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ALGEMEEN 
 

 Crisis is niet voorbij 

De spanningen in Oekraïne blijven oplopen. En dat heeft ernstige gevolgen voor de 
wereldeconomie. 
Rusland heeft de Oekraïense regering aangemaand de agressie tegen de pro-Russische 
separatisten in het oosten van het land te staken.  
Rusland eist onder meer de stopzetting van het sturen van legereenheden naar de regio.  
China blijft voorlopig onpartijdig in het conflict en waarschuwt voor een destabilisering van 
de situatie. China is bevriend met Oekraïne en steunt de Geneefse onderhandelingen.   
Door alle spanningen zal de Russische economie verder achteruit gaan. 
De Russen verplaatsen hun kapitaal naar het buitenland en wisselen hun roebels om tegen 
buitenlandse valuta. In het eerste kwartaal vloeide al 60 miljard dollar uit Rusland weg. 
Daardoor krijgen de Russische bedrijven problemen om nog op kapitaal te vinden om te 
investeren. 
De roebel is in de eerste maanden van dit jaar sterk in waarde gedaald ten opzichte van de 
dollar en de euro. 
 
De VS en de EU dreigen ermee nog meer sancties voor Rusland op te leggen.  
Dat kan gevolgen hebben voor de olie- en gasprijzen. 
Rusland probeert zelfs de dollar onderuit te halen om meer druk te zetten op de VS om 
zich niet in de twist te mengen. 
Daarvoor heeft Rusland  een deel van de Amerikaanse activa ondergebracht op rekeningen 
in België. Zo hoopt het land een Amerikaans embargo te vermijden. 
Door middel van deze actie kan Rusland over zijn activa blijven beschikken, als de 
Verenigde Staten financiële sancties zouden opleggen.  
 
Ondertussen is de dollar de afgelopen weken, mede door de spanningen in Oekraïne,  
gedaald. Ook wordt verwacht  dat de Fed zal doorgaan met het maandelijks opkopen van  
dollars aan Amerikaanse schuldenpapieren. Dat  zal de dollar naar een lager niveau 
drukken, wat ervoor zorgt dat investeerders uitwijken naar valuta die niet onder invloed 
staan van het opkoopprogramma, zoals de euro. 
Volgens valuta-analisten zal de euro de volgende maanden nog sterker worden.  
Ook dat is geen goed element om de economie aan te zwengelen, want daardoor worden 
de Europese producten duurder en moeilijker te verkopen. 
De euro bereikte al een stand van 1,3808 dollar, de hoogste stand in bijna twee jaar.  
Vooral de aanhoudend lage inflatie en de zwakke vraag in de eurolanden zijn zorgwekkend.  
Daarom zijn er meer maatregelen nodig om de groei te stimuleren en te voorkomen dat de 
prijzen verder dalen.  
De dure euro maakt het Europese exporteurs ook lastig hun goederen te verkopen.  
De ECB aarzelt echter om de wisselkoers van de euro te verzwakken. Voor de EU zijn 
immers prijsstabiliteit en groei prioritair. 
 
Frankrijk wil dat de ECB maatregelen neemt om Europese bedrijven concurrerender te 
maken. De euro is te duur en te sterk,  zei de Franse minister van Financiën. 



De werkloosheid in Frankrijk blijkt namelijk niet te zijn gedaald maar wel gestegen, 
waardoor een nieuw recordniveau werd bereikt. President François Hollande zal dus zijn 
belofte, dat hij de werkloosheid zal doen dalen, moeten herbekijken . Met zijn populariteit 
gaat het inmiddels nog altijd steil bergaf. Door de verkiezingsnederlaag, eind maart, 
herschikte hij zijn regering. 
 
In Nederland zijn vorig jaar 172.000 bedrijven opgericht. Daar staat een recordaantal van 
ruim 129.000 bedrijven tegenover dat ermee stopten. Dat is een record. 
In de detailhandel gingen vorig jaar ruim 8000 webwinkels van start. In de meeste gevallen 
betrof het webwinkels in kleding- en modeartikelen. 
Een webwinkel is gemakkelijk op te starten maar de markt is meer dan verzadigd. Het 
aantal webwinkels in huis- en tuinartikelen dat stopte, is zelfs hoger dan het aantal starters 
op dat gebied.  
 
Duitsland krijgt voor het eerst een wettelijk minimumloon, van 8,5 euro. De Duitse 
regering heeft daar het licht voor op groen gezet. De wet moet nog wel door het 
parlement goedgekeurd worden. 
Concreet geldt dan vanaf 1 januari 2015 een wettelijk minimumloon van 8,5 euro bruto per 
uur voor alle werknemers in heel Duitsland ingevoerd wordt. Uitzonderingen zijn er enkel 
voor langdurig werklozen die een job vinden, en dat minstens voor zes maanden,  en voor 
jongeren onder de 18 jaar of stagiairs. Tot 2016 zijn bovendien uitzonderingen mogelijk 
voor die sectoren die al lagere minimumlonen hadden afgesproken.  
De invoering van een minimumloon was een van de grote politieke doelstellingen van de 
Duitse sociaaldemocraten tijdens het coalitieoverleg met de christendemocraten.  
Angela Merkel toonde zich bij de verkiezingsstrijd tegenstander van het wettelijk 
minimumloon, maar moest uiteindelijk toegeven om de coalitie met de sociaaldemocraten 
te kunnen bezegelen. 
 
In Griekenland verdubbelde het aantal mensen dat onvoldoende eten kan kopen van 8,9% 
in 2007 tot bijna 18% vandaag. 
Zowat overal in de EU zijn er wel mensen die onvoldoende geld hebben om eten te kopen, 
gaande van 4,6% in Duitsland en 9% in België tot een indrukwekkende 30,1% in Hongarije. 
Zelfs in de Verenigde Staten, heeft 21,1% van de bevolking onvoldoende geld om eten te 
kopen. 
Bijna 14% van de Amerikaanse voedselaankopen wordt betaald met voedselbonnen. De 
voorbije 7 jaar is het aantal mensen dat een beroep doet op voedselbonnen verdubbeld 
tot een kleine 48 miljoen Amerikanen. 
 
In België komen meer en meer gemeenten in de financiële zorgen. Hun begrotingstekort 
wordt geschat op te lopen tot meer dan 546 miljoen euro. Voor tientallen gemeente-
besturen is een belastingverhoging stilaan de enige optie.  
Meerdere gemeenten hebben dit jaar reeds hun aanvullende personenbelasting of hun 
opcentiemen op onroerende voorheffing verhoogd. Samen zijn die twee 
'hoofdbelastingen' goed voor 85 procent van de gemeentelijke tax-inkomsten. 
Maar met de verkiezingen voor de deur zullen vele gemeenten forse 
belastingsverhogingen vermijden.  
Extra belastingen passen niet in de verkiezingscampagne van de politieke partijen. 
Zoals te verwachten is zal dat pas NA de verkiezingen duidelijk worden… 

 



 Vlaamse werkloosheid stijgt 

De werkloosheid in Vlaanderen nam de afgelopen maanden alweer toe met gemiddeld 
tien procent. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. 
 
