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Algemeen 

 
 

 VS blijven schulden opstapelen 

 

 

 

In de VS heeft een akkoord tussen de Republikeinen en Democraten 

een einde gemaakt aan het gekibbel over het schuldenplafond. Het 

schuldenplafond werd van 14.000 miljard dollar tot 24.000 miljard 

dollar opgetrokken. Daardoor zullen de uitgaven de komende jaren 

verder blijven stijgen en zal de inflatie sterk toenemen.   

De inkomsten van de VS stijgen al een tijd niet meer maar de uitgaven 

gaan elk jaar hoger. De inkomsten bedragen momenteel ongeveer 2,18 



biljoen dollar per jaar, maar de uitgaven bedragen 3,69 biljoen dollar 

en zullen blijven toenemen. 

De VS zijn al sinds enkele jaren niet meer in staat om de tekorten te 

financieren via de uitgifte van obligatieleningen aan beleggers. Die 

hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Daarom is er geen 

andere mogelijkheid dan geld bij te drukken.  

Daarbij komt dat de economie verder blijft verzwakken. 

 

Op zaterdagmorgen 06 augustus 2011 kwam dan het gevreesde 

nieuws van Standard & Poor’s: De VS hebben hun AAA-rating verloren.   

 

China, de grootste buitenlandse schuldeiser van de VS, reageert 

bezorgd op de Amerikaanse begrotingsdeal. China, dat zo’n 1.100 

miljard dollar schulden van de VS in handen heeft, is ongerust over de 

verdere daling van de dollar. Door de bezuinigingspolitiek in de VS 

(waardoor de economie hapert)  en door het duurder worden van de 

Yuan ten opzichte van de dollar verwacht men ook in China een 

afkoeling van de economische groei. 

 

Ook in Europa blijft het wantrouwen in de economie voortduren.  

De ECB zal de komende jaren duizenden miljarden euro's moeten 

printen indien men de eurozone wil redden.  

 

Heel wat geld vlucht momenteel nog naar Zwitserland, maar dat land 

heeft al aangegeven niet langer opgezet te zijn met een te sterke munt. 

Zij gaan nu zelfs geld printen om hun munt, de Zwitserse Frank, te 

verzwakken. 

 

Na Griekenland blijven nu ook Spanje en Italië zorgen baren. 

Speculanten blijven overheidspapier van deze landen onder druk 

zetten. 

 

Volgens Berlusconi staan de overheidsfinanciën er in Italië een pak 

beter voor dan in de meeste andere grote economieën in de wereld. 

“Ook onze banken hebben voldoende liquiditeiten en zijn solvabel”, zei 

hij. Doch, Italië erkent wel dat het meer moet doen om het 

beleggersvertrouwen te herstellen. De staatsschuld bedraagt 120 

procent van het bruto binnenlands product (bbp). 

 

In Spanje vinden op 20 november vervroegde parlementsverkiezingen 

plaats. Het vertrouwen in de regering  was de voorbije maanden in 

elkaar gestuikt na de reeks impopulaire maatregelen die werden 

genomen om de overheidsfinanciën weer in orde te krijgen en het land 

uit het vizier van de speculanten te houden.  

 

Inmiddels komen ook de Franse banken onder druk na geruchten dat 

de kredietwaardigheid van Frankrijk zou worden verlaagd. De Franse 

bank Société Générale kreeg  woensdag 10 augustus harde klappen op 

de beurs. Het aandeel verloor in de middaghandel meer dan 21 procent 

van zijn waarde. BNP Paribas verloor bijna 14 procent en het aandeel 

Crédit Agricole ging met ruim 16 procent omlaag.  

http://www.beursduivel.be/encyclopedie/term/BNP


 

De Belgische inflatie is in juli toegenomen tot 3,75 procent, het 

hoogste peil in bijna drie jaar. In juni bedroeg de inflatie 3,67 procent. 

