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Algemeen 

 

 Het was weer 1 Mei 

 

 

 

Tijdens de 1 Mei-toespraken kwamen de sociaal-economische 

onderwerpen ruim aan bod. 

Vooral ons systeem van automatische indexering van lonen en sociale 

uitkeringen werd uitvoerig verdedigd door enkele politieke partijen en 

sociale groeperingen.  



 

 

Neutr-On wil in ieder geval het behoud van de automatische 

indexering. 

Het is juist door ons indexsysteem, dat ons land minder fel door de 

crisis getroffen werd dan andere landen. Het is dank zij die indexering 

dat de koopkracht van de gezinnen, en dus ook de consumptie op peil 

gehouden kon worden. 

Zonder die automatische indexering zouden de werknemers, de zieken, 

de gepensioneerden en de werklozen steeds weer opnieuw hun 

koopkracht moeten verdedigen. 

Het is onaanvaardbaar dat de werkgeversorganisaties de index willen 

afschaffen.  

De automatische indexering moet niet in vraag gesteld worden, wel de 

overdreven bonussen, de constante prijsverhogingen van voedsel en 

energie en de winstmarges van de bedrijven. Want daardoor blijft de 

levensduurte maar stijgen en de koopkracht verminderen. 

De banken en de speculatieve markten zijn de oorzaken van de 

financiële crisis. Door hun geldverslaving hebben de 

onverantwoordelijke bankdirecteurs het geld van de spaarders 

verspeeld in beurscasino‟s.  

De gewone man is het slachtoffer van deze goklust. 

Neutr-On wil dat de rijken de crisis betalen. 

 

Bij de socialistische 1 Mei-vieringen haalden verschillende prominenten 

nog eens uit naar de schandalig hoge bonussen voor bankiers.  

Maar enkele dagen later bleek dat de socialisten het zelf niet zo nauw 

nemen met hun hoogdravende ethische principes. Niemand minder dan 

Bruno Tuybens, het SP.a-parlementslid dat zich de afgelopen jaren 

profileerde als een kruisvaarder tegen de poenpakkers bij de banken, 

bleek namelijk zélf riante bonussen te hebben ontvangen toen hij nog 

actief was in de banksector. Bruno Tuybens, de SP.a-politicus die al 

geruime tijd  protesteert tegen de excessieve bonussen voor bankiers,  

incasseerde tien jaar geleden bij KBC een bonus van maar liefst 

250.000 euro voor een periode van drie jaar. Tuybens is een graai- en 

kaviaarsocialist pur sang dus. Het ging hier om een bonus voor traders, 

dat zijn mensen die op de beurzen “gokken” met het geld van de kleine 

spaarder. 

Het zijn die traders die mede de financiële crisis veroorzaakt hebben.  

 

Ook andere socialistische voormannen verdienen goed hun boterham.  

Het was al bekend dat de voormalige socialistische senator Herman 

Verwilst bij zijn vertrek als nummer twee bij Fortis Bank niet minder 

dan vijf miljoen euro opstreek. De socialistische spoorbaas Jannie Haek, 

heeft een jaarwedde van 500.000 euro.  

 

Maar door al die schandalen is er duidelijk tumult binnen de SP.a. Meer 

en meer SP.a-leden zijn niet meer akkoord met de koers die de partij 

aan het volgen is. Zouden de leden door hebben dat ze geleid worden 

door “zakkenvullers”? Meer en meer leden verlaten de partij. Zopas 

verliet Erik De Bruyn (SP.a-Rood) de partij. Lees hier het interview met 

De Bruyn: 

http://www.sap-

http://www.sap-rood.be/cm/index.php?view=article&id=1306%3Ainterview-met-erik-de-bruyn-van-spa-rood-naar-rood-een-kwalitatieve-sprong-naar-linkse-politiek-op-massa-schaal-&Itemid=53&option=com_content


 

 

rood.be//cm/index.php?view=article&id=1306%3Ainterview-met-erik-

de-bruyn-van-spa-rood-naar-rood-een-kwalitatieve-sprong-naar-linkse-

politiek-op-massa-schaal-&Itemid=53&option=com_content 

 

 

 