De VDAB registreerde eind maart 230.703 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 
19.000  meer dan in maart vorig jaar.  
In maart werden vooral de hooggeschoolden (+14%)  meer werkloos.  
Maar ook de werkloosheid bij vrouwen (+9,6%) en secundairgeschoolden (+13,1%) ligt 
boven het gemiddelde.  
De laaggeschoolde werkzoekenden in Vlaanderen vertegenwoordigen 47%. 
Ook bij de 50-plussers neemt de werkloosheid (+14%) fors toe.   
Sinds begin 2013 worden werkzoekenden als werklozen geregistreerd tot 60 jaar. Voordien 
lag die maximumgrens op 58 jaar. Op die manier wordt de groep van werkloze 50-plussers 
groter. En daarmee is het slechte nieuws nog niet ten einde. 
De schulden van de Vlaamse OCMW’s blijven immers stijgen tot ongeveer 2 miljard euro.  
 
Een grote groep burgers heeft ook problemen met de invordering door deurwaarders van 
onbetaalde facturen zoals retributies, bibliotheekboetes, gas-boetes, enzovoort.  
Het aantal "schrijnende" situaties van armoede neemt nog steeds toe. 
Er zijn in België ongeveer 130.000 mensen geconfronteerd met één of andere vorm van 
loonbeslag.  
In 2008 waren er dat nog maar 65.000.  
Veel mensen slagen er niet meer in met een leefloon of een gewaarborgd inkomen rond te 
komen en dat meer en meer voedselpakketten onontbeerlijk geworden zijn. 
 
Steeds meer mensen worden zwaar getroffen door de crisis en kunnen hun schulden niet 
meer betalen.  Loonbeslag is vaak de laatste stap in een lang proces om schulden 
terugbetaald te krijgen. Ruim 80 procent van de beslagleggingen gaat uit van de fiscus, die 
ruime bevoegdheden heeft om achterstallige belastingschulden te innen. Andere redenen 
waarom beslag wordt gelegd, zijn het niet betalen van alimentatie en achterstand bij de 
aflossing van leningen. 
 
http://www.eerstehulpbijschulden.be/schulden-wat-nu/wat-kan-een-schuldeiser-
doen/beslag/beslag-op-het-inkomen/loonbeslag  

 

ONDERWIJS 
 

 Laag niveau leerkrachten? 

"De gemiddelde leraar is behoudsgezind en heeft een te laag intellectueel niveau." Dat zei 
André Oosterlinck, de voorzitter van de Associatie KU Leuven, in De Tijd.  

http://www.eerstehulpbijschulden.be/schulden-wat-nu/wat-kan-een-schuldeiser-doen/beslag/beslag-op-het-inkomen/loonbeslag
http://www.eerstehulpbijschulden.be/schulden-wat-nu/wat-kan-een-schuldeiser-doen/beslag/beslag-op-het-inkomen/loonbeslag


"De onderwijshervorming zal nooit slagen als de volgende minister van Onderwijs niet 
eerst de lerarenopleiding grondig hervormt. Ons lerarenkorps is niet aangepast aan de 
uitdagingen", stelt Oosterlinck in die krant. 
Volgens de voormalige rector van de KULeuven is het huidige lerarenkorps ontzettend 
behoudsgezind, en heeft het gemiddeld een te laag intellectueel niveau.  
"In mijn jeugd was de schoolmeester een respectabel beroep van een zeer hoog 
intellectueel niveau. In sommige landen is dat nog altijd zo. In Finland hebben ze een 
toelatingsexamen aan de universiteit om leraar te mogen worden, en bovendien zijn alle 
leerkrachten er universitairen", zegt de ererector verder. 
 
Pascal Smet wil ook meer en betere opleidingen  voor leraren en hij wil ook mensen van 
academisch niveau naar de lerarenopleiding krijgen, samen met mensen die actief waren 
in het bedrijfsleven. 
 
In Finland genieten leerkrachten veel maatschappelijke waardering. Daardoor opteren 
sterke leerlingen voor een leerkrachtenopleiding. Bij ons worden leerkrachten openlijk 
gekleineerd en moeten ze steeds meer tijd en energie steken in administratieve 
formaliteiten. En dan staat iedereen versteld dat weinigen voor dit beroep kiezen en dat er 
zoveel leerkrachten na enkele jaren er de brui aan geven. 
Geen enkele sector legt in die mate beslag op de vrije tijd van zijn personeel als het 
onderwijs: avonden en weekends gaan op in lesvoorbereidingen, verbeterwerk, 
administratie en parascolaire of naschoolse activiteiten. 
 
Het allerbelangrijkste voor een leerkracht is idealisme.  
Zonder de passie om jongeren kennis en vaardigheden bij te brengen houdt geen mens het 
uit in dit beroep. Ze moeten opboksen tegen toenemende desinteresse bij de jongeren, die 
zich - terecht - afvragen waartoe de leerplicht dient als ze tot werkloosheid leidt. Tegen de 
toenemende centralisatie van leerplannen, bedacht door pedagogen die weinig voeling 
hebben met de dagelijkse praktijk.  
En dan komt steeds maar het voorstel om de lerarenopleiding universitair  te maken  en 
voor het organiseren van een toelatingsproef. 
Terwijl alle onderzoeken aantonen dat het Vlaams onderwijs op internationaal gebied 
steeds  zeer goed scoort. 
Als de studenten door de opleiding geraken, waarom dan nog een extra test doen? 
Wanneer mogen de leerkrachten zelf eens aan het woord komen over hoe het in het 
onderwijs draait? 
Men wil op alle niveaus masters maar er is geen geld om een behoorlijk loon te betalen. 
Daardoor is er een tekort aan leerkrachten, dan gaat men de diplomanormen verlagen, en 
daarmee is de cirkel rond.  
Als je masters wil moeten er gepaste opleidingen gecreëerd worden en een gepast loon 
betaald worden. Nu al worden masters zoveel mogelijk opzijgeschoven en vervangen door 
bachelors omdat die goedkoper zijn.  
 
Daarnaast zijn er veel knelpunten in het onderwijs. 
Vele jonge leerkrachten haken af.  Waarom zouden zoveel leerkrachten het onderwijs 
verlaten? 
Daar moet eens over nagedacht worden hoe dat komt. 
 
Antwoord: desorganisatie, onbekwame directeurs, geen geld, erbarmelijke gebouwen, te 
weinig materiaal, de slechte werkomstandigheden en het gebrek aan waardering. 
En dan nog de mentaliteit van de leerlingen: agressie, spijbelen, luxeverzuim, geen 
interesse, geen motivatie. 