Bijna de helft van de hoge inflatie is te wijten aan de sterke prijsstijging 

van benzine, diesel, huisbrandolie, aardgas en elektriciteit. De inflatie 

zonder energie bedraagt slechts 1,92 procent. Het Federaal Planbureau 

gelooft dat de inflatie een piek heeft bereikt. De overheid ziet de 

inflatie vertragen van gemiddeld 3,5 procent in 2011 tot 2 procent in 

2012.  

 

 

 

 

 Politiek nog steeds strop 

 

 

 

De regeringsvorming zit nog steeds strop.  

Er verschenen onlangs in de media berichten dat Leterme de politiek 

zou verlaten. Maar dat klinkt, voorlopig, te mooi om waar te zijn. 

Leterme riep alle parlementsleden op om sneller uit vakantie terug te 

keren om een aantal  crisismaatregelen te kunnen treffen. Zo moet 

beslist worden wie de begroting voor 2012 zal opmaken (de 

ontslagnemende regering of de onderhandelende partijen).  

Patrick Dewael, Open VLD, zegt dat dit een opdracht moet zijn voor 

Leterme.  

Volgens hem kan het land zich niet permitteren om te wachten tot half 

oktober en dan pas beginnen met de begroting van volgend jaar. 

Bruno Tobback, kandidaat-voorzitter van SP.a, wil dan weer dat de 

onderhandelende partijen, onder leiding van formateur Elio Di Rupo 

(PS) de beslissingen over de begroting nemen.  

Ook N-VA  keurde de oproep van Leterme goed. Als er wetgevend werk 

moet gebeuren, dan moet het parlement zijn verantwoordelijkheid 

nemen en moeten we inderdaad vervroegd bijeenkomen om dat debat 

aan te gaan, aldus fractieleider Jan Jambon.  

Kamervoorzitter André Flahaut heeft aan premier Yves Leterme 

bevestigd dat de Kamer beschikbaar is voor de nodige commissies om 

de wetsontwerpen die op 20 juli aangenomen werden in de 

ministerraad, te bestuderen. Dat kan gebeuren zodra de teksten terug 

zijn van de Raad van State. 

Het parlement kan kort daarna samenkomen, aangezien het gewoonlijk 

slechts drie dagen duurt om het rapport van de commissies op te 

stellen.  

 

 

 

 

 Politici  verzwijgen mandaten 

 

 



 

 

Een aantal politici en topambtenaren willen hun mandaten niet 

bekendmaken, noch wat ze ermee hebben verdiend. Dat blijkt uit een 

publicatie die in het Belgisch Staatsblad is verschenen. 

Elk jaar publiceert het Staatsblad vóór 15 augustus een namenlijst van 

ongeveer 7.700 politici en topambtenaren over hun mandaten en/of  

vermogensaangifte. Dat is bij wet verplicht. Toch zijn er ook dit jaar 

opnieuw 286 betrokkenen die hebben nagelaten hun gegevens bij het 

Rekenhof in te dienen.  

Als zij dit niet snel doen, riskeren ze een dagvaarding en boetes tot 

5.000 euro.  

Volgens Neutr-On moet dat bedrag drastisch opgetrokken worden.  

Vorig jaar waren er 441 politici die hun cumuls verzwegen.  

Volgens het Rekenhof heeft dat vooral te maken met de dreiging tot 

vervolging door het parket van Brussel. 

Vorige maand moesten 15 Vlaamse politici en topambtenaren zich  

voor de correctionele rechtbank van Brussel verantwoorden omdat ze 

vorig jaar hun aangifte niet hadden ingediend. 

 

Neutr-On pleit er ook voor om na een legislatuur het vermogen van de 

politici en topambtenaren te onderzoeken en eventuele extreme 

vermogensinkomsten op hun herkomst te onderzoeken.  

Neutr-On wil ook een onmiddellijke afschaffing van de cumuls. 

