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ALGEMEEN
 
 

  Economie blijft onrustig 
 

De wereldeconomie is aan het verzwakken. 
Naar alle waarschijnlijkheid zullen de vooropgestelde groeiverwachtingen van het 
Internationaal Monetair Fonds niet kunnen waargemaakt worden. 
De afgelopen vijf jaar daalde het groeicijfer van 4,9 procent in 2010 naar de in  3,3 procent  
dit jaar. 
Maar misschien zal dat cijfer dit jaar nog lager worden bijgesteld, voornamelijk  door  de 
nakende renteverhogingen van de Fed, een verdere ontsporing van de Chinese economie, 
geopolitieke problemen in Syrië  of zelfs nieuwe Griekse problemen in Europa. 
 
Ook de Amerikaanse economie, vertoont tekenen  van een groeivertraging. 
De andere opkomende economieën zoals Rusland, India en Brazilië hebben dit jaar tot nu toe 
bijzonder zwak gepresteerd en waarschijnlijk zullen ze deze negatieve trend verderzetten. 
 
In Europa is het eerste ‘werkjaar’ van de Commissie-Juncker  begonnen  met de jaarlijkse 
‘State of the Union’. Maar die start  is moeilijker dan ooit.  
Het Griekse drama hangt nog altijd als een zwaard van Damocles boven Europa. De Griekse 
crisis zal waarschijnlijk nog terugkomen. Op 20 september zijn er verkiezingen in Griekenland, 
maar die zullen het land nog meer verdelen.  
Dat betekent alweer uitstel van de hervormingen en een moeilijk Europees overleg.  
Zeker als je weet dat de Griekse schuldenberg blijft groeien.  
 
Daarnaast  moet Europa nog met Londen onderhandelen over het mogelijke vertrek van 
Groot-Brittannië uit de Europese Unie.  
Tel daarbij ook nog de gigantische vluchtelingenstroom uit Syrië en Irak die veel geld vergt. 
Naast al die problemen blijft de Europese economische groei sputteren. 
De Europese Centrale Bank heeft de groeiverwachtingen van de eurozone bijgesteld van 1,5 
naar 1,4 procent.  
Volgens het IMF zou de ECB er goed aan zou doen om het steunprogramma, dat onder meer 
bestaat uit het opkopen van staatsobligaties (QE), te verruimen.  
 
Maar ondanks de miljarden euro’s die  via het  QE-programma in de Europese economie 
worden  gepompt, de val van de euro die voor een uiterst gunstige wisselkoers heeft gezorgd 
en de lage olieprijs is de eurozone er nog altijd niet in geslaagd een economische herstel  te 
bewerkstelligen. 
 
In België zelf  gaat  het ook niet goed met de openbare financiën. Een maand geleden werd 
bekend gemaakt dat de Belgische overheidsschuld verder stijgt. Een aanzienlijke toename, 
van 103 procent/BBP naar 111 procent/BBP, en dat in amper een dik jaar tijd. 
Ook met de begroting gaat het niet goed. Als de begroting ontspoort  zal het geld elders 
gezocht moeten worden: via hogere belastingen of extra bezuinigingen.  
En nu al zijn er tegenvallende fiscale inkomsten. Er zou  al een extra tekort zijn van  meer dan 
anderhalf  miljard euro.  
Daarom zal  de regering de terugbetalingen van de belastingen uitstellen om de noodlijdende 
staatskas wat langer te spijzen.  



De regering blijft ondertussen begrotingstekorten opstapelen. Ze wil een begroting in 
evenwicht tegen 2018. Met de huidige gang van zaken zal zelfs dat niet haalbaar zijn. 
En door de taxshift wordt de economie nog meer geremd omdat  de gezinnen nog minder 
uitgeven en nog meer sparen. 
U merkt het, ook voor de federale regering zijn de vooruitzichten niet positief.  
  
In Vlaanderen beginnen de onderhandelingen voor de opmaak van de begroting 2016. 
Die zou rond  moeten zijn  tegen de septemberverklaring van Vlaams minister-president 
Geert Bourgeois (N-VA) op maandag 28 september. 
Maar die begrotingsopmaak kondigt zich moeilijker aan dan gedacht. Het Planbureau gaat 
voor volgend jaar uit van een groei van 1,3 procent, terwijl ze eerder uitging van 1,5 procent. 
Op basis daarvan wordt een tekort verwacht van 370 miljoen euro in 2016. 
  
En als de groei  nog verslechtert, vergroot het tekort nog. Want dan komen er nog minder 
ontvangsten binnen. Volgens een vuistregel kost elke 0,1 procentpunt groei 30 miljoen euro, 
dus gaat het om een tegenvaller van zo’n 120 miljoen euro. 
En dat is niet de enige tegenvaller. De federale taxshift slaat eveneens een gat in de Vlaamse 
begroting. Bovendien kost de asielcrisis Vlaanderen 83 miljoen euro extra om de nieuw 
erkende vluchtelingen een inburgeringstraject aan te bieden. 
De Vlaamse regering  wou  in 2017 een begrotingsevenwicht bereiken. Maar dat is moeilijk 
haalbaar. 
 