En dan hebben we het nog niet over Oosterlinck zelf gehad. 
Hij is zelf 10 jaar rector van de KUL geweest, die toch de Hogescholen besturen van de 
lerarenopleidingen. En die leveren toch de leerkrachten af. Hij moet dus eerst zijn eigen 
opleidingen in vraag stellen. 
Hoelang heeft die Oosterlinck trouwens zelf voor een klas gestaan? Wat kent hij eigenlijk 
van onderwijs? Laat staan het beroeps of technisch onderwijs?  
Heeft hij niet altijd in een ivoren toren gezeten, weet hij wel hoe het onderwijs draait?  
Wat hij nu doet is achterna trappen.  
 
Oosterlinck is hypocriet als hij vaststelt dat het niveau van de leerkrachten met de jaren is 
gedaald MAAR in alle talen zwijgt over de redenen daarvoor!  
Al sinds de jaren zeventig met het fameuze VSO is het beginnen achteruit gaan! Toen 
waren leerkrachten nog mensen met kennis en een zeker aanzien! Vergeten we niet dat de 
leerkrachten van tegenwoordig de producten zijn van de voorbije jaren van geklungel, 
opgelegd door "onderwijspedagogen" die soms zelf amper een paar jaar of nog minder 
voor een klas hadden gestaan en de rest van hun carrière mochten vullen met het 
bedenken van "vernieuwingen". Die moesten niet beter zijn, die moesten gewoon "iets 
anders zijn", of het nu deugde of niet! De door hen verkochte visies werd door de strot van 
de leerkrachten geduwd die zogezegd dan lui en conservatief waren als ze niet blij waren 
met de hen opgedrongen nieuwe rommelpedagogie en wisten dat ze problemen 
allerhande kregen als ze daar geen gevolg aan gaven!  
Niettegenstaande het steeds maar bergaf ging met de kennis door de opgedrongen 
"nieuwe inzichten" bleef men keihard verder werken op dezelfde manier, en inderdaad, 
hoe zwakker de leerlingen werden, door de verkeerde manieren van lesgeven (niet de 
schuld van de leerkrachten),  hoe gemakkelijker men het moest maken zodat het naar de 
buitenwereld niet meteen opviel. De ouders waren tevreden als hun kind "geslaagd" was.  
Wat hun kind  kende of niet kende wisten ze ook niet echt, en de meeste ouders waren 
tevreden. 
Voeg daar nog de veranderende maatschappij aan toe, waarin de leraar/es een pispaal 
werd voor ouders en kinderen, die er desnoods een advocaat bijhaalden om hun gelijk te 
krijgen! Dus, waarom zou een leerkracht zich nog druk maken over wat hij deed of niet 
deed, over wat de leerlingen kenden of niet kenden? Geef de grote meerderheid van de 
leerlingen voldoende cijfers, ook al doen en kennen ze amper iets, en klaar is Kees! 
Conclusie: probeer maar eens leraar/es te zijn in de klassen van tegenwoordig! Sommigen 
hebben geluk en staan in een goede school, anderen houden het vlug voor bekeken en 
zoeken het elders!  
Vroeger was je nog "meneer” of “mevrouw”. 
Vroeger kreeg de lieve kleine thuis nog extra straf, of een tik, als de ouders hoorden dat 
hij/zij de aap had uitgehangen. Toen dachten de ouders er nog niet aan er een advocaat bij 
te halen om toch maar hun gelijk te krijgen.   
Het was de tijd waarin men een fiets beloofde als je 80% behaalde of "de eerste was"!  
Nu ben je "geslaagd"!   
Of je daarmee zeg maar 50% waard bent, of erdoor gedelibereerd bent met 30%,  of 95% 
haalt, of de "eerste" of de "laatste" bent, who cares? 
De output primeert = zoveel mogelijk leerlingen een diploma geven. 
Daardoor verlaagt het niveau. En  dan nog zijn er veel leerlingen die zonder diploma de 
school verlaten. 
 
De schuld daarvoor bij de leerkrachten leggen is een zware beschuldiging. 
 
Oosterlinck kent er duidelijk zelf niet veel van. 
En met deze B&B-minister Smet is het onderwijs op 8 jaar tijd nog verslechterd.  



Wat heeft “minister” Smet gedaan om in die 8 jaar de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren? Antwoord: Niks, nada, nothing. 
 
Voor Neutr-On is hij gebuisd, 1/10, C-attest. 
 
Maar de verkiezingen komen dichterbij en we hopen dat er daarna een betere minister van 
onderwijs komt. En dan één met een hoger intellectueel niveau. 

 

 Nieuwe schooloorlog? 

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.a) was de kop van jut  voor de verdeling 
van het geld tussen de onderwijsnetten. Vooral de  financiering van de scholenbouw blijft 
een twistpunt tussen de netten. 
Het zat er weer flink tegen, in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement.  
Op dinsdag 8 april haalde Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet nog flink uit naar de 
oppositiepartijen, maar donderdag 10 april, op de commissie onderwijs, waren de rollen 
omgekeerd. 
Aanleiding voor de discussie is een informele afspraak tussen de minister en de 
verschillende onderwijsnetten die bestaat sinds 2010.  
Ons onderwijs kampt al jaren met een capaciteitsprobleem. In 2010 is daarom informeel 
een verdeelsleutel tussen de netten afgesproken rond de verdeling van het capaciteitsgeld. 
Dat is het geld dat jaarlijks verdeeld wordt om ervoor te zorgen dat elk kind een plaats 
heeft. Het katholiek onderwijs ging er toen mee akkoord om een deel van hun geld 
(waarop ze wettelijk recht op hebben) af te staan aan de andere netten om het 
capaciteitsprobleem op te lossen.  
Volgens Raymonda Verdyck, topvrouw van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) was er geen 
sprake van zo'n akkoord, waardoor Smet van de oppositie het verwijt kreeg “gelogen” te 
hebben. 
In het Vlaams Parlement, waar Smet antwoordde op de vragen van de leden, zei hij het 
volgende: 
“Ik stel vast dat er later discussie is ontstaan over de interpretatie van die afspraak”.  
Hij ontkende met klem dat hij heeft gelogen.  
Het katholiek onderwijs riep ondertussen het gemeenschapsonderwijs op om de oplossing 
voor het capaciteitsprobleem niet te laten verworden tot een schoolstrijd. 
Smet verklaart elk jaar dat er de afgelopen legislatuur geen plaatsgebrek was in het 
onderwijs.  
Maar het blijft elk jaar wel spannend afwachten of ons onderwijs slaagt in die 
basisvoorwaarde: een stoel voor elk kind.  
Zodra 1 september nadert, trekken de grote steden aan de alarmbel.  
De wachtlijst in de scholenbouw tikt ondertussen aan tot 2,6 miljard euro voor het vrij en 
gemeentelijk onderwijs. Daar komt nog eens bijna 2 miljard euro bij voor het 
gemeenschapsonderwijs. De beloofde tweede inhaaloperatie voor de scholenbouw blijft 
uit.  Daardoor is er toch elk jaar een wachtlijst aan omdat het geld ontbreekt. 
 