 

Lijst van 12 augustus 2011 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2011/08/12_1.pdf  

 

Hierbij een overzicht van enkele cumulpolitici 2010 

Daniël Van Daele (PS) : 25 betaalde mandaten 

Dominique Notte (PS) : 24 betaalde mandaten 

Claude Emonds (PS) : 21 betaalde mandaten 

Didier Donfut (PS) : 19 betaalde mandaten 

Claudia Camut (PS) : 16 betaalde mandaten 

Patrick Adam (PS) : 16 betaalde mandaten 

Robert Joly (PS) : 16 betaalde mandaten 

Jean-Claude Phlypo (PS) : 16 betaalde mandaten 

Daniel Ledant (PS) : 15 betaalde mandaten 

Marie-Paule Mathias (PS) : 15 betaalde mandaten 

Andrée Budinger (PS) : 14 betaalde mandaten 

Karine Lalieux (PS) : 14 betaalde mandaten 

Daniel Lefèbvre (PS) : 14 betaalde mandaten 

Guy Milcamps (PS) : 14 betaalde mandaten 

Francis Tihon (PS) : 14 betaalde mandaten 

Robert Urbain (PS) : 14 betaalde mandaten 

Gilbert Van Bouchaute (PS) : 14 betaalde mandaten 

Guy Brockart (PS) : 13 betaalde mandaten 

Jean-Louis Close (PS) : 13 betaalde mandaten 

André Gilles (PS) : 13 betaalde mandaten 

Yvan Petit (PS) : 13 betaalde mandaten 

Bruno Rossi (PS) : 13 betaalde mandaten 

Fatima Abid (PS) : 12 betaalde mandaten 

Mohammed Azzouzi (PS) : 12 betaalde mandaten 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2011/08/12_1.pdf


 

Enzovoort, met 11, 10, 9 , 8,… 

 

Lees ook : 

http://www.politics.be/duiding/660/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs  

 

 

 

 

 Kleinere kleuterklassen? 

 

 

 

 

De Vlaamse Regering heeft op aangeven van Minister Pascal Smet het 

nieuwe omkaderingssysteem voor het basisonderwijs principieel 

goedgekeurd. Met dit systeem, dat in werking zou moeten treden op 1 

september 2012, zou de omkadering (= aantal leerkrachtenuren) van 

het kleuteronderwijs tot op het niveau van het lager onderwijs worden 

opgetrokken. In beide onderwijsniveaus zouden bovendien extra 

middelen worden ingebracht. De Vlaamse Regering wil hiermee werk 

maken tot de inrichting van kleinere kleuterklassen. Aan deze 

uitbreiding is een jaarlijks prijskaartje van 52 miljoen euro verbonden, 

goed voor de aanwerving van meer dan 1.300 leerkrachten (voltijdse 

equivalenten). De maatregel zou een uitbreiding van de omkadering 

inhouden, maar ook een rechtvaardigere verdeling ervan. 

Het nieuwe omkaderingssysteem schaft de bestaande aanwendings-

percentages af (nu 99,375% voor het lager en 98,425% voor het 

kleuteronderwijs).  De lestijdenschalen van het lager worden voortaan 

ook op het kleuter toegepast. In concreto betekent dit dat het 

kleuteronderwijs in de toekomst beter zou worden omkaderd en dat de 

berekening minder degressief zal zijn (schoolgrootte wordt in de 

omkadering dus minder doorslaggevend). 

Gevolg van dit nieuwe berekeningssysteem is dat het aantal lestijden in 

het Vlaams kleuteronderwijs stijgt met 8,2%, in het lager onderwijs is 

dat een verhoging met 1,6%. De bijkomende omkadering gaat dus wel 

degelijk in de eerste plaats naar de kleuterscholen. Het optrekken van 

de omkadering reflecteert ook in het gemiddelde leerlingen/leraar-

ratio. Dit cijfer zakt met dit nieuw omkaderingssysteem in het 

kleuteronderwijs van 17,5 naar 16,2 en in het lager onderwijs van 17,0 

http://www.politics.be/duiding/660/


naar 16,8. 

De lestijden lichamelijke opvoeding en de instaplestijden worden mee 

geïntegreerd in het systeem maar worden dus niet afgeschaft. 

