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ALGEMEEN
 
 

  IMF somber over wereldeconomie  

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) blijft de onrust op de financiële markten 
nog  jaren een stevige rem zetten op de wereldwijde economische groei.  
In een rapport waarschuwt het IMF dat na jaren van crisis de stabiliteit van de financiële 
sector nog altijd niet is verzekerd en dat de kans op nieuwe problemen groot blijft.  
Om zware economische schade te voorkomen, moeten de problemen internationaal worden 
aangepakt, stelt het IMF.  
Het IMF herhaalde zijn oproep aan het stelsel van Amerikaanse centrale banken, Federal 
Reserve, om de rente in de VS pas te verhogen als er duidelijk sprake is van een toenemende 
inflatie en verder herstel op de Amerikaanse arbeidsmarkt.  
Maar de inflatieverwachtingen voor de volgende vijf jaar bevinden zich op het laagste niveau 
sinds de Grote Recessie van  1930.  
Aan de andere kant is er wel de wens van de FED om deze nulrentepolitiek  te verlaten, maar 
weigeren de markten elke medewerking. Dat is niet zo verwonderlijk, want de institutionele 
beleggers worden rechtgehouden met goedkope leningen. 
 
De Europese en Japanse centrale banken moeten volgens het fonds blijven optreden tegen 
de dreiging van structureel dalende prijzen (deflatie).  
In de eurozone moeten de problemen in de bankensector verder worden aangepakt.  
 
Daarnaast blijft slecht economisch nieuws een rem zetten op het vertrouwen van de 
bevolking. 
Vooral vanuit Duitsland kwamen er voorbije maand negatieve berichten. 
In de eerste plaats was er het schandaal rond Volkswagen waarbij vervalste uitstootcijfers 
van de wagens werden bekendgemaakt.  Tijdens testritten werd de uitstoot van 
stikstofdioxide kunstmatig lager gehouden dan tijdens reële ritten op de gewone weg. 
Inmiddels is sprake van 11 miljoen wagens die mogelijk zouden zijn uitgerust met de 
sjoemelsoftware.  
Ten tweede kondigde Deutsche Bank een miljardenverlies aan. Deutsche Bank kampt met de 
gevolgen van de strengere regelgeving bij de banken. Ook zijn de vooruitzichten voor de 
verkoop van hun filiaal, de Postbank,  minder rooskleurig dan eerder voorzien en moet de 
bank verliezen afschrijven op bezittingen in Azië. Het verlies voor belastingen zal in het derde 
kwartaal uitkomen op ongeveer 6 miljard euro. Zelfs op het hoogtepunt van de financiële 
crisis in 2008 kleurden de cijfers niet zo bloedrood.  
Kredietbeoordelaar S&P verlaagde de rating van de bank in juni al naar BBB+ (dat is drie 
niveaus boven ‘junk’ of ‘rommel’). Een bijzonder slechte score die zelfs de Amerikaanse bank 
Lehman Bank niet had voor het failliet ging. 
Volgens een risicorapport van het Zwitserse centrum voor risicomanagement in Lausanne, 
was Deutsche Bank ook in 2014 veruit de meest riskante bank in de eurozone, met een risico 
op default van 75,4 miljard euro. DB is daarmee misschien wel de “gevaarlijkste bank” ter 
wereld om failliet te gaan. Waarschijnlijk zullen een kwart van de werknemers moeten 
afvloeien. 
En ten derde bezorgen ook de massale vluchtelingenstromen  naar Duitsland en de rest van 
Europa voor extra kosten. 
Het imago van Duitsland heeft met al deze zaken een stevige deuk gekregen. 
 



Volgens de  OESO zijn de huidige besparingsmaatregelen in de wereld en Europa negatief om 
de economie aan te zwengelen.  Loonmatiging, indexsprongen en foute taxshifts  werken 
contraproductief. De helft van de werknemers in de 34 welvarende economieën van de OESO 
heeft de afgelopen jaren zijn loon minder snel zien stijgen dan de inflatie. Volgens de 
economische wetmatigheden moet loonmatiging leiden tot meer banen.  
In haar onderzoek signaleert de OESO echter dat bedrijven het uitgespaarde geld gebruiken 
om hun winst te verhogen. In sommige gevallen is dat zeker te rechtvaardigen, stelt de OESO. 
Maar daardoor kan het argument loonmatiging niet meer ingeroepen worden in de zoektocht 
om banen te scheppen. Meer matiging vertaalt zich niet meer automatisch in banengroei, 
maar het tast wel de consumentenbestedingen aan.  Door de bezuinigingen gaan we 
beknibbelen op onze uitgaven. Voor de bedrijven komen de bezuinigingen neer op een 
loonlastenverlaging . De werknemers daarentegen zien hun koopkracht aangetast worden. 
De OESO waarschuwt dan ook voor nog meer sociale ellende, vooral aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt.  De mensen met de laagste lonen zijn kwetsbaarder en het aantal werkende 
armen blijft stijgen. 

 

 België moet verder besparen 

België moet verder besparen. Het Planbureau komt namelijk met een nieuwe berekening van 
de begroting. Het tekort van dit jaar zou maar liefst 2,92 procent/BBP bedragen. Bijgevolg 
blijft het tekort ongeveer hetzelfde als vorig jaar. 
 