Het onderwijs in Vlaanderen behoort tot de wereldtop, maar dat geldt helaas niet voor 
onze schoolinfrastructuur. Die is vaak oud en versleten. Maar als je vandaag een subsidie 
aanvraagt voor een nieuw schoolgebouw, moet je gemiddeld 20 jaar wachten voordat je 



dossier wordt goedgekeurd. De eerste vrije school die met geld uit dat nieuwe publiek-
private spaarvarken wordt opgetrokken, is het Sint-Claracollege in Arendonk. En precies 
daarom wilden zowel onderwijsminister Pascal Smet als directeur-generaal Mieke Van 
Hecke van het katholiek onderwijs  per se aanwezig zijn op de eerstesteenlegging. 
Misschien had het voor minister Smet ook iets met de komende verkiezingen te maken? 
 
“Maar ook omdat ik het Sint-Claracollege een heel goede school vind, die zijn tijd ver 
vooruit is”, zei minister Smet. “Hier zitten scholieren van theoretische en technische 
opleidingen samen in één school, helemaal wat wij voor ogen hebben met onze Vlaamse 
onderwijshervorming. Dit is onze toekomst.” 
Maar er is ook een gebrek aan gezond verstand en goede wil. 
Om daar een voorbeeld van te geven: in Arendonk werd  het startsein gegeven voor de 
bouw van een nieuwe school voor het Sint-Claracollege, terwijl enkele honderden meter 
verder een groot schoolblok van het GO! leeg staat te verkommeren.  
Van geldverspilling gesproken! 
Hierbij het voorlopig verslag van de commissie onderwijs. 
 
 

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2013-
2014/c0m177ond19-10042014_voorlopig.pdf  

 

SECTOREN 
 

 CAO  ArcelorMittal 

De onderhandelingen bij ArcelorMittal hebben nu toch tot een akkoord geleid. 
 
Bijna een maand geleden had bijna driekwart van de medewerkers in de Gentse vestiging 
van ArcelorMittal  het voorstel van de directie nog verworpen.  
Van de 3.262 verstuurde stembrieven keerden er 2.364 terug, wat neerkomt op een 
responsgraad van 72,47 procent. Van die 72,74 procent hebben 2.067 arbeiders 
tegengestemd. 287 stemden voor. 
 
Vooral het optrekken van de leeftijd voor brugpensioen was een struikelblok. Ook het feit 
dat er eerst een aantal investeringen moeten gebeuren vooraleer er extra 
resultaatspremies zouden kunnen worden uitbetaald, was een struikelblok.  
 
Na vier dagen onderhandelen tussen  vakbonden en directie werd dan toch een akkoord 
bereikt. 
Bij de stemming voor een akkoord zou het “toevallig” 50/50 geweest zijn waardoor de 
verdere acties gestopt werden. 
Of er bij de telling van de stemmen gefraudeerd werd is niet bekend. 
 

http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2013-2014/c0m177ond19-10042014_voorlopig.pdf
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2013-2014/c0m177ond19-10042014_voorlopig.pdf


Hierbij het  AANGEPAST VOORSTEL CAO  van ArcelorMittal, zoals we het ontvingen van 
onze contactpersoon bij het bedrijf. 
 

LOON: 
Bijkomende resultaatspremie (‘CAO 90’) 

 toegekend voor 7 kwartalen (in plaats van voor 4 kwartalen) 
 verhoging van het bedrag naar maximum 210 EUR per kwartaal 
 op basis van de tonnages 2013 zou dit een bruto bedrag geven van ongeveer 1.050 

EUR over de 7 kwartalen samen (netto = 900 EUR) 
 
BRUGPENSIOEN / SWT: 
Verlenging van het stelsel 56/33/20 tot en met 31 december 2015 (in plaats van tot eind 
2014) 

 start opzeg vanaf 56,5 jaar 
 opleg in functie van leeftijd bij start SWT zoals in het ontwerp d.d. 28 februari 2014 

 
SOCIAAL OVERLEG 
Met het oog op het herstel van de sociale relaties op de werkvloer engageert de directie zich 
om de klachten en opmerkingen te inventariseren en te onderzoeken.  Dienaangaande zal 
binnen de termijn van drie maanden een bijeenkomst van de sociale partners plaatsvinden.  
De directie zal het resultaat van deze inventarisatie en onderzoek voorleggen en een 
voorstel formuleren omtrent de te nemen maatregelen.  Deze voorstellen zullen gericht 
worden op een motiverend en respectvol personeelsbeleid, met bijzondere aandacht voor 
betrokkenheid en waardering.  De sociale partners zullen op regelmatige basis de uitvoering 
van de overeengekomen maatregelen evalueren. 
 
Ter herinnering: 
 

 verlenging akkoord ecocheques (40 EUR x 2) 
 behoud bestaande resultaatspremie (2%) 
 groepsverzekering: 

o verhoogde bijdragen aan bestaande groepsverzekering (vanaf 15 en 30 jaar 
anciënniteit) 

o nieuwe groepsverzekering overeenkomstig systeem bedienden, vrije keuze 
werknemer 

 brugpensioen: stelsel 57/38 (2014) 
 eindeloopbaan: halftijds tijdskrediet vanaf 56 jaar en 33 jaar anciënniteit met 

behoud anciënniteitsbaremiek en anciënniteitspremie aan 100% 
 conventioneel deeltijds 80% overeenkomstig systeem bedienden 
 flexibele contracten: voor nieuwe aanwervingen wordt het traject met oog op vaste 

aanwerving ingekort tot maximum 2 jaar (in plaats van 3,5 jaar) 

 

 Nieuwe CAO Bouwsector  

De bouw, een sector die 165.000 bouwvakkers omvat, kreeg een nieuwe cao.  
Donderdag 10 april werd het cao-akkoord in de bouw door alle partijen ondertekend. 
Daar gingen vijftien maanden overleg aan vooraf.  
Uiteindelijk gingen alle vakbonden akkoord.  



De cao geldt voor de periode 2013-2014, een termijn die dus al bijna voor twee derde 
voorbij is.  
Door de cao wordt het zaterdagwerk opgetrokken. Het maximaal aantal uren 
zaterdagwerk gaat van 64 uren op jaarbasis naar 96 uren.  
Daardoor komen er vier zaterdagen bij op een jaar. 
Het systeem van tijdelijke economische werkloosheid blijft op vier (ononderbroken) 
weken. 
De werkgevers hadden aangedrongen op acht weken.  
Vakbonden en werkgevers hebben ten slotte samen een strategisch plan uitgewerkt om de 
strijd aan te gaan tegen sociale dumping in de bouw. Zo zouden de overheden bij 
openbare aanbestedingen niet louter naar de prijs moeten kijken, en indien voor de 
laagste prijs wordt gekozen nagaan of de sociale en fiscale regels worden nageleefd. 
Bonden en werkgevers willen ook voor de invoering van een identificatiebewijs op de werf. 
 
Wat staat er in het akkoord? 
 
- Alle stelsels brugpensioen blijven ongewijzigd tot eind 2014.  

- Lonen blijven gekoppeld aan de index.  

