gratis opleiding slijper 

 

Diamantbewerking, iets voor jou? 

Je hebt belangstelling voor een opleiding tot diamantbewerker.  

Je beschikt over een fijne handvaardigheid en precisie. 

Wat houdt het in?  

 

 Je bewerkt diamanten.  

 Je leert diamanten snijden en slijpen. 

 Je werkt met geautomatiseerde technieken en machines. 

 

Alle informatie op: 

 

http://www.adjobs.be/  

 

http://www.dna.be/artikel/diamantsector-start-gratis-opleiding-slijper  

  

http://www.antwerpen.be/eCache/STW/60/01/332.html    

 

http://cobra.vdab.be/cobra/Cobra?event=algemeneFiche&clusterBeroe

p=218  

 

http://www.adjobs.be/
http://www.dna.be/artikel/diamantsector-start-gratis-opleiding-slijper
http://www.antwerpen.be/eCache/STW/60/01/332.html
http://cobra.vdab.be/cobra/Cobra?event=algemeneFiche&clusterBeroep=218
http://cobra.vdab.be/cobra/Cobra?event=algemeneFiche&clusterBeroep=218


ALLERLEI 

 

 Wat veranderde er in juni?  

Op 1 juni veranderen er weer enkele zaken. 

 

 Bus en tram worden duurder 

Een rit met een bus of tram van De Lijn wordt op 1 juni duurder. De 

openbaarvervoermaatschappij voert een gemiddelde prijsstijging met 

1,91 procent door. Een rit van één of twee zones met een Lijnkaart zal 

1 euro kosten, met de Lijnkaart procent is dat 0,80 euro. De prijs van 

een sms-ticket gaat met 10 eurocent omhoog. 

De abonnementen worden gemiddeld 2,04 procent duurder. Een 

Buzzy Pazz, het jongerenabonnement voor -25 jarigen, kost voor een 

jaar voortaan 182 euro, een Omnipas (25-64 jaar) komt op 237 euro. 

Voor sociale abonnementen Omnio-WIGW en VG (Vervoersgarantie) 

betaalt de reiziger vanaf 1 juni 36 euro voor een jaar. De vorige 

tariefverhoging van Lijnkaarten dateert van 2,5 jaar geleden. 

 

 Bodemattesten worden duurder 

 

Op 1 juni stijgt de prijs van een bodemattest van 34 euro naar 50 

euro. ‘De inkomsten uit de retributie volstaan niet langer om de 

kostprijs van het grondeninformatieregister en het bodemattest te 

compenseren’, luidt het. Daarom zal de kostprijs van het bodemattest 

vanaf 1 juni 50 euro bedragen voor een kadastraal perceel. Een attest 

voor een deel van een kadastraal perceel zal 200 euro kosten in plaats 

van de huidige 135 euro. 

 

Een bodemattest moet sinds 1 oktober 1996 verplicht bij Ovam 

worden aangevraagd bij overdracht van gronden. Zo wordt de koper 

geïnformeerd over de bodemkwaliteit. Een bodemattest vermeldt alle 

gegevens die Ovam over een grond kent. 

 

 Transmissietarieven stijgen 

 

Hoogspanningsnetbeheerder Elia verhoogt op 1 juni de 

transmissietarieven. Voor een huishouden dat gemiddeld 3.500 kWh 

per jaar verbruikt, stijgt het jaarlijks te betalen bedrag van 32 euro 

naar 35 euro. Vanaf 1 januari 2014 neemt dat jaarlijkse bedrag nog 

toe tot 39 euro voor een huishouden met een gemiddeld verbruik van 

3.500 kWh per jaar. 

 



Voor industriële energieafnemers die aangesloten zijn op het 

hoogspanningsnet, nemen de transmissietarieven toe met 29 procent 

vanaf 1 juni 2013 en met nog eens 10 procent vanaf 1 januari 2014. 

Volgens Elia betekent dit een verhoging met 1 tot 2 procent van de 

totale elektriciteitsfactuur. 

 

 Eerste rode nummerplaten voor landbouwvoertuigen 

 

Gebruikers van land- en bosbouwvoertuigen die willen genieten van 

een vrijstelling van accijnzen zullen vanaf 1 juni een speciale rode 

kentekenplaat moeten aanvragen. De nieuwe nummerplaat zal 

beginnen met de letter ‘G’, gevolgd door drie letters en drie cijfers. 

Het is de bedoeling om zo de visuele controle van tractoren te 

vergemakkelijken. 

De eerste rode nummerplaten zullen begin volgende maand 

afgeleverd worden. Ze zijn specifiek bedoeld voor voertuigen die met 

rode diesel mogen rondrijden en dus geen accijnzen hoeven te 

betalen. Landbouwers en aannemers in de landbouwsector genieten 

nu al van die vrijstelling als ze daar de toestemming voor krijgen van 

de federale overheidsdienst (FOD) Financiën 

 

 BELASTINGAANGIFTE NIET VERGETEN  

Voor de aangiften die op papier worden ingediend is de uiterste 

datum voor indiening 26 juni 2013.  