Vlaanderen telde tijdens de maand augustus bijna 68.000 langdurig werklozen. Dat 
betekende een stijging met bijna 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.  
In totaal werden tijdens de maand augustus in Vlaanderen 247.826 werklozen geteld.  
Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). De resultaten 
geven  aan dat de langdurige werkloosheid in Vlaanderen tot een absoluut piekniveau is 
gestegen. 
Ook bij de vijfenvijftigplussers neemt de werkloosheid toe. 
Daarnaast zijn 41.155 werkzoekenden onder de grens van vijfenvijftig jaar  al minstens twee 
jaar werkloos. Dat cijfer ligt 7 procent hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Tegenover de 
maand augustus zes jaar geleden is er  zelfs sprake van een toename met ruim 21 procent. 
 
Lees ook: 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/16/onhoudbare-leningen-aan-grieken-
opgelegd-alleen-om-duitse-en-franse-banken-te-redden   Bron: deWereldMorgen 

 
 
 

ONDERWIJS 
 

 Nieuwe schooljaar begonnen 

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. 
Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) had nieuws door te verklaren dat al in 2018 de 
eerste leerlingen van start gaan in het hervormde secundair onderwijs.  

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/16/onhoudbare-leningen-aan-grieken-opgelegd-alleen-om-duitse-en-franse-banken-te-redden
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/16/onhoudbare-leningen-aan-grieken-opgelegd-alleen-om-duitse-en-franse-banken-te-redden


Het Vlaamse onderwijs is nog altijd zeer degelijk, maar de gemiddelde prestaties voor 
wiskunde, leesvaardigheid en wetenschappen zitten in dalende lijn. Dat blijkt uit  PISA-
onderzoek, een driejaarlijkse vergelijking van onderwijsprestaties in 65 landen. 
 
De onderwijshervorming schuift domeinscholen als de oplossing naar voren. Er zouden vijf 
domeinen worden afgebakend: 'wetenschap en techniek', 'taal en cultuur', 'welzijn en 
maatschappij', 'kunst en creatie' en 'economie en organisatie'. Binnen die domeinen zouden 
alle richtingen van het bso, tso, kso en aso vanaf het derde middelbaar een plaats krijgen in 
dezelfde school. 
Bedoeling is het watervalsysteem zoals het tot nu bestaat te laten verdwijnen.  Dat komt erop 
neer dat leerlingen in een sterke aso-richting proberen te starten en geleidelijk afzakken naar 
minder sterke richtingen. In de perceptie zijn dat steevast richtingen in het tso of het bso. In 
een domeinschool zouden leerlingen meer gemotiveerd zijn om vlugger hun interesses te 
ontdekken en de juiste keuze te maken. Daardoor  raken ze minder vlug gefrustreerd en 
hebben meer kans om een volwaardig diploma te halen.  Daarnaast zouden de 
studierichtingen een betere basis moeten  vormen om voort te studeren, of beter aansluiten 
op de arbeidsmarkt. 
 
Crevits is daarom voorstander van het rationaliseren van het aantal studierichtingen.  De 
schotten  tussen het aso, het bso en het tso moeten daarvoor worden verminderd.  
Voorlopig is er nog geen sprake om de schotten volledig af te schaffen.  
Scholen krijgen daarbij in de toekomst de keuze hoe ze zich willen profileren, ofwel als 
domeinschool met verscheidene studierichtingen of als campusschool met diverse locaties.  
In het onderwijshervormingsplan komt de zogenaamde brede eerste graad. Zo komt dan in 
de eerste twee jaren van het secundair een gemeenschappelijke sokkel van 27 lesuren per 
week, met meer aandacht voor wetenschappen, economie en cultuur. Daarnaast zijn er vijf 
uren voor differentiatie in het eerste jaar. In het tweede middelbaar wordt dat 
differentiatiepakket zeven uur. 
 
Minister Crevits wil  ook komaf maken met het overzitten.  
Een kleine 20.000 jongeren doen hun jaar over in het Vlaamse middelbare onderwijs (19.332 
om exact te zijn, cijfers in het  schooljaar 2013-2014).  
Dat is 5 procent van de leerlingen. Dat aantal daalt tegenover vijf jaar geleden, maar de 
minister  vindt het toch te hoog. Zittenblijven leidt niet altijd tot betere schoolresultaten, 
vergroot de kans op vroegtijdige schooluitval en kost ook de samenleving een aardige duit: 
per jaar 185 miljoen euro. 
Daarom wil de minister werk maken van een maatregel die al in het Masterplan voor de 
hervorming van het secundair stond. Het blijkt dat meer dan 5.000 van de zittenblijvers – een 
kwart dus – dat doen nadat ze een B-attest hebben gekregen. 
Volgens Crevits is een B-attest bedoeld om een leerling te heroriënteren naar een andere 
richting, waar hij meer op zijn plaats zit. Maar jongeren – en hun ouders – blijken om allerlei 
redenen toch vast te houden aan een bepaalde richting.  
Dat moet stoppen, volgens Crevits.  
Daarom moet een B-attest dwingender worden. Alleen in samenspraak met de klassenraad 
en na een duidelijk engagement van leerling en ouders, kan een B-attest dan leiden tot 
zittenblijven. 