- Verplaatsingskosten worden betaald vanaf de 1ste km,   

er komt een fietsvergoeding en elke onderneming wordt verplicht een 

mobiliteitsplan op te stellen.  

- 4/5 werken, via landingsbaan, kan vanaf 53 jaar.  

- Het aanvullend pensioen wordt verhoogd.  

- De eis van de werkgevers m.b.t. meer flexibiliteit werd herleid tot een minimum.  

- De rol van de syndicale delegatie in de strijd tegen sociale fraude werd geoptimaliseerd.  

- Een strategisch plan bouw werd ondertekend ter bestrijding van sociale dumping.  

- Een werkgroep zal een sectoraal plan uitwerken m.b.t. ‘werkbaar werk in de bouw’. 

- Vanaf 1 april verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie in de bouw. 

De elektronische aanwezigheidsregistratie op grote werven is eindelijk een feit. 
Vanaf 1 april moeten alle werknemers die bouwwerkzaamheden uitvoeren op 
bepaalde grote werven zich elektronisch registreren. Deze registratie moet ervoor 
zorgen dat men een beter zicht krijgt op de werknemers die op de werven aan het 
werk zijn. Deze nieuwe maatregel zal niet alleen bijdragen tot meer veiligheid op 
de werven, maar zal ook de strijd tegen sociale fraude in de bouwsector opvoeren. 

 

 1500 dokwerkers betogen 

Niemand kon vrijdag 4 april op de Europese betoging naast de 1500 woeste dokwerkers 
kijken. Ze voerden actie omdat de Europese commissie hun beschermd statuut, beter 
gekend als de wet-Major, wil vernietigen.  
 
Enige tijd geleden ontving de Belgische regering een brief van de Europese commissie. Wie 
de  brief leest, kan niet anders vaststellen dan dat het gaat om een echte oorlogsverklaring 
aan de havenarbeiders. De Europese commissie wil via een inbreukprocedure hun statuut 
met de grond gelijk maken. De aanleiding is een klacht van Fernand Huts, maar eigenlijk 
was Europa zich al langer aan het voorbereiden op  een aanval. De havenvakbonden zijn 



zich natuurlijk ook bewust van de ernst van de situatie en mobiliseren massaal voor de 
betoging.   
In hun pamflet lees je:  
 
“De Europese commissie valt onze arbeidsorganisatie aan op de verplichting om met 
erkende havenarbeiders te werken, de beperking inzake het vast dienstverband en het 
poolsysteem, de beperking qua ploegensamenstelling en polyvalentie 
(beroepscategorieën) en de verplichting om havenarbeiders te gebruiken in het logistiek 
contingent. Met deze frontale aanval op de havenarbeiders is het voor ons duidelijk dat de 
Europese Commissie geen sociaal Europa wenst!”  Bron: PVDA – Solidair 
Lees verder op: 

 

Lees hier de brief van de Commissie. 
Lees hier het artikel “1.500 woeste dokwerkers betogen tegen de aanval van Europa op 
hun statuut” 
Bekijk hier het pamflet van de PVDA+: “Handen af van het statuut van de havenarbeider” 

 

ALLERLEI  
 

 Wat verandert er in april? 

Ook in april zijn er enkele zaken die veranderen voor de burgers. 
 
 

 Lagere milieubijdrage voor batterijen 
 
Consumenten zullen vanaf april een lagere milieubijdrage moeten betalen als ze batterijen 
en accu's kopen. Die lagere bijdrage was al sinds 1 januari van dit jaar van toepassing voor 
de verkoop tussen professionelen, zoals fabrikanten, invoerders en groot- en 
kleinhandelaars. Professionelen kregen hierdoor de kans om hun voorraad, waarop ze zelf 
nog de hogere bijdragen hadden betaald, uit te verkopen. 
 

 Nieuw decreet kinderopvang 
 
Het nieuwe decreet over kinderopvang zal  vanaf 1 april grondig veranderen. Vanaf dan zal 
elke opvang een vergunning van Kind en Gezin moeten hebben. 
Daarnaast komt er een geleidelijke gelijkschakeling tussen de verschillende soorten 
opvangvoorzieningen, zowel op het vlak van voorwaarden als financiering. Kind en Gezin 
heeft het over een hervormingsproces,  dat absoluut nodig is om de kwaliteit en 
leefbaarheid van de sector te garanderen.  
Ook de financiering wordt geleidelijk gelijkgeschakeld, om de bestaande kloof tussen de 
erkende gesubsidieerde sector en de zelfstandige sector tussen 2014 en 2020 volledig 
gelijk te maken. Daartoe komt er een getrapt subsidiesysteem met, vanuit elk van de drie 

http://pvda.be/sites/default/files/documents/2014/04/07/140407_brief_ec_nl.pdf
http://www.solidair.org/index.php?id=1340&tx_ttnews%5btt_news%5d=38374&cHash=0d4f78fc801578bd8c6c29e7140f1eb4
http://pvda.be/sites/default/files/documents/2014/04/07/140407_pamflet_wetmajor.pdf


trappen, aanvullende subsidies. Elke gezins- en groepsopvang met een vergunning start 
onder bepaalde voorwaarden met een basistegemoetkoming. 
Voor bestaande initiatieven is er een overgangsperiode voorzien. 
 

 Motivering voor ontslagen werknemers in privé 
 
In februari kwamen de sociale partners, verenigd in de Groep van 10, overeen dat 
ontslagen werknemers in de privé hun werkgever om een papieren ontslagmotivering 
kunnen vragen. 
Daarnaast kan een werknemer een schadevergoeding krijgen als de arbeidsrechter 
oordeelt dat het om een kennelijk onredelijk ontslag gaat. Dat kan echter enkel als een 
werknemer een contract van onbepaalde duur heeft, al geldt de ontslagmotivering ook 
voor werknemers wiens contract van bepaalde duur vroegtijdig beëindigd wordt. In geval 
van kennelijk onredelijk ontslag heeft de werknemer recht op een vergoeding van 
minimaal 3 en maximaal 17 weken loon - dat hangt af van de graad van onredelijkheid. 
Een werknemer die de reden tot ontslag wil kennen, moet een aangetekende brief naar de 
werkgever sturen. Gaat de werkgever daar niet op in, dan heeft de werknemer recht op 
een forfaitaire burgerlijke boete van 2 weken. 
 

 Verplichte registratie voor iedereen actief op grote werf 
 
Iedereen die actief is op een grote werf moet vanaf 1 april elektronisch worden 
geregistreerd, om zo de controle op de naleving van de sociale en fiscale wetten 
makkelijker te maken. Onder grote werven worden bouwplaatsen verstaan waarvan de 
factuur hoger ligt dan 800.000 euro plus btw. 
 

 Elektronische leurkaart verplicht 
 

Ambulante handelaars, zoals marktkramers en huis-aan-huisverkopers, worden verplicht 
een elektronische leurkaart te gebruiken. Handelaars die hun elektronische leurkaart niet 
op tijd hebben, dreigen hun machtiging te verliezen. 
Bovendien kost een elektronische leurkaart vanaf die datum 100 euro, in plaats van 13 
euro ervoor. 
Er komt wel een ruime overgangsperiode: pas vanaf 1 oktober worden overtredingen 
bestraft. 
 

 Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen 
 
Kleine ondernemingen kunnen voortaan een vrijstelling krijgen van de btw-plicht. Die 
onderneming mag om het even welke juridische vorm hebben, zoals natuurlijk persoon, 
personenvennootschap, kapitaalvennootschap, vereniging, openbare instellingen... die in 
aanmerking willen komen, moesten zich voor 21 maart al gemeld hebben aan de fiscus. 
 
Ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen zijn nu nog vrijgesteld van de btw-plicht als 
ze op jaarbasis ten hoogste 5.580 euro aan inkomsten hadden. 
 

 Activeringsaanpak voor nieuwe werkzoekenden opgetrokken tot 60 jaar 
 
De activeringsaanpak voor nieuwe werkzoekenden wordt opgetrokken tot 60 jaar. De 
Vlaamse regering nam die beslissing al eind vorig jaar, maar voor de nieuwe aanpak in 



werking treedt, moest eerst nagegaan worden of de VDAB over voldoende operationale 
capaciteit beschikt. 
Sinds 1 januari traden al een aantal wijzigingen in de begeleiding van 50-plussers in 
werking. 
 

 Laagste lonen houden iets meer over 
 
Doordat de fiscale werkbonus op 1 april opgetrokken wordt, houden de laagste inkomens 
vanaf 1 april iets meer over. Nog tot eind maart bedraagt die bonus 8,95 procent, maar dat 
wordt op 1 april verhoogd naar 14,4 procent.  
De werkbonus is een combinatie van de sociale en de fiscale werkbonus. Die eerste 
betekent dat voor werknemers die tot 2.385,41 euro bruto verdienen minder persoonlijke 
sociale lasten ingehouden moeten worden. Daardoor wordt hun nettoloon verhoogd 
zonder dat de werkgever meer moet betalen. 
De fiscale werkbonus is dan weer een belastingvermindering voor die werknemers met 
een laag loon die op een sociale werkbonus recht hebben. Dat percentage komt vanaf 1 
april op 14,40 procent.  
Er is een nog te indexeren maximumgrens van 130 euro per jaar. Na de indexaanpassing 
ligt het maximumbedrag voor het aanslagjaar 2015 op 200 euro. 
Bedoeling van die werkbonus is het verschil met de werkloosheidsuitkering groter te 
maken. Hoe hoger het loon, hoe kleiner de werkbonus. 
 

 Btw op elektriciteit verlaagd 
 
De btw op elektriciteit daalt voor particulieren vanaf 1 april, van 21 procent naar 6 
procent. Voor professionele klanten blijft het btw-percentage op 21 procent liggen. Die 
verlaging blijft minstens tot eind december 2015 gelden. 
 

 Gerechtelijk landschap hervormd 
 
Het gerechtelijk landschap is  hertekend. De opvallendste wijziging houdt in dat het aantal 
gerechtelijke arrondissementen beperkt wordt. Door de hervorming zal het aantal 
arrondissementen namelijk dalen van de huidige 27 naar 12. De nieuwe arrondissementen 
zullen grotendeels samenvallen met de provincies.  
De hertekening zal geen grote gevolgen hebben voor de burger. Hij zal zich nog altijd naar 
hetzelfde justitiepaleis moeten begeven. Ook de 187 kantons van de vredegerechten 
blijven wel gewoon bestaan. 
 

 Terugbetaling voor omgevingsslachtoffer asbest 
 
Op 1 april treedt ook een wet in werking die omgevingsslachtoffers van asbest het recht 
geeft op een terugbetaling van hun gezondheidszorgen. Daarnaast kunnen ze beroep doen 
op de hulp van een andere persoon. 
Met de nieuwe wet komen de door het Asbestfonds (AFA) erkende asbestslachtoffers op 
gelijke voet met de door het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) al erkende slachtoffers. 
Omgevingsslachtoffers en zelfstandigen hebben hierdoor ook recht om een 
tegemoetkoming. 
 
 

 Lezingen, activiteiten 
 



Donderdag 24 april 2014   -  Verkiezingsdebat  
http://emm.delius.be/display.php?M=2114444&C=28c124f299a382cc56bba246943ebcf1&
S=4144&L=286&N=2828  
 
Zaterdag 26 april 2014  - Lezing  
http://demaakbaremens.org/demaakbaremens/kies-een-thema/het-brein/203-het-brein-
belicht/886-deel-2-6-brussel  
 
Zondag 27 april 2014  -  Activiteit 
http://www.erfgoeddag.be/  
 
Donderdag 8 mei 2014   -  Lezing  
http://www.deburen.eu/nl/programma/detail/liefde-met-alle-geweld-agressie-tegen-
vrouwen-in-huiselijke-kring  

 

 Verkiezingskoorts stijgt 

Hieronder vindt u een aantal kleine politieke partijen of groeperingen. 
Van sommige is het nog niet volledig duidelijk of ze wel of niet aan de verkiezingen zullen 
deelnemen. Andere nemen alleen deel aan de verkiezingen voor de Kamer of in 
Vlaanderen of zijn slechts actief in één provincie.  U vindt van elke groepering  de link naar 
hun website waar u meer informatie, doelstellingen en hun ideologie kunt lezen.  Sommige 
groeperingen zijn alleen via Facebook actief en bereikbaar. 

 

 Vivant 

o http://www.vivant.org/nl  

 

 BA  

o http://www.belgischealliantie-alliancebelge.be/bab/nl/  

 

 B.U.B. 

o http://www.belgischeunie.be/  

 

 LSP 

o http://www.socialisme.be/nl/  

 

 PP 

o http://pirateparty.be/  

http://emm.delius.be/display.php?M=2114444&C=28c124f299a382cc56bba246943ebcf1&S=4144&L=286&N=2828
http://emm.delius.be/display.php?M=2114444&C=28c124f299a382cc56bba246943ebcf1&S=4144&L=286&N=2828
http://demaakbaremens.org/demaakbaremens/kies-een-thema/het-brein/203-het-brein-belicht/886-deel-2-6-brussel
http://demaakbaremens.org/demaakbaremens/kies-een-thema/het-brein/203-het-brein-belicht/886-deel-2-6-brussel
http://www.erfgoeddag.be/
http://www.deburen.eu/nl/programma/detail/liefde-met-alle-geweld-agressie-tegen-vrouwen-in-huiselijke-kring
http://www.deburen.eu/nl/programma/detail/liefde-met-alle-geweld-agressie-tegen-vrouwen-in-huiselijke-kring
http://www.vivant.org/nl
http://www.belgischealliantie-alliancebelge.be/bab/nl/
http://www.belgischeunie.be/
http://www.socialisme.be/nl/
http://pirateparty.be/


 

 Pro Bruxsel 

o http://www.probruxsel.be/  

 

