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Algemeen 

 
 De economie blijft sputteren 

 
In de Verenigde Staten heft men bij het laatste rentebesluit de mogelijkheid geopperd dat 
extra stimuleringsmaatregelen nodig kunnen zijn indien de economie serieuze tekenen van 
vertraging gaat vertonen. 
In China vreest men voor een vastgoedzeepbel. 
Eind van de maand zal het Europese noodfonds functioneren waarvan de oprichters hopen 
dat het nooit gebruikt hoeft te worden. Een complexe constructie, die nu al veel kritiek krijgt. 
Het EFSF genaamd. Dat moet landen te hulp kunnen schieten die hun staatsschuld niet meer 
gefinancierd krijgen. Als ze er steun van trekken, krijgen ze wel zware voorwaarden opgelegd 
om hun economie te hervormen die zijn opgesteld door het Internationale Monetaire Fonds. 
Ook zullen ze een opslag moeten betalen die de kas van het fonds moet vullen. De Europese 
landen verzonnen dit fonds als crisisinstrument in maart, toen de financiële markten na de 
noodoperatie voor Griekenland in paniek raakten dat ook Spanje en Portugal hun 
staatsschulden niet meer op zouden kunnen brengen. 
Het EFSF krijgt een omvang van 440 miljard euro. Alle eurolanden zullen een aandeel erin 
nemen, maar het grootste deel van het geld moet bijeengebracht worden door de uitgifte van 
obligaties op de financiële markten die een rendement moeten opleveren aan de kopers dat 
vergelijkbaar is met het rendement op een Duitse staatsobligatie. De eurolanden staan 
garant. Leningen kunnen alleen gegeven worden aan landen, niet direct aan banken als zij 



bijvoorbeeld bij de stresstesten eind deze maand extra kapitaal nodig blijken te hebben. Wel 
kunnen landen een beroep doen op het fonds om zelf hun banken te kunnen helpen. 
Maar volgens sommige, vooral Amerikaanse, economen zal er misschien wel 2.000 miljard 
euro nodig zijn om de crisis te boven te komen 
Het EFSF komt in Luxemburg, met ondersteuning van Duitse instanties. Als er geen leningen 
worden verstrekt, zal het na drie jaar weer worden opgeheven. 
 