Instaplestijden zullen enkel nog na 1 februari gegeven worden. 

De lestijden Gok, Gok+ (gelijke onderwijskansen) en Rand en Taal 

worden mee opgenomen in het systeem. 

De bandbreedte die in de totale omkadering wordt voorbehouden voor 

specifieke ondersteuning op basis van leerlingenkenmerken wordt van 

6,5% (optelsom Gok, Gok+ en Rand en Taal) naar 10 % opgetrokken en 

de drempel voor Gok-ondersteuning (minimum 10 % Gok-leerlingen) 

wordt afgeschaft. 

Als de leerlingen/leraar-ratio (maatstaf grootte klassen) van een school 

dan toch nog meer dan 18,5 bedraagt, wordt die afgetopt naar 18,5 

door het toekennen van extra lestijden aan die school. 

Volgens minister Pascal Smet stond het optrekken van de omkadering 

in het kleuteronderwijs al ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord 

maar was het in deze moeilijke budgettaire tijden geen evidentie. Met 

dit nieuwe systeem zou de gemiddelde Vlaamse kleuterklas een stuk 

kleiner worden en de verdeling van de omkadering rechtvaardiger. 

 

Op zich ziet er dit een goede maatregel uit, maar we mogen niet 

vergeten dat de crisis nog bezig is en het schooljaar 2012-2013 nog 

ver af. Alles wordt op de lange baan geschoven en je weet maar nooit 

of er tegen dan nog geld is. 

Afwachten dus of deze maatregel er effectief komt. 

 

 

 

 

 

 Goedkope Apple 

 

 

 

 

Het technologiebedrijf Apple  brengt een goedkope versie van de 

nieuwe iMac 21,5" uit,  hoofdzakelijk bedoeld voor de onderwijswereld.  

Een Europese prijs is nog niet bekend, maar de prijs van het toestel zal 

wellicht rond de 1000 euro bedragen. Tegenover het goedkope 

prijsplaatje staat echter een uitgeklede versie van de standaard iMac 

21,5". Zo beschikt de onderwijs-iMac  'slechts'  over een werkgeheugen 

van 2GB, een grafische kaart van 256MB en een opslaggeheugen van 

250GB. Ook de dualcore Intel Core i3-processor is minder krachtig dan 

de standaard Intel Core i5-processor.  Apple zou het toestel op 16 

augustus willen uitbrengen. 

 
 
 

 

 



 
 

 

Sectoren 

 
 

 

 Veiligheid op het werk  

 

 
(zie ook powerpointbijlage hoe het niet moet) 

 

We maken van deze stille vakantiemaand gebruik om u te wijzen op de 

wetgeving i.v.m. de veiligheid op het werk. 

En dat de wetgeving niet in alle landen zo nauwgezet wordt toegepast 

ziet u in de powerpointbijlage. 

Eens geopend klikken om verder te gaan.  (zie bijlage) 

 

http://www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/veiligheid_op_

het_werk/   

 

http://www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/arbeidsongeva

llen/  

 
 

 

 

 

 

 

Allerlei 

 

 

 

 

 Wordt doktersbriefje van één dag afgeschaft? 

 

 

 

De CM stellen voor het verplichte doktersbriefje bij afwezigheden van 

één dag af te schaffen. Volgens de CM levert dat zowel medische als 

http://www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/veiligheid_op_het_werk/
http://www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/veiligheid_op_het_werk/
http://www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/arbeidsongevallen/
http://www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/arbeidsongevallen/


financiële voordelen op.  

“Ten eerste zijn er steeds minder huisartsen en daardoor worden de 

taken van een huisarts beperkt tot de effectieve zaken die meerwaarde 

kunnen bieden. Ten tweede, is dat al die misschien minder nuttige 

consultaties een besparing kunnen opleveren voor de 

ziekteverzekering", zegt de CM. 

Voor hen betekent het waarschijnlijk een grote vermindering van de 

administratieve taakbelasting die de ziekenbriefjes van één dag 

meebrengen. 