 ROSSEM 

o http://www.partijrossem.be/  

 

 SAP/ROOD 

o http://www.sap-rood.org/  

 

 UF 

o http://www.uniondesfrancophones.be/  

 

 NP 

o http://www.nieuwepartij.be/  

 

 VCD 

o http://vcd-lokaal.be/  

 

 N-Vb 

o http://www.n-vb.be/  

 

 ARCO 

o http://arcopartij.wordpress.com/  

 

 VONK 

o http://www.vonk.org/wat-is-vonk.html  

 

 CAP 

o http://www.anderepolitiek.be/nieuwecap/modules/news/  

 

http://www.probruxsel.be/
http://www.partijrossem.be/
http://www.sap-rood.org/
http://www.uniondesfrancophones.be/
http://www.nieuwepartij.be/
http://vcd-lokaal.be/
http://www.n-vb.be/
http://arcopartij.wordpress.com/
http://www.vonk.org/wat-is-vonk.html
http://www.anderepolitiek.be/nieuwecap/modules/news/


 ROEL 

o http://www.roel2014.be/  

 

De grote partijen worden in onze nieuwsbrief van volgende maand uitvoerig besproken. 

 

 ROEL = Recht Op Een Leven 

 

“ROEL” staat voor “Recht Op Een Leven”.  
“ROEL” is een vereniging, lid van het VSDC, Vlaams Studiecentrum en 
Documentatiecentrum.  ROEL probeert zich politiek te engageren om de noden en rechten 
van de burger terug aan de burger te geven. 
ROEL probeert een netwerk te worden tussen andere verenigingen en organisaties , 
publieke instellingen, maatschappelijke assistenten, verenigingen rond kansarmoede, 
allerhande vzw’s, documentatiecentra, ocmw’s, steunpunten welzijn, integratie-
initiatieven, gerechtelijke instanties, sociale instellingen en bedrijven en zal zo een 
samenspel worden  tussen mensen die in armoede leven en die hun rechten en leven werd 
ontnomen en medestanders en  zal er zo dusdanig een netwerk opgericht worden die haar 
doelstelling zal versterken. 
Zo probeert ROEL  bij te dragen tot het werken aan een rechtvaardige en solidaire 
samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en evenwaardige kansen krijgt. Waar 
mensen het recht tot leven terugkrijgen en zo ook terug hun plaats krijgen in de 
maatschappij en het leven hen terug zal toelachen geven. 
ROEL biedt kansen op persoonlijke ontwikkeling binnen de vereniging en naar buiten toe; 
in de vereniging nemen mensen die het slachtoffer zijn van onze maatschappij het woord, 
individueel en collectief; 
Dank zij ROEL wordt de stem versterkt van iedere burger wie leeft in armoede en 
uitsluiting in de samenleving. 
Zij pogen  partners te vinden waarmee we structurele veranderingen nastreven die een 
menswaardig leven voor iedereen garanderen. 
Zij proberen een informatiecentrum te worden waar iedereen met levensvragen en 
problemen terecht kan, of die financieel, sociaal, of gerechterlijk zijn. 
ROEL heeft als doel te kijken hoe die mensen in die neerwaartse spiraal gesukkeld zijn. Hoe 
hun recht op een leven werd ontnomen. ROEL zal uitzoeken of hun rechten geschonden 
zijn en hoe we hen kunnen terug op de rechte baan krijgen. ROEL zal actief deelnemen aan 
hun nieuwe levensloop. 
ROEL zal dus proberen de maatschappelijke problemen van mensen aan te kaarten en die 
helpen op te lossen. 
ROEL wil een beweging worden die wil kijken of de rechten van die mensen gerespecteerd 
zijn. De spiraal van de armoede waarin mensen geboren worden of belanden - ongewild en 
onschuldig - ondermijnt de status van het mens-zijn. Onderwijs, gezondheidszorg, 
huisvesting, tewerkstelling, relatiebekwaamheid en gezinsleven worden aanhoudend 
bedreigd.  

http://www.roel2014.be/


Het is deze spiraal die verantwoordelijk is voor een algemene sociale uitsluiting en alle 
toekomstperspectief voor volwassenen en vooral kinderen uitbant en dit vaak van 
generatie tot generatie. 
 
Om haar doel te bereiken:  
zoekt ROEL mensen in armoede op, mensen die getroffen zijn door het lot, mensen die in 
een neerwaartse spiraal zitten, daklozen, mensen die geen werk meer vinden of hun job 
verloren zijn, mensen die door ziekte, scheidingen, familiale omstandigheden en onrecht in 
onmogelijke leefomstandigheden zijn terechtgekomen, mensen die schulden hebben, 
mensen die onrecht is aangedaan door maatschappelijke instellingen, rechtspersonen, 
advocaten, gerechtsdeurwaarders, enz. Mensen die werken maar toch in armoede 
vertoeven, gepensioneerden die in slechte leefomstandigheden zitten, gehandicapten, 
enz. Kortom ROEL wil die mensen zonder toekomst terug een perspectief bieden. ROEL wil 
hen oplossingen bieden en hen zo terug een leefbaar leven geven, een recht op een leven 
bieden die ze kwijt waren, terug een geloof geven in de maatschappij. Door die hulp en 
steun wordt er gewerkt aan hun rehabilitering, worden ze niet meer uitgesloten uit onze 
maatschappij en krijgen ze terug die kansen die hen ontnomen zijn.  
ROEL wil armoede en sociale uitsluiting bestrijden. ROEL wil een informatie- en 
documentatiecentrum worden waar allerhande steun wordt gegeven aan burgers in nood. 
 
Tegen onmacht,  Tegen onrecht, Recht op een leven 

 
Hebt U politieke ambities? Wilt U een denktank opstarten? Wilt U zich samen met ROEL 
kandidaat stellen voor iets te veranderen opdat wij en onze kinderen en de volgende 
generaties een rechtvaardiger en beter leven hebben? 
Voelt U zich geroepen om de oude krokodillen van de troon te stoten? 
 
Wilt u  een menswaardig leven voor iedereen? 
Wij kunnen dit niet alleen. Wij weten niet of we zullen slagen, maar met uw steun lukt het 
ons misschien. Wij hebben u nodig! 

 
http://www.petities24.com/een_nieuwe_politieke_partij__roel_-_recht_op_een_leven  
 
Voor alle verdere informatie: 
 
http://vincentminnen.wix.com/rechtopeenleven  
http://vincentminnen.wix.com/rechtopeenleven#!opening-roelhuis/ci1v  
http://vincentminnen.wix.com/rechtopeenleven#!links/cirw  
 
Neutr-On is een sponsor van deze beweging. 