De Belgische staatsschuld is boven de 100 procent uitgestegen.   
Het zat er natuurlijk aan te komen: de staatsschuld is weer groter dan de jaarproductie van de 
Belgische economie. De schuld steeg tijdens de eerste drie maanden van 2010 met 16,3 
miljard euro tot 342,9 miljard. Het bruto binnenlands product (bbp, wat we met z’n allen aan 
goederen en diensten produceren) steeg in die periode met maar 1,5 miljard tot 338,8 miljard 
euro. De schuldgraad van de overheid steeg dus in die drie maanden van 97 naar 101 
procent van het bbp. Daarmee behoort België tot de top vijf van rijke landen waar de 
overheidsschuld groter is dan het bbp. Alleen Japan (189 procent staatsschuld), Italië (116 
procent), Griekenland (115 procent) en IJsland (108 procent) gaan ons vooraf.  
Een staatsschuld van 100 procent is natuurlijk vooral een psychologische drempel. Op zich 
maakt het niet uit of die staatsschuld nu een procentpunt hoger of lager ligt. Maar een hoge 
staatsschuld is om verscheidene redenen te mijden. De overheid moet gaan lenen om die 
schuld op te vangen. Hoe hoger die schuld, des te meer ze moet lenen en des te meer rente 
ze moet betalen. De rentebetalingen slorpen nu al bijna een kwart van de federale begroting 
op. Dat maakt dat de overheid minder mogelijkheden heeft om geld uit te geven aan 
bijvoorbeeld investeringen of maatregelen die onze economie moeten aanzwengelen. Landen 
met een hoge overheidsschuld hebben over het algemeen ook een hoge belastingdruk, net 
om die schuld af te bouwen, en dat kan de economische groei temperen.  
Landen met een hoge overheidsschuld zijn niet echt betrouwbaar bij het betalen van hun 
schulden en de kans is reëel dat daarom de rente verhoogd wordt. Daardoor moet de 
overheid nog meer geld uittrekken om de schulden te financieren. Een hoge staatsschuld 
heeft dus grote nadelen voor een economie.  
De gemiddelde schuldgraad van de 27 lidstaten van de Europese Unie steeg in drie jaar van 
59 naar 80 procent van het bbp. Het grote probleem voor België was dat we bij het uitbreken 
van de crisis al een staatsschuld hadden van 84 procent, en dat we dus al van een hoog 
niveau vertrokken.  
Het Planbureau heeft ondertussen becijferd dat met een ongewijzigd beleid onze 
overheidsschuld tegen 2015 stijgt naar 106 procent van het bbp. Als de nieuwe regering erin 
slaagt om tegen 2015 opnieuw een begrotingsevenwicht te bereiken, waarvoor structureel 22 
miljard euro moet worden gevonden, dan wordt de schuld teruggedrongen tot 91 procent. Het 
maakt meteen duidelijk dat we dan nog steeds ver verwijderd zijn van het toch al hoge niveau 
van 84 procent van het bbp eind 2007. Om nog maar te zwijgen van 60 procent, de 
schuldgraad die de Europese landen volgens het verdrag van Maastricht moeten nastreven. 
En dan hebben we het nog niet gehad over de stijging van de pensioenuitgaven en de kosten 
van de gezondheidszorg, als gevolg van de vergrijzing, die de staatsschuld nog zullen 
verzwaren. De volgende regering zal dus de zware taak krijgen om het land terug gezond te 
maken. (FD) 

 

 

 

 Crisis sloopt werkmotivatie 

 
De crisis laat ook haar sporen na bij de arbeidsmotivatie van de werknemers. 
Uit een studie van sociaal secretariaat SD Worx blijkt dat één op de drie werknemers binnen 
de twee jaar van werkgever denkt te veranderen. Achttien procent van hen zoekt daarbij 
intensief naar een nieuwe job. De cijfers liegen er duidelijk niet om: de crisis heeft onze 
werklust zwaar aangetast. 
“We werken niet meer zo graag. Werknemers hebben veel overuren gedaan en harde 
inspanningen geleverd, maar nu is de nek eruit. 
Toch is niet alles negatief. De harde inspanningen van de voorbije jaren hebben ertoe geleid 
dat de bedrijven een beter imago hebben en dat er een betere concurrentiepositie is. Ook de 
onderlinge relatie tussen werkgever en werknemer heeft er niet onder geleden. Integendeel, 
de werkgevers zijn erin geslaagd hun werknemers gemotiveerd te houden, waardoor de 
Belgische bedrijven de crisis relatief goed hebben doorzwommen.  
Ook waarschuwt SD Worx voor het wegtrekken van goede arbeidskrachten tijdens de grote 



wervingsperiodes. Daarvoor zal de werkgever moeten inzetten op een lagere werkdruk. Hij 
moet de druk van de ketel nemen, mensen wat vaker thuis laten werken, meer 
doorgroeimogelijkheden bieden en zoeken naar een beter evenwicht tussen werk en gezin.   
Bron SD Worx  (FaDe) 
 
 
 

 Wat verandert vanaf 1 juli? 

 
Het begin van een nieuwe maand betekent ook dat er enkele wijzigingen komen in het 
dagelijks leven. In juli 2010 is dat niet anders. Een overzicht. 
 
Registratie alarmsysteem 
Wie een alarmsysteem heeft dat niet is aangesloten op een alarmcentrale moet dat voor 1 juli 
laten registreren. Aanvankelijk lag de uiterste datum op 1 maart, maar de periode werd met 
vier maanden verlengd. 
Binnenlandse Zaken schat dat ongeveer 100.000 tot 150.000 Belgen een alarmsysteem 
hebben dat niet is aangesloten op een alarmcentrale. 
De registratie kan online gebeuren via www.police-on-web.be.  
Als de politiediensten een oproep krijgen, kunnen ze via een gegevensbank vlot alle 
informatie verzamelen en bepalen hoe ze het best kunnen handelen. 
 