Ook de verwachtte economische groei wordt voor de zoveelste keer op rij naar omlaag 
bijgesteld. De regering ging voor heel het jaar uit van een groei van de belastinginkomsten 
met 2,3 procent, maar dat is lager. De economische groei zal dit jaar slechts  1,2 procent 
bedragen en volgend jaar rond hetzelfde percentage blijven schommelen. De groei in België 
valt daarmee lager uit dan in de ons omringende landen. 
Het is alarmerend dat de economie het zwak blijft doen, zelfs in deze tijden van uitzonderlijk 
goedkope olieprijzen en een lage eurokoers, waardoor onze exportpositie normaal een boost 
moet krijgen. 
 
De fiscale ontvangsten vallen dit jaar 882 miljoen euro lager uit dan gedacht. Dat blijkt uit 
nieuwe ramingen van het Ministerie van Financiën. De fiscale ontvangsten blijken veel te 
optimistisch te zijn geraamd. Vooral de voorafbetalingen (de belastingen die bedrijven op 
voorhand betalen) en de btw-inkomsten vallen tegen. De regering onderzoekt hoeveel van 
die tegenvallende inkomsten structureel zijn. Men gaat er vanuit dat de helft (zo'n 400 
miljoen euro) een structurele tegenvaller is. Al is dat cijfer nog onzeker. Toch meent men in 
regeringskringen dat  circa 1 miljard euro gevonden moet worden om de begroting op koers 
te houden, dubbel zoveel als aanvankelijk gedacht. 
Die tegenvaller is slecht nieuws voor de regering, die volop bezig is met de begrotings-
controle. Door de tegenvallende inkomsten zullen de ministers meer moeten besparen en/of 
nieuwe inkomsten moeten zoeken.  
In augustus waren de belastinginkomsten dramatisch. Ze zakten met 233 miljoen euro 
tegenover dezelfde maand vorig jaar.  
  
Al deze tegenslagen hebben ook politieke gevolgen. 
De vakbonden en de oppositiepartijen willen terug een  vermogenswinstbelasting op tafel 
leggen om de tekorten te betalen. 
 



Ook de Vlaamse regering  is weer eens op zoek naar geld.  
De Vlaamse begroting ziet  er slecht uit. Bij de opmaak van de begroting ging  Bourgeois en 
zijn ploeg uit van een economische groei van 1,7 procent, terwijl het een half procent lager 
blijkt te zijn, slechts 1,2 procent dus. De Vlaamse begroting zou volgend jaar zelfs  in het rood 
gaan. En dat ondanks al de besparingen.. 

 

ONDERWIJS 
 

 Scholentekort 

In meer dan één op de drie gemeentes dreigt tegen 2020 een tekort aan plaatsen in de 
middelbare scholen, bovenop de problemen die nu al in het lager onderwijs bestaan.  
In Antwerpen alleen al is sprake van 10.800 schoolbanken te weinig.  
“Er kondigt zich duidelijk een groot probleem aan. Hoog tijd dat de minister met extra geld 
over de brug komt”, zegt Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower (Open VLD). 
De taferelen van kamperende ouders voor de basisschool om hun kind in te schrijven, kenden 
we al. Nu kondigt hetzelfde probleem zich aan voor de middelbare scholen. In 116 
gemeenten dreigt tegen 2020 het aantal leerlingen het aanbod te overstijgen. En de echte de 
piek volgt pas in het schooljaar 2025-2026. In tien jaar tijd zullen er dan bijna 50.000 
scholieren bijgekomen zijn. 
 
Dat blijkt uit de zogenaamde capaciteitsmonitor, opgesteld door wetenschappers van de KU 
Leuven en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). De cijfers voor het middelbaar zijn wel nog 
voorlopig, omdat de onderzoekers niet hebben kunnen meten hoeveel plaats er vandaag 
exact is. 
http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2015/10-08-capaciteitsmonitor-
schoolinfrastructuur.htm  
   
Vooral In de grote steden is de situatie problematisch omdat de bevolking er jonger is en er 
meer migranten toestromen. In Antwerpen alleen al zouden in 2020 bijna 2.400 plaatsen 
tekort zijn in het middelbaar onderwijs, bovenop de 8.400 in het lager. “Dat zijn ongeveer 
3.000 plaatsen meer dan we zelf voorspeld hadden”, zegt onderwijsschepen Claude 
Marinower in De Morgen. 
Antwerpen diende voor 55 miljoen euro aan projecten in om dat probleem aan te pakken. 
“Daar hebben we slechts 12 miljoen van gekregen van de Vlaamse overheid. Als je dan 
bedenkt dat die projecten gebaseerd waren op een beperktere groei, moet duidelijk zijn dat 
er zich een groot probleem aankondigt. Het is hoog tijd dat de minister met extra geld over 
de brug komt” zegt Marinower. 
 
In de prognoses valt op dat vooral de grotere steden een tekort hebben maar dat ook kleine 
gemeenten niet gespaard blijven. Hierbij een kort overzicht van het huidige tekort. 
Antwerpen 2.404 plaatsen tekort in het middelbaar,  Leuven 1.616 tekort,  Mechelen  1610, 
Gent 1.200, Aalst  1.200, Hasselt 750, Zaventem 750,  Lier  620,  Zottegem 500,  Sint-Niklaas  
1.797 en  in de regio Turnhout is er een tekort van 1000 plaatsen. Tegen 2020 zal dat overal 
nog oplopen. 
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Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) zegt te blijven investeren in scholenbouw. “Voor de 
begroting van 2016 komt er nog eens 50 miljoen euro bij. De middelen die we vrijmaken voor 
capaciteit moeten zo snel mogelijk tot plaatsen in de klas leiden”, zegt ze.  