Vanuit dat standpunt staat Neutr-On achter dit voorstel. 

 

De werkgeversorganisaties reageren verdeeld op het voorstel. Vandaag 

hebben de meeste werknemers een doktersattest nodig om te bewijzen 

dat ze arbeidsongeschikt zijn, ook al is het maar voor één dag. Een 

consultatie bij de huisarts kost de ziekteverzekering 20 euro en dat 

geld kan volgens de CM beter worden gespendeerd. 

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), de grootste 

werkgeversorganisatie in ons land, vindt de afschaffing van het 

doktersbriefje voor één dag bespreekbaar, maar pleit wel voor 

compenserende maatregelen, zoals een uitbreiding van de 

controlemogelijkheden en de opname van sancties in de wet 

arbeidsovereenkomsten. 

"Bijvoorbeeld als een werknemer niet of niet tijdig verwittigt dat hij 

afwezig is, niet beschikbaar is voor een controle of zich daaraan 

onttrekt", legt Kris De Meester van het VBO uit. "Dat zijn toch 

elementen die we in het verhaal willen brengen." 

De zelfstandigenorganisaties NSZ en Unizo zijn wel tegen het idee van 

de CM gekant. Unizo heeft naar eigen zeggen "begrip voor een aantal 

door de CM aangehaalde voordelen zoals de verlaging van de werkdruk 

bij huisartsen en minder kosten voor de ziekteverzekering", maar 

volgens Unizo "wegen deze voordelen niet op tegen de mogelijke 

nadelen". 

Unizo wijst er op dat het doktersbriefje "een van de weinige formele 

drempels" is om de "grijze en zwarte zone bij absenteïsme" tegen te 

gaan. Het NSZ benadrukt dat absenteïsme zeker voor kleine 

ondernemingen een prangend probleem is. "En dat probleem zal alleen 

maar groter worden door het doktersattest voor één dag ziekte af te 

schaffen", meent de organisatie. 

 

 

 

 

 Miljonairstaks 

 

 

 

 

 

In het Leuvense betoogden enkele weken geleden actievoerders, onder 

leiding van Tine Van Rompuy (PVDA), zus van de voorzitter van de 

Europese Raad Herman Van Rompuy. 



Tijdens de actie werd  gepleit voor het invoeren van de zogeheten 

"miljonairstaks". 

De actievoerders fietsten onder meer naar het domein "de Spoelberch" 

in Haacht. Die locatie werd er uitgepikt omdat het de eigendom is van 

de familie De Spoelbergh, hoofdaandeelhouder van AB InBev en volgens 

Tine Van Rompuy de rijkste familie van België. Het kopstuk van de 

PVDA benadrukte dat het fortuin van de familie in twee jaar tijd is 

aangedikt van 13,7 tot 20,1 miljard euro.  

De "miljonairstaks" is een belasting op het vermogen voor wie in ons 

land meer dan 1 miljoen euro bezit. De PVDA, die de actie had 

georganiseerd, wil op deze manier de echte schuldigen van de crisis 

straffen.  

Ons land zou 88.000 families tellen met een vermogen boven het 

miljoen. Wie 1 tot 2 miljoen euro bezit, moet volgens de partij voortaan 

jaarlijks belast worden met 1 procent, tussen 2 en 3 miljoen euro met 2 

procent en meer dan 3 miljoen euro met 3 procent. De Spoelberchs 

belasten met 3 procent zou de staatskas 606 miljoen euro per jaar 

opbrengen.  

De 'miljonairstaks' zou in totaliteit volgens de PVDA jaarlijks 8 miljard 

euro kunnen opleveren.  

Ook Neutr-On pleit voor een betere verdeling van de rijkdom. 