Aanpassing kilometervergoeding 
Ambtenaren die zich voor hun werk met eigen vervoer moeten verplaatsen, krijgen van 1 juli 
2010 tot 30 juni 2011 een vergoeding van 0,3178 euro per kilometer. Veel bedrijven nemen 
dit tarief over voor het terugbetalen van de kosten van hun werknemers. 
De kilometervergoeding wordt elk jaar aangepast. Ze houdt rekening met de evolutie van de 
index (80%) en met de evolutie van de brandstofprijzen (20%). 
De voorbije twaalf maanden lag de vergoeding op 0,3026 euro per kilometer. 
De terugbetaling van de onkosten is vrij van belastingen en sociale lasten. 
 
Vergoeding voor  woon-werkverkeer 
Meer werknemers die vallen onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden 
(pc 218) krijgen recht op een vergoeding van hun werkgever voor het woon-werkverkeer. Tot 
nog toe diende die alleen een vergoeding uit te betalen voor werknemers die zich met een 
eigen vervoermiddel verplaatsten en een jaarloon hadden van maximum 19.831,48 euro. Nu 
wordt die grens opgetrokken tot 24.000 euro bruto. 
Voor de andere werknemers kan de werkgever zelf beslissen of hij een tussenkomst geeft of 
niet. 
 
Maximaal 60 euro mobiel internet 
Wie voor 60 euro gegevens van het internet afhaalt via zijn mobiele telefoon, wordt voortaan 
geblokkeerd. De maatregel is er gekomen omwille van de vele klachten over de hoge kosten 
voor het gebruik van mobiel internet in het buitenland. De maatregel geldt in heel de 
Europese Unie. 
 
Goedkopere gezondheidszorg 
Ook eenoudergezinnen en langdurige werklozen jonger dan vijftig jaar kunnen voortaan 
profiteren van het BIM-statuut als hun inkomen niet te hoog is. Daardoor krijgen ze een 
hogere tegemoetkoming voor hun geneeskundige verzorging. Die slaat zowel op 
raadplegingen, ziekenhuiskosten als kosten voor medicatie. 
De hogere tegemoetkoming geldt voor mensen met een maximum jaarinkomen op 1 januari 
2010 van 15.063,45 euro bruto, te verhogen met 2.788,65 euro per persoon ten laste.  
De betrokkenen moeten voor eind september de nodige formulieren invullen voor hun 
ziekenfonds. 
Oudere werklozen genieten al van deze maatregel. 
 
Kindergeld 
De jaarlijkse bijslag voor 'kinderen' van 18 tot 24 jaar bij het kindergeld stijgt van 50 euro naar 
51 euro. 
 
Strenger voor jongere sporters 

http://www.police-on-web.be/


Er komt een verstrenging voor wie professionele sporters in dienst heeft en wil genieten van 
een vrijstelling van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing.  
Voor sporters die jonger zijn dan 26 op 1 januari van het volgende jaar, moet 80% van de 
bedrijfsvoorheffing niet worden doorgestort. 
Voor oudere sporters geldt die vrijstelling alleen als het bespaarde bedrag wordt gebruikt voor 
de opleiding van jongere sporters. Dit laatste wordt nu verstrengd. Niet alleen moet de helft 
van het vrijgekomen bedrag van het niet doorstorten van bedrijfsvoorheffing van de 'oudere' 
sportbeoefenaars geïnvesteerd worden aan de opleiding van jonge sportbeoefenaars. 
Daarnaast mag slechts de helft van het aan de opleiding van jonge sportbeoefenaars bestede 
bedrag maar bestaan uit de betaling van de lonen aan die jonge sportbeoefenaars. 
Er moet dus meer gaan naar de opleiders. Gebeurt dat niet, dan moet het voordeel worden 
gestort in de schatkist, verhoogd met nalatigheidsinteresten 
 