 

 Het M-decreet  



Alle Belgische overheden hebben in 2009 het VN-verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap geratificeerd en moeten dat nu uitvoeren. Dat bepaalt dat mensen met 
een handicap – 10% van de bevolking – ook recht hebben op een goed leven en op een 
volwaardige deelname aan de maatschappij, dus ook aan het onderwijs. 
 
Het M-decreet is een eerste belangrijke stap in de vertaling van het VN-verdrag. Het wil meer 
kinderen met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs bieden. Ze krijgen het recht 
op redelijke aanpassingen om in een gewone school gewoon onderwijs te kunnen volgen. 
 
Bovendien neemt het aantal leerlingen dat niet meer mee kan in het gewoon onderwijs toe. 
In Vlaanderen zitten ongeveer 50.000 leerlingen in het buitengewoon onderwijs. De laatste 
tien jaar is dat aantal gegroeid met meer dan 12 procent. 
 
Bepaalde groepen van leerlingen zijn oververtegenwoordigd of belanden er te snel: 
leerlingen uit gezinnen met een lage sociale status, leerlingen met taalproblemen, 
zwakbegaafde leerlingen of leerlingen met leerstoornissen als dyslexie, dyscalculie, met 
gedragsproblemen … 
 
Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die mits redelijke aanpassingen door de school 
het curriculum van het gewoon onderwijs kunnen volgen, krijgen nu het recht om zich in te 
schrijven in een gewone school. Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld laptops in de les, 
rekenmachines, langere toetstijden enzovoort. 
 
Leerlingen voor wie de aanpassingen die nodig zijn om de gewone leerdoelen te halen, 
onredelijk zijn en die dus een individueel aangepast curriculum nodig hebben, kunnen zich 
inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs. Ze kunnen zich ook in een gewone 
school inschrijven, maar in dat geval moet de school met het CLB, de klassenraad en de 
ouders overleggen of een individueel aangepast curriculum mogelijk is. Vindt de school de 
aanpassingen die ze moet doen niet redelijk, dan kan ze de inschrijving weigeren. 
 
Via Klasse kan je een duidelijke brochure downloaden:  
https://www.klasse.be/6788/m-decreet-uitgelegd-in-brochure/  
 
http://www.m-decreet.be/ 
 
http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/beleid/M-decreet/  
 
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/20-veelgestelde-vragen-van-leraren-en-scholen-over-
het-m-decreet 
 

 Klasse voor leerkrachten en ouders 

Klasse is een Vlaams maandblad, uitgegeven door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming. Het richt zich vooral tot leerkrachten en onderwijsbegeleiders. 
 
Klasse is een multimediaal communicatieplatform dat onderwijsprofessionals, ouders en 
leerlingen versterkt en verbindt. Leraren zijn de focusdoelgroep. 
 
Klasse doet dat via verschillende kanalen: 

https://www.klasse.be/6788/m-decreet-uitgelegd-in-brochure/
http://www.m-decreet.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/beleid/M-decreet/
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/20-veelgestelde-vragen-van-leraren-en-scholen-over-het-m-decreet
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/20-veelgestelde-vragen-van-leraren-en-scholen-over-het-m-decreet


 De website met video, tekst, beeld, digitale verhalen, infografieken ... 
 4 Klasse-magazines per schooljaar 
 Sociale media: Pinterest, Twitter, Facebook ... 
 Acties op het veld 
 Mediacampagnes 

 
Meer informatie vind je op www.klasse.be 
 
Bij de overheveling van de onderwijsbevoegdheden naar de Vlaamse gemeenschap werden 
de "mededelingen van het ministerie van Onderwijs" in een nieuw kleedje gestoken.  
 
https://www.klasse.be/thema/  
 
In december 2014 stopte Klasse de magazines Klasse voor Leraren, Klasse voor Ouders, Maks! 
en Yeti. 
Het volledige papieren archief vind je op: 
 
http://www.klasse.be/archief/  
 

 Evaluatie en ontslag in het onderwijs 

“Ondermaats presterende vastbenoemde leraren zijn nauwelijks te ontslaan”, luidt het cliché. 
“Ontslagen worden meestal herroepen vanwege minieme procedurefouten”, is een vaak 
gehoorde kritiek. “Maar het systeem beschermt wel tegen willekeur”, zeggen weer anderen. 
Van evaluatie tot ontslag: de basisregels op een rijtje. 
 