 

 Lerarentekort  

Daarnaast is er ook een  leerkrachtentekort. 
Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, pleit daarom voor een vast contract van 
een jaar voor jonge leerkrachten.  
Omdat oudere, vastbenoemde leraren voorrang krijgen, moeten beginnende leerkrachten 
genoegen nemen met tijdelijke opdrachten in verschillende scholen, tot ze na enkele jaren 
ergens vast aan de slag kunnen. "Nu haken jongeren snel af. Het is bijna een afvalrace", zegt 
Boeve. "Binnen een aantal jaren zal het onderwijs een pak nieuwe leraren nodig hebben, dus 
moeten we de job voor jonge mensen aantrekkelijker maken." 
De oplossing is volgens hem om de jongeren meteen een vaste betrekking voor een jaar in 
een en dezelfde scholengroep te geven. "Op dit moment is dat niet overal realistisch, maar 
het wordt doenbaar als de schaalvergroting in het scholenlandschap is doorgevoerd tegen 
2018. In zo'n scholengroep zou een leerkracht één aangepaste begeleiding krijgen." 
 
https://www.vdab.be/jobs/vacatures?jobdomein=JOBCAT18&dagweekmaand=9000&p=1   
 
Volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits  zal het overleg over het 
lerarenloopbaanpact op 27 oktober starten. 
Volgens Crevits moeten de leraren  zich meer kunnen toespitsen op hun kerntaak en ze 
moeten meer afwisseling in hun loopbaan krijgen. Verder moeten beginnende leerkrachten 
voldoende begeleiding krijgen en perspectief op een stabiele job in het onderwijs. En het 
complexe kluwen van verlofstelsels is aan hervorming toe.  
Ook voormalig onderwijsminister Pascal Smet droomde van een pact tussen overheid, 
vakbonden en onderwijsverstrekkers over de lerarenloopbaan. Maar de SP.a-minister beet er 
zijn tanden op stuk.  
Huidig onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) nam de ambitie over. Het doel blijft een pact 
te sluiten dat het beroep van leraar aantrekkelijker maakt en dat ervoor zorgt dat mensen 
ook in het onderwijs actief blijven.  
 
Minister Crevits heeft nu een nota klaar die de basis moet vormen voor verdere gesprekken 
met de onderwijssector. In die nota staat onder meer dat scholen en leraars opnieuw meer 
"vertrouwen" moeten krijgen. De overheid moet zich "terughoudender" opstellen en leraars 
meer vertrouwen en ruimte geven voor hun kerntaak: kennis en vaardigheden overbrengen. 
Verder moet er voldoende "afwisseling en differentiatie" zijn voor leraren. "Voldoende 
afwisseling is een belangrijke factor van instrinsieke motivatie". 
 
Het onderwijs sukkelt al langer met een grote uitstroom van beginnende leerkrachten. 
Jobonzekerheid speelt daarbij een belangrijke rol. "In een ideale situatie kan een beginnende 
leraar starten in een voltijds aanstelling met voldoende werkzekerheid, in een stabiele 
werkomgeving. Dit nu uitvoeren voor elke beginnende leraar, is onbetaalbaar", staat in de 
nota. Om er toch voor te zorgen dat beginnende leerkrachten niet ontgoocheld de uitgang 
kiezen, is coaching en begeleiding cruciaal. Die begeleiding mondt ook best uit in een 
perspectief op "stabiele tewerkstelling". 
 

https://www.vdab.be/jobs/vacatures?jobdomein=JOBCAT18&dagweekmaand=9000&p=1


Ook de verlofstelsels in het onderwijs worden onder de loep gelegd. Het onderwijs telt tal 
van stelsels. Dat biedt enerzijds kansen, bijvoorbeeld voor een vlottere combinatie tussen 
werk en gezin, maar er is ook een "keerzijde". De jobs die er door die verlofstelsels ontstaan 
zijn bijvoorbeeld vaak 'ad interim' en leiden tot nog meer onzekerheid, met name bij 
beginnende leerkrachten. Minister Crevits wil de verlofstelsels hervormen om "meer 
transparantie" te krijgen en toch in te spelen op de "reële noden van de personeelsleden". 
 
"De besparingen op de werkingsmiddelen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs 
worden in 2016 door de budgettaire context voortgezet." Dat antwoordde Hilde Crevits op de 
bewering van Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, dat de besparingen op 
werkingsmiddelen nu structureel dreigen te worden terwijl ze aanvankelijk als eenmalig 
waren aangekondigd.  
 
De minister voegt er wel aan toe dat sommige budgetten (werkingsbudgetten in het 
basisonderwijs en budgetten voor onderwijzerslonen) stijgen en andere (in het middelbaar 
onderwijs) op peil blijven. Volgens Crevits stijgt het budget op de werkingsmiddelen in het 
basisonderwijs met 4 miljoen euro (volgens het principe dat er meer middelen vrijkomen 
naarmate er meer kinderen zijn) en het budget voor lonen in het basisonderwijs stijgt met 45 
miljoen euro in 2016. In het secundair onderwijs blijven de kredieten volgens Hilde Crevits 
"op peil". 
 
http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2015/09-09-maatschappelijk-engagement-
lerarenopleiding.htm  
 

 Scoren met STEM 

Meer dan 50 secundaire scholen starten dit schooljaar met een nieuwe optie in het eerste 
jaar: STEM. Die wil leerlingen uit het basisonderwijs aantrekken met grote interesse voor 
wetenschappen en techniek. Het technisch onderwijs vreest dat STEM in scholen met aso 
vooral op hún leerlingen mikt en de tso-richting Industriële Wetenschappen verzwakt.  
 