Nieuw rijbewijs  
Er komt een nieuw rijbewijs in de vorm van een bankkaart. België, dat vanaf 1 juli Europees 
voorzitter is,  is met de invoering gestart in 17 gemeenten voor mensen die een nieuw 
rijbewijs krijgen. 
Het nieuwe rijbewijs is beperkt geldig. Het huidige rijbewijs ging eeuwig mee. 
Tegen begin 2012 moet iedereen er zo eentje hebben. Het zal 20 euro kosten. Het huidige 
kostte 11 euro. Het nieuwe rijbewijs is in heel Europa verplicht vanaf begin 2013. 
 
Zuinige koelkasten en televisies  
Koelkasten en diepvriezers moeten een stuk zuiniger. Toestellen die te veel verbruiken en 
daarvoor label krijgen dat slechter is dan een A-klassificatie, mogen vanaf 1 juli niet meer 
worden verkocht. 
 
Nieuw logo voor bioproducten 
Voorverpakte biologische producten krijgen een nieuw logo. Het bestaat uit witte sterren in de 
vorm van een blad op een groene achtergrond. 
Voor producten uit de Europese Unie is het logo verplicht. Voor ingevoerde is het facultatief. 
Naast het EU-logo mogen andere particuliere, regionale of nationale logo's worden 
aangebracht. 

 

 
Onderwijs 

 

 
 Gratis inenting tegen baarmoederhalskanker op school 

 
Vanaf september 2010 kunnen alle meisjes uit het eerste jaar secundair onderwijs zich gratis 
laten inenten tegen baarmoederhalskanker op school.  Het vaccin wordt al gratis aangeboden 
bij je huisarts maar vormt nog steeds een drempel omwille van het dure remgeld. Met deze 
maatregel hoopt de overheid een grotere groep te bereiken.  
Daarnaast zijn drie Vlaamse universitaire ziekenhuizen gestart met een vaccinatiecampagne 
tegen baarmoederhalskanker bij vrouwen tussen 15 en 25 jaar. 
De initiatiefnemers hebben goede hoop dat ze deze levensbedreigende ziekte, die per jaar 
minstens 600 vrouwen in België treft, nagenoeg helemaal kunnen uitroeien.  
De doorbraak daarvoor is de ontdekking dat een virusinfectie in zowat 80% van de gevallen 
aan de basis ligt van baarmoederhalskanker: het humaan papillomavirus (HPV) . Dat staat 
bekend als een seksueel overdraagbaar virus en dat bij sommige vrouwen 
baarmoederhalskanker veroorzaakt.  
Recent onderzoek, onder meer van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, heeft 
aangetoond dat een simpele HPV-test, via een uitstrijkje, doeltreffend kan voorspellen of een 
vrouw al dan niet voorbestemd is om baarmoederhalskanker te krijgen. 



 

 Schoolverlaters zonder diploma stijgt  

Het Vlaams leerplichtonderwijs biedt verscheidene paden om een diploma of getuigschrift in 
de wacht te slepen. Voor bepaalde soorten kwalificaties is het percentage van de 
schoolverlaters dat die kwalificatie verwerft de voorbije jaren systematisch veranderd.  
Het netto-effect van die veranderingen is dat het aantal jongeren dat het leerplichtonderwijs 
verlaat zonder diploma of getuigschrift geleidelijk is gestegen. In 1999 verliet ongeveer 12,3 
procent van de leerlingen de school zonder kwalificatie. In 2007 ging het om 14,7 procent. 
Vooral bij de jongens ligt het aantal hoog: bijna 1 op 5. Dat blijkt uit onderzoek van het 
Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen, in opdracht van de Vlaamse overheid.  
 