Waarover gaat het evaluatiegesprek? 
Tijdens het evaluatiegesprek wordt het functioneren van het personeelslid besproken op 
basis van de functiebeschrijving. Toch is het evaluatiegesprek niet louter op het verleden 
gericht. De eerste doelstelling van een evaluatiegesprek is immers het functioneren van het 
personeelslid te verbeteren en het personeelslid te ondersteunen. Na het gesprek moeten 
dus niet enkel de goede en sterke punten, maar ook de eventueel te verbeteren punten 
duidelijk zijn.  Lees verder op: 
 
https://www.klasse.be/7083/evaluatie-onvoldoende-en-ontslag-wat-zijn-de-regels/  
 
http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.aspx?id=110&fid=  
 
Alle omzendbrieven vindt u via: 
 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/  

 

SECTOREN 
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 Betoging op 7 oktober 

De traditionele vakbonden  willen de eerste verjaardag van de regering-Michel vieren met 
een nationale betoging op 7 oktober. De actie zal ondersteund worden door een oproep tot 
een 24-urenstaking. 
Op 7 oktober organiseren de vakbonden een nationale betoging in Brussel, van het Noord- 
naar het Zuid-Station. Het zou een belangrijke manifestatie moeten worden, tegen alle 
onrechtvaardige maatregelen die de regering van Charles Michel heeft genomen, onder 
andere de  taxshift.   
 
Deze  regering heeft  een hard beleid gevoerd en de levensstandaard van de burgers en 
kleine middenstanders ernstig geschaad.  Zowel werkenden,  uitkeringstrekkers en jongeren 
worden getroffen.  
Door samen op te komen voor meer sociale woningen, degelijke jobs en tegen de groeiende 
ongelijkheid van het kapitalisme, zowel in België als op wereldvlak, kan er echte eenheid 
groeien, wat de strijd alleen maar kan versterken. Het is de ongelijkheid die aanleiding geeft 
tot ellende, ongenoegen en onrechtvaardigheid in de maatschappij.  
7 oktober moet volgens de traditionele bonden vooral een nieuw signaal geven na een jaar 
van afbraakpolitiek onder Michel I.  
Een overzicht van de maatregelen maakt duidelijk hoe asociaal het huidige beleid is.  
Van de aanvallen op de lonen, de indexsprong,  de verlaging van de  pensioenen,  tot de 
besparingen in de vorm van hogere taksen voor water en elektriciteit, stopzetting van het 
betaalbaar openbaar vervoer, verhoging van het inschrijvingsgeld voor studenten, … en ga zo 
maar door. 
De gewone burger moet op alle vlakken inleveren. 
Het voorlopige eindpunt van de reeks aanvallen is de taxshift die vooral de werkgevers ten 
goede komt.   
De besparingen leiden alleen maar tot meer werkloosheid en minder economische  groei en 
tot meer  ongelijkheid. De cijfers over het aantal leefloners en  de armoede in ons land 
bevestigen dit.  

 
Voor de betoging wordt gehoopt op 100.000 aanwezigen.  
 
Maar bij de leden van de grote bonden zijn er veel vragen  over wat er na 7 oktober gaat 
gebeuren, wordt het een eindpunt of net het begin van een nieuw actieplan?  
De leden morren en krijgen te weinig inspraak. Ze worden al een jaar voorgelogen. 
Op de werkvloer worden de werknemers de mond gesnoerd  als ze kritische vragen stellen. 
De grote bonden lijden meer en meer gezichtsverlies. 
Veel militanten vragen zich af of het menens is op 7 oktober en wat erna gaat gebeuren. Het 
stopzetten van het eerste actieplan zonder inspraak van onderuit en zonder veel 
communicatie heeft hier en daar wat demoralisatie veroorzaakt en zorgde ervoor dat de 
actiebereidheid  verloren ging. En die heropbouwen is niet evident. Dat kan niet met 
halfslachtige oproepen om te betogen als het doel is om nadien in ‘onderhandelingen’ af en 
toe het been stijf te houden.  
De  regering gewoon uitzitten en hopen dat er zonder syndicaal offensief een andere regering 
uit de bus komt bij de volgende verkiezingen, is een gevaarlijke gok die de grote bonden nu 
nemen. 
De passiviteit van de vakbondsleiders  bij de vorige verkiezingen, de opbouw van de nationale 
schulden door de traditionele partijen maakten het  voor de nieuwe regering mogelijk  om  
harde besparingen voor de werknemers op te dringen. 



Bij SP.a wordt het tijd dat ze hun wanbeleid willen toegeven en bij CD&V wordt het tijd dat ze 
uit de regering stappen. Als beide partijen zo blijven verder doen zullen ze veel stemmen 
blijven verliezen. 
 
Hun leden willen verandering. 
En daarom zijn er meer en meer burgers die oproepen tot één grote Nieuwe Volksbeweging. 
Een N-Vb, waarmee  de belangen van de werknemers beter verdedigd moeten worden. 
 
https://www.facebook.com/people/Nieuwe-Volksbeweging/100009575504298  
 
 

ALLERLEI 
 

 Wat verandert er vanaf september  2015?  

Op 1 september veranderen er weer een aantal zaken. Hierbij  een overzicht. 
 

 BTW op elektriciteit naar 21 procent 
Op 1 september stijgt de btw op elektriciteit opnieuw van 6 naar 21 procent. De regering-
Michel heeft immers beslist de verlaging van de vorige regering niet te verlengen, zo bleek bij 
de voorstelling van de taxshift deze zomer. 
Volgens FEBEG zal de beslissing een gemiddeld gezin ongeveer 100 euro per jaar kosten. 