Hierbij 7 vragen en antwoorden over STEM. 
 
Wat is STEM? 
 
De term STEM wordt internationaal gebruikt om wetenschappen, technologie en wiskunde in 
het onderwijs te benoemen. In ons land kreeg die term 4 jaar geleden vorm in een 
grootschalig actieplan van de Vlaamse regering. Het doel is om de wetenschappelijke kennis 
van leerlingen te verhogen, het aantal leerlingen in STEM-richtingen te verhogen (zowel in 
het secundair als het hoger onderwijs) en om meer meisjes in die richtingen te laten 
doorstromen. 
 
Welke leerlingen kiezen voor het eerste jaar STEM? 
 
STEM is bedoeld voor leerlingen die normaal naar Latijn worden doorverwezen omdat ze zo 
sterk zijn, maar eigenlijk veel meer voelen voor wetenschappen en wiskunde dan voor talen. . 
De leerlingen krijgen wekelijks 5 uur programmeren, ontwerpen en ‘echte’ wetenschappen 
als fysica en chemie. 
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De toekomstige modernisering van het secundair onderwijs voorziet dat leerlingen in de 
eerste graad zo veel mogelijk proeven van eenzelfde, brede waaier aan domeinen. Een eerste 
jaar STEM lijkt daar tegenin te gaan. 
 
Toch zijn er in Vlaanderen scholen die het STEM-verhaal op een heel andere manier rijmen 
met het principe van de brede eerste graad. Bijvoorbeeld, een school biedt 7 verschillende 
modules van 2 uur aan in het eerste jaar: Latijn, wetenschappen, cultuur, ondernemen, 
technologie, sport en zorg. Daaruit kiezen de leerlingen 2 modules van telkens 2 uur. STEM is 
de combinatie van wetenschappen en technologie, zoals ook opties 1 Cultuur-Sport of 1 
Latijn-Wetenschappen aangeboden worden. In het tweede jaar kunnen de leerlingen 
doorgaan in het domein dat hen het meest interesseert. Daarvan krijgen ze dan 6 uur per 
week les. 
 
Lees verder op: 
 
https://www.klasse.be/10405/scoren-met-stem/?utm_source=Klasse+-
+Leraren&utm_campaign=e5f0f721fa-
Lerarendirect_W40_NIEUW9_29_2015&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f-
e5f0f721fa-417316065  

 

SECTOREN 
 

 De betoging van 7 oktober 

Zo'n 100.000 deelnemers  (80.000 volgens de politie) kwamen op straat om te betogen 
tegen 1 jaar besparingsbeleid. Het was al bij al beter dan verwacht. Er was de voorbije 
maanden al heel wat onderhandeld, gerealiseerd en bijgestuurd volgens de bonden.   
 
De traditionele vakbonden waren blij voor de massale opkomst. Met de betoging 
verzetten zij zich  tegen het  regeerakkoord dat vorig jaar door de regering-Michel werd 
afgesloten. Tegen de tax shift, tegen de indexsprong en alle verdere bezuinigingen. 
 
Maar waarschijnlijk zal de regering “niet onder de indruk zijn” en gewoon verder doen 
met hun beleid.  
En dat beleid is: Jobs, jobs, jobs. "De dure belofte van de regering klinkt met het 
kersverse akkoord rond de tax shift plots niet meer zo naïef. "Hiermee komen er tussen 
de 30.000 tot 50.000 nieuwe banen", zeggen de werkgevers. Alleen is het kostenplaatje 
niet duidelijk. 
In de zomer plaatsten werkgevers nog serieuze vraagtekens bij de tax shift en de 
jobcreatie die de federale regering eraan verbond. Maar nu Michel en co. de  losse 
eindjes aan mekaar hebben geknoopt, is de scepsis als sneeuw voor de zon verdwenen. 
 
Dat de werkgeversbijdragen verlagen van 33 naar 25 procent was al bekend. En dat de 
arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw, de horeca en de handel, die al onder het 
regime van 25 procent vielen, nog eens 4 tot 5 procent vermindering krijgen, kon bij de 
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werkgevers op stevige goedkeuring rekenen. Het is immers in die categorie van lagere 
lonen dat de jobcreatie het grootst is als je de lasten verlaagt, zeggen ze. 
 
“Kortom, onze loonkostenhandicap tegenover onze buurlanden zal in theorie flink dalen. 
Van 16 naar 10 procent.” zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), volgens 
een eerste berekening. In totaal zullen werkgevers volgend jaar al 1 miljard minder 
bijdragen moeten betalen, tegen 2020 zou dat oplopen tot 2,5 miljard. 
En daar mag iets tegenover staan. "Het is moeilijk om er een exact cijfer op te kleven. 
Maar deze extra inspanning van de regering - de lastenverlaging gecombineerd met een 
aantrekkende conjunctuur - moet netto tussen de 30.000 en 50.000 jobs opleveren", zegt 
Pieter Timmermans van het VBO, die weet heeft van vernieuwde buitenlandse interesse 
in België.  
 
En ook Karel Van Eetvelt van zelfstandigenorganisatie Unizo is positief: "Deze ingreep is 
fors, en gaat gepaard met een loonmatiging. Dat moet een effect hebben op de 
tewerkstelling bij kmo’s." 
Unizo is ook blij  dat zelfstandigen  goedkopere eerste aanwervingen krijgen. Zij betalen 
voortaan helemaal geen sociale lasten meer op de eerste aanwerving. Zelfstandigen 
kunnen dan ook nog  rekenen op een daling van de sociale bijdrage van 22 naar 20,5 
procent op hun eerste schijf beroepsinkomsten. 
 