 

 

 

 

 Vaderschapsverlof beter beschermd 

 

 

 

Vaders die gebruikmaken van hun recht op vaderschapsverlof zijn 

voortaan beter beschermd tegen ontslag. Tijdens de periode van 

bescherming kunnen ze enkel ontslagen worden omwille van redenen 

die losstaan van de opname van het verlof. Elke werknemer heeft recht 

op 10 dagen kort verzuim voor de geboorte van een kind waarvan de 

verwantschap langs vaderszijde vaststaat.  Ook kinderen buiten het 

huwelijk vallen onder de regeling, op voorwaarde dat de werknemer 

bewijst dat hij het kind erkent. De 10 dagen afwezigheid moeten niet 

noodzakelijk in één keer of vlak na de geboorte worden opgenomen. 

Ze zijn vrij op te nemen binnen de 4 maanden vanaf de dag van de 

bevalling. Bij de geboorte van tweelingen, drielingen… wordt het aantal 

dagen afwezigheid niet verhoogd. 

Europa had 9 jaar geleden al een richtlijn (Richtlijn 2002/73) 

aangenomen die uitdrukkelijk bepaalt dat mannen in dit geval, net als 

vrouwen die moederschapsverlof nemen, het recht hebben om na hun 

afwezigheid terug aan de slag te gaan in hun oude baan (of een 

gelijkwaardige baan). Eigenlijk moest die richtlijn al omgezet zijn tegen 

5 oktober 2005… 

Maar nu heeft, eindelijk, ons land die richtlijn in de wet van 11 juni 

daaromtrent aangenomen. De wetgever biedt vaders die gebruikmaken 

van hun recht op vaderschapsverlof namelijk een gelijkaardige 

bescherming als moeders en adoptanten tijdens hun moederschaps- of 



adoptieverlof. 

Dit betekent dat de werkgever geen handelingen mag stellen die ertoe 

strekken eenzijdig een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst 

van de werknemer die gebruikmaakt van zijn recht op 

vaderschapsverlof, behalve om redenen die vreemd zijn aan de opname 

van het vaderschapsverlof. 

De bewijslast ligt bij de werkgever. Als hij geen geldige reden kan 

voorleggen, of als blijkt dat het ontslag verband houdt met het 

vaderschapsverlof, dan moet hij bovenop de normale 

verbrekingsvergoeding een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is 

aan 3 maanden brutoloon. Deze vergoeding is niet cumuleerbaar met 

andere beschermingsvergoedingen. 

De beschermingsperiode gaat in op het ogenblik van de schriftelijke 

kennisgeving aan de werkgever en eindigt 3 maanden na die 

kennisgeving. 

Deze aanpassing van de Arbeidsovereenkomstenwet trad  in werking 

op 30 juli 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek  Antipestteam 

 

 

 

 

 Nieuw bestuur APT-Jongeren 

 
 

 

De APT-Jongeren kozen op 29 juli een nieuw bestuur. 

De nieuwe voorzitter is Yannick Quina, ondervoorzitter is Jordy De 

Temmerman en de secretaris is Fabian Depester. 

De APT-Jongeren zijn goed bezig en zorgen er voor dat via de nieuwe 

media onze verenigingen blijven groeien. 

Hun website wordt steeds uitgebreid en het aantal jongeren dat zich 

engageert via Facebook blijft sterk aangroeien. Momenteel zijn er al 

bijna 700 sympathisanten ingeschreven. Bedoeling is dat 

jeugdverenigingen en scholen ook over onze werking geïnformeerd 

worden. 

Zie website:   http://aptjongeren.be/   

Facebook:   http://www.facebook.com/#!/apt.jongeren  

 

Hiermee willen wij alle jeugdverenigingen en scholen oproepen om zich 

http://aptjongeren.be/
http://www.facebook.com/#!/apt.jongeren


 

bij de APT-Jongeren aan te sluiten. 

 

 

 

www.antipestteam.be 

 

 

 

 

 

 

Voor de volledige informatie zie: 

www.neutr-on.be 

Samen tegen corruptie en onrecht 

Gelieve deze nieuwsbrief naar al uw geledingen, familie, vrienden 

en kennissen te zenden. 

 

Wie geen Nieuwsbrief meer wil ontvangen, 

kan zich op eenvoudig verzoek uitschrijven. 

 

 

 

 

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