 

De uiterste datum voor indiening van de elektronische aangifte is 

bepaald  op 17 juli 2013. 

 

Alle informatie vindt u hier: 

 

http://www.belgium.be/nl/belastingen/inkomstenbelastingen/particul

ieren_en_zelfstandigen/aangifte/elektronisch/    

 

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/  

 

 Gepensioneerde grensarbeiders 

 

Goed nieuws voor zowat 30.000 Belgische gepensioneerde 

grensarbeiders. Die krijgen dit jaar van de Nederlandse overheid bijna 

800 euro pensioengeld terugbetaald die de voorbije twee jaar als 

gevolg van besparingen was afgehouden.  

Om geld te besparen, werd de extra toeslag vanaf 1 juni 2011 

beschouwd als een fiscaal voordeel. Voor de Nederlandse 

gepensioneerden maakte dat geen verschil, maar voor de Belgische 

ex-grensarbeiders betekende het dat hun maandelijks pensioen met 

33,09 euro daalde. 

http://www.belgium.be/nl/belastingen/inkomstenbelastingen/particulieren_en_zelfstandigen/aangifte/elektronisch/
http://www.belgium.be/nl/belastingen/inkomstenbelastingen/particulieren_en_zelfstandigen/aangifte/elektronisch/
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/


Dat was discriminatie. Dit jaar wordt aan de Belgische grensarbeiders  

het verschil terugbetaald. 

 

 EWI  Vlaanderen 

 

De ideale mix van economie, wetenschap en innovatie om Vlaanderen 

naar de top van Europese regio's te loodsen. 

 

Het departement Economie vormt de kern binnen het beleidsdomein 

EWI en focust in de eerste plaats op het voorbereiden, het monitoren 

en het evalueren van het beleid.  

 

De uitvoering van het uitgestippelde beleid gebeurt door verschillende 

agentschappen, deskundig advies wordt aangeboden door de 

adviesraden. Hierover vind je meer info op onze spiegelsite 'Economie, 

Wetenschap en Innovatie in Vlaanderen'. 

 

Missie 

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) zorgt voor 

beleidsvoorbereiding, beleidsopvolging en beleids-evaluatie voor het 

beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. Vlaanderen laten 

evolueren tot een van de meest vooruitstrevende en welvarende 

regio’s in de wereld is daarbij ons belangrijkste doel.  

 

De hefbomen zijn het bevorderen van: 

 

 excellent wetenschappelijk onderzoek, 

 een aantrekkelijk en duurzaam bedrijfsklimaat, 

 een creatieve, innovatieve en ondernemende samenleving. 

 Ontwikkelen van het Departement EWI tot het kenniscentrum 

binnen de Vlaamse overheid op het gebied van economie, 

wetenschap en innovatie. 

 

Visie 

Het samenspel van economie, wetenschap en innovatie biedt unieke 

mogelijkheden voor het uitwerken van een toekomstgerichte 

langetermijnstrategie. In een open sfeer van samenwerking stemmen 

we onze inzichten af met onze partners in het eigen beleidsdomein en 

met de andere beleidsdomeinen. We formuleren onze voorstellen voor 

het nemen van beleidsbeslissingen zowel proactief als op vraag van de 

bevoegde ministers. 

 

We volgen de beleidscyclus op door de effectiviteit van het gevoerde 

beleid kritisch te evalueren en op basis van objectieve resultaten de 

aanpak bij te sturen. We communiceren regelmatig over de evoluties 

en vooruitzichten van onze werkzaamheden. Goede contacten met het 

werkveld vormen een vruchtbare voedingsbodem voor de versterking 

van onze kennis en deskundigheid. Daardoor verzekeren we onze 

toegevoegde waarde bij de besluitvorming, ook in federale en 



internationale beleidsorganen. Internationalisering en globalisering 

hebben een steeds grotere impact op onze werkomgeving. We 

stimuleren de Vlaamse participatie aan het wereldwijde onderzoeks- 

en innovatiegebeuren, en stemmen het economisch beleid af op de 

internationale dimensie van de Vlaamse economie. Via science sharing 

betrekken we ook de ontwikkelingslanden. 

 

Strategische doelstellingen 

De corporate brochure van het Departement EWI, met de missie, visie, 

waarden en zes strategische doelstellingen van het departement kan 

je terugvinden bij de publicaties. 

 

Ontstaan 

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie maakte voor de 

eerste keer kennis met Vlaanderen en de wereld in 2006. De 

oprichting ervan kwam er naar aanleiding van de bestuurlijke 

reorganisatie van de Vlaamse overheid 'Beter Bestuurlijk Beleid', ook 

gekend onder de noemer 'BBB'. 