Bekijk het rapport van het onderzoek op www.steunpuntloopbanen.be 

 

 
Sectoren 

 
 Bouwsector  

 
Vanaf 1 juli is er een opslag voor wie in de bouwsector werkt. 
De lonen in de bouwsector worden geïndexeerd. Dat gebeurt door de huidige lonen te 
vermenigvuldigen met 1,00696160.  De vorige indexering dateerde van 1 april 2010. 
Het basisloon voor een ongeschoolde werkkracht bedraagt nu 12,305 euro per uur. Een 
geschoolde van categorie IV vangt 14,810 euro per uur. 

 
 Transportsector 
 

 
Er is geen politiebegeleiding meer nodig bij uitzonderlijk vervoer (van extra grote dingen, 
zoals molenwieken, kranen e.d.). De begeleiders van dit vervoer zullen zelf aanwijzingen aan 
andere automobilisten kunnen geven in plaats van de politie. Vanaf 21 juli mogen alleen nog 
privébegeleidingsfirma’s met een vergunning dit vervoer begeleiden. 

 
 

 

 Taxigebruikers 
 
 

Klanten van een Vlaamse taximaatschappij krijgen voortaan een vervoerbewijs met 
uitgebreide informatie over onder meer de chauffeur, het taxibedrijf, de afgelegde reisweg en 
de reistijd. Voor eventuele klachten zal ook het nummer van het nabijgelegen politiekantoor 
op het vervoerbewijs vermeld staan.  
De nieuwe regeling werd al goedgekeurd in 2003, maar de invoering ervan werd enkele 
keren uitgesteld. Vanaf 1 juli is de regeling effectief geworden. 

http://www.steunpuntloopbanen.be/


 
 

 

 Zelfstandigen  
 

 
Vanaf 1 juli kan een zelfstandige die met vakantie wil, zich tot 30 dagen laten vervangen. 
Over de vergoeding daarvoor spreekt hij af met zijn vervanger. In de landbouw bestaat het 
systeem al langer. 
Kandidaat vervangers moeten zich via een erkend ondernemingsloket inschrijven in een 
'register van vervangende ondernemers'. 

 
 
Allerlei 

 
 Werkplaatsen worden goedkoper 

 
De gemiddelde gebruikskosten per werkplek bedroegen in België 11.764 euro per jaar in 
2009, een daling van 4,05 procent tegenover 2008. De accommodatie (gebouw, huur, 
onderhoud, energie, ...) vertegenwoordigt 41 procent van deze totale kostprijs, tegenover 35 
procent voor de kosten voor IT-infrastructuur (algemene hardware voorzien per werkplek, 
softwarepakketten en bijbehorende diensten, met uitzondering van de bijzondere tools eigen 
aan de activiteiten zelf van een onderneming). 
Middelen en diensten zoals veiligheid, catering en schoonmaak, zijn goed voor 19 procent 
van het totaal. Het beheer van het vastgoed enz. (strategisch beheer, helpdesk, 
bevoorrading, ...) vertegenwoordigen 4 procent van het totaal, terwijl de externe diensten 
(vergaderzalen, hotels en vervoer) de overige 1 procent voor hun rekening nemen. 
De belangrijkste kost in de index, vastgoed of accommodatie, daalde met meer dan 7 
procent, volgens OCI voornamelijk te wijten aan een verdere daling van de gemiddelde 
huurprijs. 
Heel wat bedrijven konden hun huurcontracten heronderhandelen of nieuwe deals afsluiten 
aan interessante voorwaarden in een onder druk staande huurmarkt. De onderneming stelt 
ook vast dat steeds meer bedrijven hun oppervlakte aan bureaus en aantal werkplekken per 
werknemer verkleinen. 
De kost per werkplek voor kantoorgebouwen is voor een onderneming de belangrijkste kost 
na de lonen en fiscale lasten. 