 

 Laagste uitkeringen en pensioenen stijgen 
 

De laagste uitkeringen en pensioenen stijgen op 1 september met 2 procent. De stijging 
wordt gefinancierd via de welvaartsenveloppe, het geld om de sociale uitkeringen en 
vervangingsinkomens welvaartsvast te houden. Doel is om de laagste uitkeringen en 
pensioenen dichter bij de Europese armoededrempel te brengen. 
Ook gebruikt de federale regering de welvaartsenveloppe om de pensioenen op te trekken 
van iedereen die al 5 jaar gepensioneerd is, tenzij ze een minimumpensioen hebben en dus 
van de voorgaande maatregel genieten. Voorts worden onder meer de laagste 
werkloosheidsuitkeringen en leeflonen opgetrokken. 

 

 De Lijn: niet langer gratis rijden en hogere boetes 
 

Vanaf 1 september rijden 65-plussers in het algemeen niet meer gratis met De Lijn. Senioren 
betalen voor een Omnipas 65+ voortaan 50 euro per jaar. Wel blijven er een aantal 
uitzonderingen bestaan. Zo blijft een gratis abonnement bestaan voor personen met een 
beperking, oorlogsinvaliden en oud-strijders. Zowel 65-plussers die voor hun 65e door de 
Vlaamse overheid erkend zijn als persoon met een beperking kunnen daardoor gratis blijven 
rijden, net als ouderen met een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) of de 
integratietegemoetkoming (IT). 
Voorts kunnen sommigen aanspraak maken op het vervoersgarantiestatuut, onder wie 
ouderen met een laag inkomen die recht hebben op de inkomensgarantie voor ouderen 
(IGO). Zij betalen 40 euro per jaar. 

https://www.facebook.com/people/Nieuwe-Volksbeweging/100009575504298


Nog een verandering bij De Lijn vanaf 1 september: de boetes voor zwartrijden met de 
bussen of trams stijgen gevoelig. Een eerste overtreding kost voortaan 107 in plaats van 75 
euro. Voor een tweede inbreuk binnen het jaar stijgt de sanctie van 200 naar 294 euro. 

 

 M-decreet treedt in werking 
 

Vanaf dit schooljaar treedt het zogenoemde M-decreet in werking. Leerlingen met een 
beperking krijgen het recht om school te lopen in het gewoon onderwijs, zolang daarvoor 
"redelijke aanpassingen" volstaan. Zie verder apart artikel bij rubriek Onderwijs. 

 

 Meldpunt sociale fraude 
 

Het centraal meldpunt voor sociale fraude komt er vanaf 1 september. Dat meldpunt moet 
onder meer mee de oneerlijke concurrentie bestrijden in de bouwsector. Het meldpunt 
wordt het centraal aanspreekpunt om alle meldingen en klachten van sociale fraude te 
centraliseren en op te volgen.  

 

 Jeugd en cultuur 
 

Alle afdelingen van de jeugdbeweging KSJ-KSA-VKSJ zullen vanaf 1 september de naam van de 
koepelorganisatie dragen: KSA. De nieuwe naam is "kort, krachtig en duidelijk". Ook visueel 
verandert er het een en ander: alle leden zullen overschakelen naar een koningsblauw hemd. 
De koepel telt 280 groepen en 34.000 leden.  

 

 1 procent extra belasting op pensioensparen 
 

Banken en verzekeraars moeten voor het einde van september 1 procent belasting afhouden. 
In ruil voor de extra bijdrage deze maand, betalen de pensioenspaarders aan het einde van 
de rit 8 procent belasting in plaats van 10 procent. De nieuwe regeling is van toepassing 
tussen 2015 en 2019.  Als de pensioenspaarder 60 jaar wordt, betaalt hij 8 procent, 
verminderd met de vijf voorafbetalingen.  
Doordat de spaarders een deel van de taks vroeger moeten betalen, krijgen zij geen 
rendement op de betaalde bedragen.  Er zijn wel enkele uitzonderingen. Raadpleeg daarvoor 
uw bank. Volgens de begroting moet de maatregel dit jaar 300 miljoen euro opleveren. Bron:  
De Tijd. 

 

 Dag van de vrede  
 

21 september is de Internationale Dag van de Vrede.  
De grootste vredesvlag ter wereld (50m op 30m) zal op 21/9 om 12u neergelaten worden van 
de 'Belgacomtoren' in het centrum van Gent. 
 
Wie nog geen vredesvlag heeft kan die bestellen via julie@vrede.be (6 euro + eventuele 
portkosten) 
https://www.facebook.com/events/1641558416060686/  

 

 Studiedag  
 

Studievoormiddag Welwijs:  DE ARMOEDEKLOOF OVERBRUGGEN 
Info via: http://www.welwijs.be/studiedag2015.htm?utm_source=Klasse+-
+Schooldirect&utm_campaign=22d194813e-

https://www.facebook.com/events/1641558416060686/
http://www.welwijs.be/studiedag2015.htm?utm_source=Klasse+-+Schooldirect&utm_campaign=22d194813e-Schooldirect_W37_NIEUW9_8_2015&utm_medium=email&utm_term=0_9b4882f742-22d194813e-417934981
http://www.welwijs.be/studiedag2015.htm?utm_source=Klasse+-+Schooldirect&utm_campaign=22d194813e-Schooldirect_W37_NIEUW9_8_2015&utm_medium=email&utm_term=0_9b4882f742-22d194813e-417934981