 

 ARCO  (-partij) opgericht 

Wij ontvingen onderstaand  bericht van ARCO,  dat is een nieuwe politieke beweging die 
de Arcopar-gedupeerden wil groeperen en helpen. Een aantal ontevredenen willen 
daarmee een politieke weg inslaan om vlugger resultaat te halen.  In een bijgevoegde brief 

http://www.petities24.com/een_nieuwe_politieke_partij__roel_-_recht_op_een_leven
http://vincentminnen.wix.com/rechtopeenleven
http://vincentminnen.wix.com/rechtopeenleven#!opening-roelhuis/ci1v
http://vincentminnen.wix.com/rechtopeenleven#!links/cirw


roepen ze op om niet voor CD&V te stemmen op 25 mei. Zie ook de bijlagen onderaan het 
bericht. 

 
/… 
 
Aan de ARCOPAR-gedupeerden, 
 
Besten,  
 
We waren op de ARCO  (PARTIJ)-vergadering in Antwerpen met 100 mensen. 
Er waren zowel mensen van Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Lier, Geel, Mol, Herentals, 
enz. 
Zoals u wel zal vermoeden zal het via politieke of juridische weg nog jaren duren (5, 10, 
20?)  eer er van uw geld iets terug te zien zal zijn. Als je er al ooit iets van terugziet? 
Daarom hebben enkele mensen de koppen bij elkaar gestoken en het volgende idee 
gelanceerd: 
We richten een ARCO-partij op, een politieke partij speciaal gericht op de 800.000 
gedupeerden. 
Die vertegenwoordigen minstens 10% van het aantal kiesgerechtigden. 
 
De partij zal dan ARCO  (partij)  heten, dat letterwoord is in alle landstalen bruikbaar. 
En als ondertitel: “The party is over! I want my money back!” 
Hebt u betere ideeën laat ze ons weten. 
De letters staan voor: Alle Rechtvaardige Coöperanten Partij (parti, partei) 
 
Wat moet er gedaan worden? 
 

 500 handtekeningen bij elkaar halen per provincie, voor 20 april, zie bijlagen 
Dat wil zeggen, iedere aanwezige moet slechts een 6-tal  handtekeningen verzamelen, 
bij familie, kennissen, buren, sympathisanten,… er is dus nog een zee van tijd! Iedereen 
moet dus slechts een kleine inspanning doen.  De ondertekenaars moeten  minimum 
18 jaar zijn.  
 
Wat moet u doen? 
 

 De formulieren afprinten, met de hand invullen, handtekenen, bij het 
gemeentebestuur laten afstempelen, en per post opsturen.  
Probeer eventueel per gemeente een actie te ondernemen om de handtekeningen te 
verzamelen en op te sturen.  
Activeer je buren, je familie, studenten, jeugdverenigingen, clubs  om mee 
handtekeningen te verzamelen.  Gemeentestempel erop en opsturen. 

 

 Stuur deze mail zo veel mogelijk door naar heel uw mailadressen, familie,…en vraag 
ook hen om de mail weer massaal door te sturen, 100 X 10 = 1000 X 10 = 10.000  X 10 
= 100.000 X 10 = 1.000.000  enz. Op die manier bereiken we vlug heel het land. 

 

 Per provincie zoeken wij bestuursleden, organiseer zelf een bestuur, zoek kandidaten 
om op de lijst te staan,  stel uzelf kandidaat! 

 

 Stuur deze mail daarom ook naar mensen die je kent in andere provincies en over de 
taalgrens. 



 

 We maken tijdig een mooie website vanaf 1 mei, daar is nog tijd voor. 
 

 Stuur de tweede brief in bijlage naar alle bekende mailadressen van CD&V, ACW en/of 
ACV .   

 

 Stem in ieder geval NIET voor CD&V 
 

 We publiceren geregeld een stand van zaken.  
 

 Hebt u nog betere ideeën ? Stuur ze door!  Kent u nog mensen die willen meewerken?  
 
Geef alle informatie door via: arcopartij@gmail.com. 
 
U zult misschien denken, nu nog een partij oprichten? Dat gaat toch niet meer! 
Niets is minder waar, we leven ten slotte in de 21ste eeuw, het internettijdperk. 
Breng al uw kennissen op de hoogte via facebook, twitter, mail, fax,  telefoon en gsm. 

 
Info op:  
 
https://plus.google.com/u/0/104790777712021301643/posts   
 
http://www.radio1.be/hautekiet/het-arco-verhaal-kan-nog-15-%C3%A0-20-jaar-aanslepen  
  
http://www.gazetvanhove.be/2014/01/15/gedupeerden-arcopar-roeren-zich/   
 
 
Er wordt nog ijverig gewerkt aan een nieuwe website. 
 
Groeten,  
 
Het ARCO bestuur 
 
…/ 

 
 
 

Tot daar het bericht. 
 
Wie aan deze actie mee wil doen kan in de bijlagen de formulieren openen. 
 
Neutr-On steunt deze actie, wie mee wil doen kan zijn naam doorsturen en we verzamelen 
ook de ingevulde formulieren, opsturen naar F. Dams, Duifhuisstr, 20 bus 1 – 2300 
Turnhout  
 
 
We sturen alles verder naar (de) ARCO  (-partij) 

 

https://plus.google.com/u/0/104790777712021301643/posts
http://www.radio1.be/hautekiet/het-arco-verhaal-kan-nog-15-%C3%A0-20-jaar-aanslepen
http://www.gazetvanhove.be/2014/01/15/gedupeerden-arcopar-roeren-zich/


ANTIPESTTEAM  
 

 Agressiepreventie 

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert in samenwerking met het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming infosessies over geweldpreventie in onderwijs. Deze 
sessies worden gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds. 
 
De doelstelling rond agressie is om via deze sessies een doordacht schoolbeleid te 
realiseren. Zo kan agressie voorkomen worden of kan men werken aan een reële afname 
van agressie op school. Zo wordt ook aan het welzijn van zowel leerlingen als leerkrachten 
gewerkt. 
Doelgroep : voor ouders en de personeelsleden van het schoolteam secundair onderwijs 
die preventief, ondersteunend en beleidsmatig te maken hebben met agressie. 
 
U kunt zich inschrijven voor één van de twee sessies. 

• Groep1: vrijdag 25 april en maandag 26 mei 2014 
• Groep2: vrijdag 25 april en dinsdag 6 mei 2014 

De sessies beginnen om 9u00 en eindigen om 16u00 
Meer info op: 

 
http://www.ond.vlaanderen.be/inschrijven/inschrijving.aspx?id=38&utm_source=Leraren&utm_ca
mpaign=ae9b0ded14-LD_2013-09-18&utm_medium=em  
 

http://www.ond.vlaanderen.be/inschrijvingen/pdf/AgressieONDERWIJSapril2014.pdf  

 

 

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.ond.vlaanderen.be/inschrijven/inschrijving.aspx?id=38&utm_source=Leraren&utm_campaign=ae9b0ded14-LD_2013-09-18&utm_medium=em
http://www.ond.vlaanderen.be/inschrijven/inschrijving.aspx?id=38&utm_source=Leraren&utm_campaign=ae9b0ded14-LD_2013-09-18&utm_medium=em
http://www.ond.vlaanderen.be/inschrijvingen/pdf/AgressieONDERWIJSapril2014.pdf
http://www.neutr-on.be/