Ook Comeos, de federatie voor handel en diensten, en de Bouwunie zijn verheugd dat de 
regering specifiek aandacht heeft voor hun problematiek. Het optimisme gaat zelfs 
breder. Ook ziekenhuizen en rust- en verzorgingscentra zijn tevreden met de 
lastenverlagingen voor hun laagste lonen.  
"Concreet zal dit voor de sector resulteren in een aantal honderden banen extra, durf ik 
te denken", zegt Peter Degadt van federatie Zorgnet Vlaanderen. 
 
En toch.  
De regering mag zich dan nog eens sterk maken dat ze dit allemaal kan bekostigen door 
meer te belasten op consumptie en speculatie, of de rekeningen écht zullen kloppen blijft 
een onbeantwoorde vraag. Want tabellen met exacte berekeningen zijn - voorlopig - nog 
niet openbaar. 
 
Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA) benadrukt dat de belastinghervorming goed 
nieuws is voor de werkende Vlaming.  
Maar een aantal maatregelen in de tax shift heeft negatieve gevolgen voor Vlaanderen. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om de afschaffing van de schijf van 30 procent in de 
personenbelasting.  
 
Volgens berekeningen van de studiedienst van SP.a komt die factuur op 482 miljoen euro. 
Het grootste deel daarvan was al bekend sinds de zomer. Er komt wel nog een schep bij  
doordat de federale coalitie nu 300 miljoen meer belastingen verlaagt dan verwacht. 
Daardoor wordt Vlaanderen geconfronteerd met een extra put van 48 miljoen euro. 
 
En die put zal moeten gevuld worden met…nieuwe besparingen. 
 
Hoe de vakbonden op die extra bezuinigingen  dan weer zullen reageren is nog niet 
duidelijk. 

 



 Spoorvakbonden staakten 

De spoorbonden zijn kwaad. 
Volgens de socialistische en christelijke spoorwegvakbonden heeft het plan van  Minister 
Galant desastreuze gevolgen. Er zou meer moeten gepresteerd worden met minder 
personeel.  Dat is een illusie, zeggen de bonden. 
Volgens de spoorbonden zullen er op drie jaar tijd 9.960 mensen bij het spoor moeten 
vertrekken.  En dat terwijl er nog heel veel achterstallige compensatiedagen zijn. 
 
Maar toch is er slechts een klein deel van de spoorbonden dat aan de staking van 9 oktober 
deelnam.  
Alleen bij de Franstalige socialistische bond was de actiebereidheid groot, maar de Vlaamse 
vleugel van het ABVV wou  eerst de christelijke vakbond de tijd geven om de achterban te 
consulteren.  
De afgelopen  weken werd dan door  het ACV-spoor vergaderd met het personeel, en er  
werden pamfletten uitgedeeld aan de reizigers.  
Besluit: het ACV-spoor deed niet mee aan de staking. 
 
De staking is geen actie van heel het ABVV, maar enkel van de Franstalige afdeling in Brussel.  
Daar zorgde hun kopman Michel Abdissi van CGSP Cheminots  voor.  Die vond dat er actie 
moest komen tegen de hervormingsplannen van federaal minister van mobiliteit Jacqueline 
Galant (MR).  
 
De staking had toch grote effecten op het spoorverkeer, geen enkele trein kon Brussel  in of 
uit. In Franstalig België reden zo goed als geen treinen, in Vlaanderen wel.  
Omdat Brussel een centraal knooppunt is in het Belgische spoornet troffen de stakers heel 
het spoorverkeer.  En ook het internationale treinverkeer was verstoord. Sommige treinen  
van Thalys en  Eurostar werden gewoon afgeschaft.  
 
Minister Galant kampt met een bijzonder sterke obstructie  van de vakbonden, die allemaal 
tegen haar plannen zijn.  Dat niet  de volledige socialistische bond staakte, en dat ook het 
ACV niet meedeed, toont aan dat de toestand zeer complex is.. Er zijn duidelijk gradaties in 
die boosheid en in de actiebereidheid van de verschillende vakbondsafdelingen.  
 
Infrabel spande een rechtszaak aan tegen de stakers. Daarbij was het niet de bedoeling  om 
"de staking te breken",  maar  Infrabel wou wel verhinderen dat stakers  effectief de sporen 
zouden bezetten. Dat is een vaak gebruikte techniek van de stakers om het spoorverkeer 
totaal lam te leggen. En bovendien ondermijnen die acties  alle campagnes rond de veiligheid 
op het spoor.  
 
Infrabel stapte naar de rechtbank en kreeg een eenzijdig verzoekschrift om de acties tegen te 
houden, op straffe van  dwangsommen. Een deurwaarder zou vervolgens het verzoekschrift 
hebben overgemaakt aan de stakingspost aan het hoofdkantoor van de spoorweg-
maatschappij NMBS.  
Het toont, volgens de stakers,  duidelijk aan met wat voor regering we te maken hebben.   
Die juridische actie van infrabel maakte veel  stakers woest en  negeerden ze.  
Tussen de vakbonden en de regering gaat het hard tegen hard.  
 
Minister Galant wil tijdens stakingen ook een minimale dienstverlening bij het spoor. 
 
Als de NMBS en de bonden tegen het einde van het jaar daarover geen voorstel op tafel 
leggen, zal de regering zelf  voorstellen doen. 