 
 Schuldbemiddelaars slaken noodkreet 

 
Steeds meer Vlamingen zitten diep in de schulden, zegt het Vlaams Centrum 
Schuldbemiddeling (VCS). Het centrum vraagt in een persbericht om een krachtdadiger 
beleid van de federale overheid.  Het VCS verzamelde enkele cijfers van de Nationale Bank 
en van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling om aan te tonen dat steeds meer 
Vlamingen met een hoge schuldenlast kampen. 
Zo stonden in de maand mei 518.656 wanbetalingen geregistreerd in de kredietcentrale van 
de Nationale Bank, en waren er 82.138 gezinnen die gebruik maakten van de procedure voor 
een collectieve schuldenregeling. In het laatste anderhalf jaar schommelt het aantal nieuwe 
wanbetalingen dat maandelijks geregistreerd wordt in de kredietcentrale systematisch rond 
de 10.000. Wachtlijsten worden ook hier een toenemend probleem. De 84 erkende 
instellingen voor schuldbemiddeling hebben wachtlijsten aangelegd omdat zij de toenemende 



vraag naar budget- of schuldhulpverlening niet meer aankunnen. De schuldbemiddelaars 
vragen een gezamenlijke aanpak van de verschillende overheden in dit land om deze 
uitdaging het hoofd te bieden. Het VCS roept de federale overheid in een memorandum op 
om op tien punten inspanningen te doen: 
betere  voorlichting en bescherming van de consument  
meer ruimte voor minnelijke schikkingen  
meer investeringen in bemiddeling en buitengerechtelijke geschillenbeslechting.  
Afbetalingen eerst op de hoofdsom laten toerekenen.  
Geen betalingsbevel in de relatie tussen consumenten en verkopers  
een modernisering van het beslagrecht  
een nieuw statuut voor de gerechtsdeurwaarder, met ook een sociale opdracht  
een optimalisatie van de procedure collectieve schuldenregeling.   
een beleid dat de precaire situatie van personen met schuldenproblemen als toetssteen 
hanteert bij de uitvaardiging van nieuwe regelgeving 
een betere ondersteuning van (ex-)ondernemers in de knel en van hun gezins- en/of 
familieleden.  

 
 RVA pakt agressie tegen controleurs aan 

 
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft extra maatregelen aangekondigd om de 
veiligheid van haar werkloosheidscontroleurs te verbeteren, zo klonk het begin juli in een 
persmededeling na overleg met vakbonden en politie. Het personeel van de RVA krijgt 
almaar vaker te maken met agressie op kantoor en bij controles op verplaatsing.  
Zo overlegt de overheidsdienst met de politie om agenten sneller te laten oprukken bij 
geweld. In de meeste kantoren werd ook al een alarmknop geïnstalleerd en opleidingen voor 
het personeel moeten preventief werken tegen geweldsituaties. Samen met de hulpkas, 
OCMW’s, vakbonden en de justitiehuizen komt er ook een systeem waarmee risicoklanten 
sneller gedetecteerd kunnen worden. Tot slot wordt ook de toegang tot de bureaus beter 
beveiligd met bewakingscamera’s, veiligheidsagenten en identiteitscontroles. (FaDe)  

 
 

 
Rubriek  Antipestteam 

 
 Pesten op het werk 

 
Er is alweer een nieuwe website opgestart over “pesten op het werk”. De website is opgestart 
door een “ervaringsdeskundige”. 
Deze website is gebaseerd op het werk van pioniers inzake deze problematiek (Dr. Leymann, 
Dr. Tim Field, Dr. Ruth en Gary Namie, ...).  Zij hebben ondermeer onderzoek gedaan naar 
typische vormen van pesterijen in de praktijk, de gevolgen voor de doelwitten, profielen van 
pesters en slachtoffers.  Ook geven zij waardevolle tips over hoe men er het best mee kan 
omgaan. Zijn doelstellingen zijn om  mee te werken bij zelfhulpgroepen of infosessies geven 
(als zijnde "ervaringsdeskundige") over pesterijen op de werkvloer.  
Zie voor verdere informatie:  www.pestenophetwerk.net. 

 
www.antipestteam.be 

 

http://www.pestenophetwerk.net/
http://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. 
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