Schooldirect_W37_NIEUW9_8_2015&utm_medium=email&utm_term=0_9b4882f742-
22d194813e-417934981  

 

 Veel jongeren verliezen uitkering  

Vanaf 1 september moeten jongeren onder 21 jaar een diploma hebben, anders krijgen ze 
geen stempelgeld meer. Zij krijgen geen inschakelingsuitkering en ook geen kindergeld. 
In de praktijk zijn die jongeren vaak ook niet ingeschreven bij de VDAB en krijgen ze ook geen 
begeleiding. De regering heeft die maatregel over de diploma’s na protest ook al bijgestuurd, 
waardoor ook de getuigschriften van beroepsonderwijs en de leertijd meetellen, want dat 
was aanvankelijk niet het geval, maar dan nog is het een drastische maatregel. Vroeger was 
het ook genoeg als je je zesde middelbaar af had, ook al was je niet geslaagd, dan nog mocht 
je gaan stempelen. 
Maar ook wie in 2013 de school heeft verlaten en nu nog jonger is dan 21 jaar, zit in deze 
situatie. 
Deze reglementering zal ook druk zet op de scholen om jongeren toch maar een diploma of 
getuigschrift te geven. 
 
De inschakelingsuitkering, soms ook wachtuitkering genoemd, is bedoeld voor 
schoolverlaters die na een jaar nog geen werk hebben gevonden. Sinds begin dit jaar wordt 
de uitkering nog maar toegekend tot de leeftijd van 25 jaar. Wie jonger is dan 21, moet vanaf 
1 september 2015 bovendien een diploma of een getuigschrift kunnen voorleggen. 
  
Om een inschakelingsuitkering aan te vragen, moet je aan deze voorwaarden voldoen: 
 

1. Je hebt een bepaalde studie of leertijd gevolgd en beëindigd.  Wie jonger is dan 21, 
moet wel over een diploma of een getuigschrift beschikken.  

2. Je volgt niet langer studies met een volledig leerplan. 
3. Je bent jonger dan 25 jaar op het moment dat je de inschakelingsuitkering aanvraagt. 
4. Je bent ingeschreven bij VDAB als voltijds of deeltijds werkzoekende en hebt je 

wachttijd of beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen. 
5. Je hebt actief naar werk gezocht tijdens je wachttijd of beroepsinschakelingstijd. 

  
Wie jonger is dan 21, moet dus een diploma of een getuigschrift kunnen voorleggen: 
 

1. een diploma secundair onderwijs 
2. een getuigschrift in het buitengewoon of beroepsonderwijs 
3. een certificaat via volwassenenonderwijs 
4. een getuigschrift van Syntra 
5. een attest bedrijfsbeheer 
6. een certificaat via leren en werken (het vroegere leercontract). 

  
Een werkzoekende jonger dan 25 heeft maximaal 3 jaar (36 maanden) recht op een 
inschakelingsuitkering. Ze kan één keer verlengd worden met een periode van maximum 2 
jaar, bijvoorbeeld bij een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33% of als 'kwetsbare 
werkzoekende'. 
  

http://www.welwijs.be/studiedag2015.htm?utm_source=Klasse+-+Schooldirect&utm_campaign=22d194813e-Schooldirect_W37_NIEUW9_8_2015&utm_medium=email&utm_term=0_9b4882f742-22d194813e-417934981
http://www.welwijs.be/studiedag2015.htm?utm_source=Klasse+-+Schooldirect&utm_campaign=22d194813e-Schooldirect_W37_NIEUW9_8_2015&utm_medium=email&utm_term=0_9b4882f742-22d194813e-417934981


Zit je wachttijd of beroepsinschakelingstijd van 12 maanden er bijna op? Dan ontvang je van 
VDAB een brief met een ingevuld attest. Ben je nog werkzoekend, dan kan je naar de Hulpkas 
voor Werkloosheid stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen. 
  
Meer info: 
 

 www.vdab.be/wegwijs/inschakelingsuitkering.shtml 
 www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t35#pdf-hide-source 

 
Zie ook: 
 
http://solidair.org/artikels/mara-gediplomeerd-en-24-jaar-zal-geen-recht-hebben-op-een-
werkloosheidsuitkering  

 

 Leefloon voor studerende jongeren 

Ongeveer een derde van de jongeren met een leefloon studeert. Dat blijkt uit cijfers van 
minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus. Meer dan 80 procent van de jongeren 
die een leefloon ontvangen en een opleiding volgen, volgt na een jaar nog steeds een 
succesvol studietraject. Daarnaast blijkt dat een op de drie jongeren binnen het eerste 
kwartaal na het beëindigen van een activeringstraject onder begeleiding van een OCMW aan 
het werk is. “Dit bewijst dat het OCMW voor jongeren absoluut een positieve rol kan spelen”, 
stelt Van Peel. “Al te vaak wordt de steun door OCMW’s als negatief gepercipieerd. Terwijl 
veel jongeren net gebaat zijn bij de brede ondersteuning die ze via een OCMW kunnen 
krijgen.” 
 