"Als het mogelijk is om extra treinen in te zetten om manifestanten naar de nationale 
betoging te brengen, moet het ook mogelijk zijn om een minimumdienst te organiseren", zei 
Galant. 
De N-VA zou een wetsvoorstel klaar houden  om de minimale dienstverlening verplicht te 
maken. Concreet komt het erop neer dat tijdens de spits toch 60 procent van de treinen moet 
rijden.  In het weekend volstaat 40 procent. De N-VA voert de druk op, om zeker te zijn dat er 
iets uit dat overleg komt.  
 
De spoorbonden zelf dreigen met nieuwe acties als er geen duidelijkheid komt over de 
werkzekerheid. 
En de socialistische spoorbond (CGSP Cheminots maakte ondertussen al bijkomende acties 
bekend op 19 en 20 oktober. Maar daarvoor is tot hiertoe nog geen stakingsaanzegging 
ingediend. "We opteren voor 'gekruiste beurtstakingen', waarbij op die data een district uit  
Vlaanderen, en één uit Wallonië het werk zullen neerleggen", aldus Abdissi. 
De Vlaamse vleugel ACOD Spoor beperkt zich tot voornamelijk sensibilisering en 
informatievergaderingen, met beperkte hinder voor de reiziger. 
 
De acties zien er voorlopig als volgt uit:  
 

 19 oktober: Luxemburg, Namen, Luik en een deel van Waals-Brabant 
 

Op 19 oktober wordt er actiegevoerd in Oost- en West-Vlaanderen, en in de regio's 
Luxemburg, Namen, Luik en een deel van Waals-Brabant. Vooral in de Waalse regio's 
dreigt de stakingsoproep gehoor te krijgen, wat hinder zou kunnen veroorzaken op 
het hele spoornet.  

 
ACOD Spoor vertaalt de ingediende stakingsaanzegging in een dag van sensibilisering 
en informatievergaderingen, maar zonder bijvoorbeeld stakingsposten, zegt Jean 
Pierre Goossens, de voorzitter van de Vlaamse vleugel.  
 

 20 oktober: Antwerpen, Limburg, Henegouwen en een deel van Waals-Brabant  
 

Dat geldt ook op 20 oktober, wanneer Antwerpen en Limburg aan de beurt zijn aan 
Vlaamse kant.  
Voor het reizigersverkeer verwacht de vakbond minimale hinder, aangezien de 
stakingsaanzegging enkel dient voor de tijdelijke werkonderbrekingen tijdens de 
infosessies, voegt hij toe in een persbericht.  
 
"ACOD Spoor heeft duidelijke ordewoorden gegeven dat er geen sporen bezet of 
toegangen geblokkeerd mogen worden."  

 
In Wallonië voert CGSP Cheminots op 20 oktober actie in Henegouwen en een deel 
van Waals-Brabant. De vakbond kondigt al aan dat het station Charleroi Zuid gesloten 
zal zijn. Ook dan kunnen de acties in Wallonië voelbaar zijn tot in Vlaanderen.  

 
De socialistische spoorbond protesteert tegen enerzijds de strategische visie voor het 
spoor van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR), en tegen anderzijds de 
moeizame onderhandelingen over een nieuw protocol van sociaal akkoord.  
Bron : Belga 

 



ALLERLEI 
 

 Wat verandert er vanaf 1 oktober  2015?  

Op 1 oktober veranderden er weer heel wat zaken. Hieronder  krijgt u een overzicht.  

 Twee nieuwe tv-zenders  

Fox Vlaanderen en Spike.  Telenet-klanten kunnen vanaf 1 oktober naar Fox 
Vlaanderen kijken.  Op dezelfde dag startte Spike, een kanaal dat mikt op 18- tot 
44-jarigen. Spike gebruikt van 21.00 tot 02.00 uur het signaal van kinderzender 
Nickelodeon. 

 Geen papieren maaltijdcheques meer 

Vanaf 1 oktober kunnen enkel nog elektronische maaltijdcheques toegekend 
worden. Begin september bleek na overleg van de sociale partners dat de 
elektronische maaltijdcheques en de elektronische ecocheque op één en dezelfde 
kaart zullen staan. Vakbonden en werkgevers schaarden zich eerder dit jaar al 
achter de elektronische ecocheque. Die wordt ingevoerd op 1 januari 2016. Vanaf 
dan zullen er voor de ecocheques drie systemen bestaan: op papier, elektronisch 
of gemengd. 

 Kilometerheffing 

Vanaf 1 oktober 2015 kunnen eigenaars van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton 
zich laten registreren voor de kilometerheffing die vanaf 1 april 2016 moet 
betaald worden. Na registratie van het voertuig en betaling van een waarborg 
wordt een zogeheten On Board Unit (OBU) ter beschikking gesteld. Dat is een 
elektronisch toestelletje waarmee de heffing wordt berekend. 

 Derdebetalersregeling 

Huisartsen zijn vanaf 1 oktober verplicht de derdebetalersregeling toe te passen 
bij patiënten die de verhoogde tegemoetkoming genieten. Begin juli startte een 
overgangsperiode, die nu dus afloopt. Er blijft wel nog een gedoogperiode gelden, 
waarbij de terugbetaling van de artsenraadpleging toch nog via het ziekenfonds 
zal verlopen. Van de maatregel zullen ongeveer 1,9 miljoen mensen kunnen 
genieten. Het remgeld betalen ze net als de rest van de bevolking aan de arts, 
maar het gedeelte dat de andere Belgen terugkrijgen via het ziekenfonds, moeten 
ze niet eerst meer zelf betalen. “Door het nieuwe systeem maken we onze 
gezondheidszorgen toegankelijker voor een groep personen die het zeer moeilijk 
heeft”, aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). 
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 Loon moet vanaf 2016 via bankrekening 

De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van werknemers wordt de 
Loonbeschermingswet genoemd. Deze wet had tot doel aan de werknemer een vrije 
beschikking over zijn loon te waarborgen en misbruiken bij de uitbetaling van het loon tegen 
te gaan. 
Met het uitbetaalde loon mag de werknemer doen wat hij wil. De wet verbiedt dat de 
werkgever op welke manier dan ook deze vrijheid beperkt. 
Volgens die wet moet het loon in geld  worden uitbetaald in munt die wettelijk gangbaar is in 
België, m.a.w. in euro. Als de werknemer zijn activiteit uitoefent in het buitenland, kan hij 
vragen om te betalen in de munt van het land waar hij tewerkgesteld is. 
 