 

 

http://www.ewi-vlaanderen.be/nl/landschap 

 

http://www.ewi-vlaanderen.be/over-de-ewi-site  

 

RUBRIEK  ANTIPESTTEAM 

 

 Pestweb Nederland  

Een goede site over pesten vind je op Pestweb in Nederland.  

http://www.pestweb.nl/over-pestweb 

Daar vind je ondermeer een boekenlijst over pesterijen en een lijst met 

vragen en antwoorden voor vertrouwenspersonen. 

http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=APSCSVcategoryoverview_WAR_APSCS
Vcategoryoverviewportlet_INSTANCE_lJGx3nQiGwfH&p_p_lifecycle=0&p_p_st
ate=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=231163  

 De pester ontkent.  
 Is dit plagen of pesten?  
 Hoe zorg ik dat leerlingen pestsituaties melden?  
 Hoe ga ik in gesprek met ouders?  
 Hoe kan ik pesten voorkomen?  
 Hoe pak ik een klassengesprek over pesten aan?  

http://www.ewi-vlaanderen.be/nl/landschap
http://www.ewi-vlaanderen.be/over-de-ewi-site
http://www.pestweb.nl/over-pestweb
http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=APSCSVcategoryoverview_WAR_APSCSVcategoryoverviewportlet_INSTANCE_lJGx3nQiGwfH&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=231163
http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=APSCSVcategoryoverview_WAR_APSCSVcategoryoverviewportlet_INSTANCE_lJGx3nQiGwfH&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=231163
http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=APSCSVcategoryoverview_WAR_APSCSVcategoryoverviewportlet_INSTANCE_lJGx3nQiGwfH&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=231163
http://www.pestweb.nl/artikel?p_p_id=APSCSVcategoryoverview_WAR_APSCSVcategoryoverviewportlet_INSTANCE_lJGx3nQiGwfH&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=231163
http://www.pestweb.nl/faq/-/asset_publisher/eqndWXNkG5Ll/content/de-pester-ontkent-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Ffaq%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eqndWXNkG5Ll%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.pestweb.nl/faq/-/asset_publisher/eqndWXNkG5Ll/content/is-dit-plagen-of-pesten-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Ffaq%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eqndWXNkG5Ll%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.pestweb.nl/faq/-/asset_publisher/eqndWXNkG5Ll/content/hoe-zorg-ik-dat-leerlingen-pestsituaties-melden-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Ffaq%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eqndWXNkG5Ll%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.pestweb.nl/faq/-/asset_publisher/eqndWXNkG5Ll/content/hoe-ga-ik-in-gesprek-met-ouders-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Ffaq%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eqndWXNkG5Ll%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.pestweb.nl/faq/-/asset_publisher/eqndWXNkG5Ll/content/hoe-kan-ik-pesten-voorkomen-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Ffaq%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eqndWXNkG5Ll%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.pestweb.nl/faq/-/asset_publisher/eqndWXNkG5Ll/content/hoe-pak-ik-een-klassengesprek-over-pesten-aan-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Ffaq%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eqndWXNkG5Ll%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


 Hoe spreek ik meelopers op een goede manier aan?  
 Ik word zelf gepest, wat kan ik doen?  
 Wat maakt een pestaanpak effectief?  
 Ik merk niets van het pesten, wat nu?  
 Zal ik mijn kind naar een andere school sturen?  
 Kan ik de pestkop of zijn ouders aanspreken?  
 Wie is verantwoordelijk bij cyberpesten?  

 

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/faq/-/asset_publisher/eqndWXNkG5Ll/content/hoe-spreek-ik-meelopers-op-een-goede-manier-aan-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Ffaq%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eqndWXNkG5Ll%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.pestweb.nl/faq/-/asset_publisher/eqndWXNkG5Ll/content/ik-word-zelf-gepest-wat-kan-ik-doen-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Ffaq%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eqndWXNkG5Ll%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.pestweb.nl/faq/-/asset_publisher/eqndWXNkG5Ll/content/wat-maakt-een-pestaanpak-effectief-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Ffaq%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eqndWXNkG5Ll%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.pestweb.nl/faq/-/asset_publisher/eqndWXNkG5Ll/content/ik-merk-niets-van-het-pesten-wat-nu-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Ffaq%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eqndWXNkG5Ll%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.pestweb.nl/faq/-/asset_publisher/eqndWXNkG5Ll/content/zal-ik-mijn-kind-naar-een-andere-school-sturen-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Ffaq%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eqndWXNkG5Ll%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.pestweb.nl/faq/-/asset_publisher/eqndWXNkG5Ll/content/kan-ik-de-pestkop-of-zijn-ouders-aanspreken-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Ffaq%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eqndWXNkG5Ll%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.pestweb.nl/faq/-/asset_publisher/eqndWXNkG5Ll/content/wie-is-verantwoordelijk-bij-cyberpesten-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pestweb.nl%2Ffaq%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eqndWXNkG5Ll%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.antipestteam.be/
http://www.neutr-on.be/