In de cijfers vallen enkele verschillen op tussen de gewesten. In tien jaar tijd was de stijging 
van het aantal jongeren met een leefloon in Wallonië en Brussel veel sterker dan in 
Vlaanderen. In Brussel stijgt het aantal intussen boven dat van Vlaanderen uit en in Wallonië 
ontvangen bijna dubbel zoveel jongeren een leefloon. Bovendien had een Vlaamse jongere in 
2014 gemiddeld behoefte aan zo’n 187 dagen steun. In Wallonië is dat 213 dagen, in Brussel 
239 dagen. 
 
Succesvol studietraject 
Het leefloon blijkt jongeren wel te helpen een studietraject met succes te kunnen afsluiten. 
Ongeveer 80 procent van de studenten met een leefloon namen een ruim jaar na het 
ijkmoment (maart 2010) nog steeds deel aan een succesvol studietraject. Een succesvol 
studietraject betekent dat een student het einddiploma heeft behaald of nog met dezelfde 
studie bezig is. Ongeveer 10 procent stopte met studeren en 4 procent startte een andere 
opleiding.  
Opmerkelijk is dat studenten met kinderen een lagere kans op een succesvol studietraject 
hebben dan studenten zonder kinderen. 
Jongeren aan het werk 
Ook de activeringsmaatregelen die OCMW’s kunnen inzetten om jongeren aan het werk te 
krijgen, werpen hun vruchten af. Bij de jongeren (tot 26 jaar) die werden tewerkgesteld met 
toepassing van artikel 60 § 7 en artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976, zien we dat 
zo’n 30 procent reeds in het eerste kwartaal na het beëindigen van hun activeringstraject aan 
het werk is. Op jaarbasis heeft ongeveer de helft minstens 1 kwartaal gewerkt, waarvan zo’n 
15 procent gedurende de ganse periode. 

http://www.vdab.be/wegwijs/inschakelingsuitkering.shtml
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t35#pdf-hide-source
http://solidair.org/artikels/mara-gediplomeerd-en-24-jaar-zal-geen-recht-hebben-op-een-werkloosheidsuitkering
http://solidair.org/artikels/mara-gediplomeerd-en-24-jaar-zal-geen-recht-hebben-op-een-werkloosheidsuitkering


Wat na de inschakelingsuitkering? 
Een inschakelingsuitkering kan je als jongere krijgen als je je ‘wachttijd’ van 1 jaar hebt 
doorlopen en nog geen werk hebt. De jongeren ontvangen deze uitkering dan gedurende 
maximum 3 jaar. Ongeveer een derde van de jongeren krijgt na het stopzetten van de 
inschakelingsuitkering ondersteuning van het OCMW, volgens de cijfers van de POD 
Maatschappelijke Integratie. De helft tot twee derde van de jongeren doet na verlies van hun 
inschakelingsuitkering geen beroep op OCMW-steun, onder meer omdat zij aan het werk zijn. 
 
OCMW belangrijke steun 
“Door sommigen wordt het in de tijd beperken van de inschakelingsuitkering gezien als een 
harde en asociale maatregel. Maar het is belangrijk om te weten dat net die jongeren na een 
paar jaar vruchteloos zoeken veel baat hebben bij de brede begeleiding en steun die een 
OCMW biedt”, aldus Van Peel. "De intensere begeleiding van een OCMW blijkt voor hen de 
juiste steun te bieden om werk te vinden of via een opleiding de slaagkans daartoe te 
verhogen.”  Bron: persbericht N-Va, zie: 
 
http://www.n-va.be/persbericht/ocmw-grote-steun-voor-studerende-jongeren   
 

 September promotiemaand 

Vanaf 01 september 2015 begint Neutr-On het elfde werkjaar.  
 
September is traditioneel onze promotiemaand voor nieuwe leden.  
Wie lid wordt, voor een jaar, vanaf 1 september 2015, blijft lid tot 01 januari 2017.  
Het voordeel voor het nieuwe lid is dus 4 maanden gratis lidmaatschap. Vanaf 1 oktober 3 
maanden, vanaf 1 november 2 maanden, enz.  
Deze promotieactie is alleen geldig als u lid wordt voor een volledig jaar, of twee jaar, en ze 
eindigt eind december 2015.  
 
Zoals u weet proberen wij al jaren de bijdrage zo minimaal mogelijk te houden.  
Neutr-On is dan ook de goedkoopste vakbond van het land en veel goedkoper dan de andere 
vakbonden.  
Door de gelijkschakeling van het arbeiders- en bediendenstatuut betalen ALLE leden dezelfde 
bijdrage (behalve kaderleden, directeurs, e.d.).  
 
De betalingswijzen zijn als volgt. Er zijn drie mogelijkheden:  
 
 Ofwel betaalt u 120 euro voor 2 jaar. De vakbondspremie van het eerste jaar dient dan 

als lidgeld van het tweede jaar.  
 

 Of u betaalt 65 euro per jaar. Hier is de vakbondspremie ook al afgetrokken. (Wat 
administratief minder werk meebrengt.)  