Een gedeelte van het loon mag in natura worden uitbetaald, wanneer deze manier van 
betaling gebruikelijk is of wenselijk wegens de aard van de betrokken bedrijfstak of het 
betrokken beroep. De werkgever moet de werknemer hierover wel schriftelijk hebben 
ingelicht bij de indiensttreding. Het natura-gedeelte mag slechts een bepaald percentage 
innemen van het totale brutoloon. 

 Het loon van arbeiders moet op gezette tijdstippen worden uitbetaald, namelijk ten 
minste tweemaal per maand, met een tussenperiode van maximum 16 dagen.  

 Het loon van de bedienden moet ten minste om de maand worden uitbetaald. 
 
Het loon moet ten laatste uitbetaald worden op de 4e werkdag na de arbeidsperiode 
waarvoor de uitbetaling gebeurt. Uitzonderingen hierop moeten vastgelegd zijn in een 
collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. Wanneer de uitbetalingstijdstip 
wordt vastgesteld in het arbeidsreglement bedraagt de maximumtermijn echter 7 
werkdagen. 
De werkgever is verplicht om bij elke uitbetaling een afrekening (de loonbrief) te bezorgen 
aan de werknemer. 
 
Anno 1965 was betaling via overschrijving van het loon allesbehalve een evidentie. De 
loonbeschermingswet bepaalde dan ook dat lonen van hand tot hand worden uitbetaald van 
werkgever aan werknemer. De girale betaling is enkel mogelijk mits akkoord van de 
ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging. In ondernemingen zonder 
vakbondsafvaardiging kunnen werkgever en personeel overeenkomen het loon giraal te 
betalen. 
 
Om mee te gaan met de tijd, voor meer veiligheid en ook om fraude beter tegen te kunnen 
gaan, wordt deze regel nu afgeschaft en helemaal omgedraaid. Het uitgangspunt wordt de 
girale betaling en de uitzondering de contante betaling. Maar de uitzonderingen zullen niet 
meer zo gemakkelijk ingevoerd kunnen worden. Het zal enkel nog mogelijk zijn op niveau van 
de sector om te voorzien in de betaling van hand tot hand. Hiervoor moet een CAO gesloten 
worden of moet er sprake zijn van een akkoord of gebruik in de sector. 
 
Vandaag wordt echter het merendeel van de lonen via overschrijving uitbetaald. Een 
vanzelfsprekendheid, alleen al omdat er bij ondernemingen geen cash geld aanwezig hoeft te 
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zijn en werknemers niet meer met een maandloon op zak over straat moeten lopen. 
Bovendien helpt betaling via een rekening het huishoudbudget efficiënter te beheren en 
bemoeilijkt het fraude. 
 
Op 1 oktober 2015 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 23 augustus 2015 tot 
wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft. Deze wet treedt in werking 1 jaar na 
haar bekendmaking. 
Door deze wetswijziging wordt de wijze waarop het loon aan de werknemer kan worden 
uitbetaald  gewijzigd: het loon dient in giraal geld te worden uitbetaald, tenzij een sectorale 
cao, een sectoraal akkoord of een sectoraal gebruik de uitbetaling van hand tot hand toelaat. 
De procedure tot vaststelling en bekendmaking van deze sectorale akkoorden of gebruiken, 
zal bij koninklijk besluit worden bepaald. 
Concreet betekent dit dat de werkgever vanaf 1 oktober 2016 het loon aan zijn werknemers 
giraal zal moeten betalen, tenzij hij zich kan beroepen op een sectorale cao, akkoord of 
gebruik die de uitbetaling van hand tot hand toelaten. De uitbetaling van het loon van hand 
tot hand blijft evenwel mogelijk zolang de procedure tot vaststelling van het sectoraal 
akkoord of gebruik lopende is. Dergelijke procedure moet worden afgerond binnen een 
termijn van 1 jaar en 6 maanden vanaf de publicatie van de wet, d.w.z. uiterlijk tegen 1 april 
2017. 
De uitbetaling van loon in giraal geld kan uitsluitend gebeuren door middel van een 
overschrijving op een bank- of postrekening, een postassignatie of een circulaire cheque. 

 

 Septemberverklaring  2015 

Aan het begin van het politieke werkjaar in september sprak de minister-president van de 
Vlaamse Regering, Bougeois,  zijn Septemberverklaring uit in het Vlaams Parlement. De 
Septemberverklaring is een verklaring van de Vlaamse Regering over de algemene 
maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van haar beleid en de 
begroting 2016. 
 
In het kort leest u het volgende: 
 
Vlaanderen draagt ook bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 
die vorige week in New York zijn goedgekeurd. Wij staan honderd procent achter de 
kernwaarden ervan: 

 toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen; 

 einde aan armoede en tegengaan van ongelijkheid; 

 sterke economieën waar iedereen aan deelneemt; 

 gerechtigheid in veilige en vredige samenlevingen, met sterke instellingen; 

 versterken van de mondiale solidariteit en duurzame ontwikkeling; 

 bescherming van ecosystemen en zorg voor de toekomstige generaties. 
 
Tegen 2019 zal deze Vlaamse Regering twee en een half miljard euro meer investeren dan bij 
de start van onze regering! 

 Een half miljard euro extra voor Zorg en Welzijn; 

 Een half miljard euro extra voor Onderzoek en Ontwikkeling; 

 Een half miljard euro extra voor Infrastructuur; 

 Een half miljard extra voor de gemeenten via de groei van het gemeentefonds; 



 Een half miljard euro extra voor een lastenverlaging voor onze burgers en bedrijven, 
die we samen met de federale regering mogelijk maken. 

 
De volledige tekst kunt u hier lezen: 
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/septemberverklaring-2015-1  
 
De Vlaamse regering zal in 2015 een inspanning leveren om de begroting in evenwicht te 
houden. Dat zei minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bij aanvang van het nieuwe 
parlementaire jaar. 
Bourgeois I heeft een dubbele ambitie: enerzijds de begroting in evenwicht houden, 
anderzijds investeren waar het nodig is. Het voornaamste deel van de speech ging dan ook 
over de maatregelen die de Vlaamse regering wil nemen om de financiën op orde te krijgen. 
De nadruk ligt op de besparingen op het overheidsapparaat. Tegen 2019 doet Vlaanderen het 
met 1.950 ambtenaren minder. Ook de VRT, De Lijn en Kind en Gezin moeten inleveren. En 
zoals verwacht wordt het Provinciefonds afgeschaft. 
Bourgeois richtte zich ook tot de onderwijssector. "Over de besparingen in het onderwijs is al 
heel wat gezegd. Maar ondanks de besparingen trekken we in 2015 nog altijd meer geld uit 
dan in 2014 voor onderwijs." Over de verhoging van het inschrijvingsgeld repte Bourgeois 
geen woord. Wel zei de regeringsleider dat de Vlaamse regering een steunmaatregel voorziet 
van 20 miljoen euro voor het secundair onderwijs. 
Zoals verwacht wil de Vlaamse regering niet alleen besparen, maar ook meer inkomsten 
ophalen.  

 

ANTIPESTTEAM 
 

 Geweld komt vaker voor dan je denkt 

Geweld komt meer voor dan je denkt. Je kan getuige zijn van een hoogoplopende ruzie, maar 
je kan ook zelf slachtoffer of pleger zijn. Soms weet je niet heel zeker wat je overkomt, of heb 
je vragen bij wat er met jou of rondom jou gebeurt. Met al je vragen kan je terecht bij het 
nummer 1712.   
Op maandag 5 oktober startte een campagne om het nummer 1712 meer bekendheid te 
geven. Via spotjes op tv en internet worden voorbeelden van geweldssituaties gegeven en 
verschijnt het nummer 1712. Geweld is immers ruimer dan je denkt en komt dus ook vaker 
voor.   
 
1712 is een telefonische hulplijn waar iedere burger terecht kan om te spreken over elke 
vorm van geweld en voor het melden van kindermishandeling. Of het nu  gaat om geweld 
binnen of buiten het gezin, recent of lang geleden, als dader, slachtoffer of getuige, voor 
volwassen en kinderen, deze hulplijn is er voor hen.  
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: “Spreken over 
geweld is niet eenvoudig. Daarom kiezen we met 1712 voor een hulplijn waarbij de drempel 
om over geweld te spreken zo laag mogelijk ligt. In 2014 werden zo  4.676 oproepen 
geregistreerd, zowel via telefoon als per mail. Dat betekent een stijging van de oproepen met 
bijna 44% tegenover 2013. Deze campagne kan ervoor zorgen dat 1712 nog beter 
ingeburgerd raakt”.  

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/septemberverklaring-2015-1


 
De hulplijn 1712 wordt bemand door hulpverleners van de centra algemeen welzijnswerk en 
de vertrouwenscentra kindermishandeling. Een slachtoffer of dader kan er zijn verhaal 
brengen, krijgt er informatie, advies, of een gerichte doorverwijzing. 1712 is elke werkdag, 
van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur bereikbaar. Bellen naar 1712 is gratis en wordt niet 
op je telefoonrekening vermeld.   
Voor wie zijn verhaal liever neerschrijft, is 1712 ook per mail bereikbaar, en dit via de website 
www.1712.be . Dat kan uiteraard anoniem.   Bron: persbericht Minister Vandeurzen. 

 
 Wat doet 1712? 

 Ze nemen de tijd om goed naar jou te luisteren. 

 Ze geven informatie over de betekenis van geweld en misbruik en over de wereld van 
hulpverlening en justitie. Ze vertellen wat je rechten zijn en hoe je op geweldsituaties 
kan reageren. 

 Ze geven advies. 

 Ze schatten samen met jou alle risico’s in van de situatie en van de acties die je kan 
ondernemen. Z00e laten de beslissingen aan jou over. Tenzij je in gevaar bent. Dan 
komen ze in actie. 

 Ze kunnen je verder doorverwijzen naar een centrum algemeen welzijnswerk, een 
vertrouwenscentrum kindermishandeling of een andere dienst.  

 
https://1712.be/ 

 

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 of via de website.  Volgende Nieuwsbrieven worden via MailChimp 

verstuurd, zo kunt u zich gemakkelijk in- of uitschrijven. 
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