 
 Of u betaalt maandelijks met een doorlopende opdracht 6 euro per maand. Ook hier is de 

vakbondspremie er al afgetrokken,  
 
 Kaderleden, directeurs, e.d. betalen 100 euro per jaar of 9 euro per maand. (Hier is de 

vakbondspremie ook al afgetrokken.)  
 

http://www.n-va.be/persbericht/ocmw-grote-steun-voor-studerende-jongeren


Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via het inschrijvingsformulier op de site. Vul ook het 
formulier “doorlopende opdracht” in en geef het aan uw bank of regel die opdracht via PC-
banking.  
(* Deze actie geldt niet voor nieuwe leden die werkloos zijn, gepensioneerd of nog studeren.)  
 
Studenten of gepensioneerden betalen 25 euro per jaar.  
 
Betaal per overschrijving op rekeningnummer 001-2358832-62,  
met vermelding: lidgeld Neutr-On / Vakbond.  
Inschrijven kan via volgende link op de website:  
http://www.neutr-on.be/lidgeld   
 
Dit is een  ideaal moment om familie, vrienden, collega’s en kennissen lid te maken! 

 
 

 

ANTIPESTTEAM 
 

 Antipestprijs voor minister Geens 

Het  ANTIPESTTEAM  heeft voor de vierde keer de “Boterhammen met KAKtussen”-prijs 
toegekend.  Dit jaar is de winnaar Minister van Justitie Koen Geens. 

 

De “Boterhammen met KAKtussen”-prijs is, voor de vierde keer, opnieuw toegekend. 
Waar de meeste prijzen een initiatief willen belonen dat wezenlijk heeft bijgedragen voor het 
stoppen van pesterijen wordt deze prijs gegeven aan een persoon of een groepering die, 
volgens het Antipestteam, te weinig heeft bijgedragen om pesterijen te voorkomen. Deze 
prijs is jaarlijks en hij wordt op 1 september toegekend 
Met dit initiatief wil het APT personen of instellingen, zoals scholen of bedrijven, aansporen 
tot het effectief beteugelen of doen verdwijnen van pestgedrag. 
 
Voor dit jaar waren er vier genomineerden: 
•    Minister van Onderwijs Crevits werd genomineerd omdat er in het onderwijs nog te 
weinig  is verbeterd sinds vorige jaren.  Misschien is ze de laureate voor volgend jaar? 
 
•    Het GO!, omdat het voorkomen van pesterijen in het gemeenschapsonderwijs nog zeker 
niet optimaal te noemen is en te onduidelijk waar men terecht kan. 
 
•    Minister van Justitie  Koen Geens werd genomineerd omdat de wetgeving rond pesten te 
theoretisch is en in de praktijk te weinig concreet resultaten oplevert.  Slechts 1% van de 
pesters wordt via de rechtbank daadwerkelijk bestraft.  
 
•   Lieven Bouve, het nieuwe hoofd van het katholiek onderwijs, omdat hij ook geen duidelijk 
plan heeft om pesten te voorkomen.   
 
De laureaat van 2015 werd dit jaar  Minister van Justitie Koen Geens. 
Hij ontvangt dan ook de vierde “Boterhammen met KAKtussen”-prijs. 
De jury was van mening dat hij te weinig inspanningen levert om pesterijen te voorkomen. 

http://www.neutr-on.be/lidgeld


Slechts 1% van de pesters wordt via de rechtbank daadwerkelijk bestraft. In de wetgeving 
heeft men het wel steeds over overleg, bemiddeling en oplossingen zoeken, maar in de 
praktijk komt daar niet veel van terecht. 
Daarnaast wordt de gewone burger gepest omdat Geens er niet in slaagt Justitie behoorlijk te 
hervormen zodat er geen enkele garantie is op een eerlijk proces. De huidige hervormingen 
hebben het systeem nog problematischer gemaakt zodat een gewone burger nog moeilijker 
zijn rechten kan verdedigen via de rechtbank. 
 
Zie ook het artikel in deWereldMorgen over Justitie: 
http://www.dewereldmorgen.be/blog/netwerktegenarmoede/2015/08/11/wat-baten-pro-
deo-of-pro-bono-als-de-rechtstoegang-in-zijn-geheel-faalt  
 

 
Laureaten van de “Boterhammen met KAKtussen”  in: 

2012     Minister van Onderwijs  Pascal Smet 
2013     Mieke Van Hecke, hoofd katholiek onderwijs 
2014     Raymonda Verdyck, hoofd GO!, gemeenschapsonderwijs 
2015     Minister van Justitie  Koen Geens 
 

 

 

Minister Geens kan zijn prijs, die bestaat uit 
wat boterhammen met choco en een pot 
cactussen,  opvragen via de site waarna ze aan 
hem persoonlijk bezorgd worden. 

     

  

 

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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http://www.dewereldmorgen.be/blog/netwerktegenarmoede/2015/08/11/wat-baten-pro-deo-of-pro-bono-als-de-rechtstoegang-in-zijn-geheel-faalt
http://www.antipestteam.be/
http://www.neutr-on.be/