 Neutr-On blijft verder ijveren voor volgende zaken:  

 

 Geen afbouw van de index, behoud van onze koopkracht 

 Geen verhoging van de pensioenleeftijd 

 Een aandeel van de winst van de bedrijven voor de werknemers 

 Geen duurdere gezondheidszorg 

 Betaalbare energie  

 Behoud van eerlijke en sociale solidariteitsmechanismen 

 Afschaffing van de bonuscultuur  

 Controle op bedrijfsbelastingfraude 

 Cumulverbod voor politici 

 Aftopping van overdreven lonen van politici en bedrijfsmanagers 

 Extra belasting voor grootgrondbezitters en superrijken 

 Betere hulpverlening en sociale bescherming voor starters  

 Meer solidariteit tussen de Europese lidstaten  

 Controle op onze corrupte rechters, geen klassenjustitie! 

 Stopzetten van het monopolie van de traditionele vakbonden 

 

 

 

 

 Economie blijft sputteren 

 

 

 

De wereldwijde financiële stabiliteit is de jongste maanden verbeterd, 

maar de broosheid blijft.  

 

Steeds meer economen maken zich zorgen over de kredietwaardigheid 

van de afzonderlijke Amerikaanse staten. Ze werden hard geraakt door 

de crisis en zagen hun belastinginkomsten flink afnemen.   

Begrotingstekorten van vele staten zijn geëxplodeerd, omdat ze 

enorme pensioenverplichtingen hebben en de overheidsuitgaven zijn 

toegenomen. Californië zag zich al enkele malen genoodzaakt tot het 

uitgeven van noodleningen.  

Californië is echter niet de enige staat die diep in de financiële 

problemen zit. Voor het fiscale jaar 2012 (dat begint op 1 juli 2011) 

voorzien maar liefst 44 staten een begrotingstekort van in totaal 125 

miljard dollar.  

Gokstaat Nevada duikt komend jaar naar verwachting het diepst in het 

rood. Deze staat verwacht een tekort van maar liefst 45,2 procent ten 

opzichte van de begroting. 

Om de pijn voor de lokale staten wat te verzachten overweegt de 

Amerikaanse president Obama om staten die in acute geldnood zitten 



 

 

uitstel te geven op de betaling van leningen die ze bij de federale 

regering hebben. Een andere maatregel die Washington overweegt, is 

een aanpassing in de wet waardoor staten failliet zouden kunnen gaan. 

Dat is nu nog niet mogelijk.  

Mocht het mogelijk worden voor staten om failliet te gaan, dan zou dat 

wel eens heel slecht uit kunnen pakken voor de doorsnee Amerikaan 

die zijn spaargeld in obligaties van de lagere overheden heeft zitten. 

Want het vertrouwen in die obligaties wordt alsmaar minder. 

 

Het IMF blijft ook bezorgd over de gezondheid van de Europese 

banksector. Om het vertrouwen van de economie te herstellen is een 

aanzienlijke versterking van de balansen van de banken van de 

eurozone noodzakelijk. Het IMF geeft toe dat de banken al 

inspanningen hebben gedaan, maar die volstaan niet.   

 

Griekenland  heeft extra geld en soepeler kredietvoorwaarden nodig.  

De Griekse schuld bedraagt nu 143 procent van het bruto binnenlands 

product (bbp) en Athene miste over 2010 met een begrotingstekort van 

meer dan 10 procent zijn doelstelling. 

De Griekse tienjaarsrente beloopt intussen meer dan 15 procent, de 

tweejaarsrente bedraagt meer dan 20 procent. De steun  kan er komen 

in de vorm van extra steun uit het Europese noodfonds of extra uitstel 

voor Griekse schuldaflossingen.  De Griekse minister van Financiën 

kreeg op een Europees spoedoverleg te horen dat Athene de extra 

fondsen maar krijgt als het meer en sneller werk maakt van een 

privatiseringsplan en van de aanpak van de belastingontduiking. 

Maandag 16 mei komen de Eurolanden bijeen te Brussel om de crisis te 

bespreken. 

De problemen in Griekenland worden een belangrijk gespreksthema in 

Brussel. Athene kreeg een goed jaar geleden een lening van EU en IMF 

van 110 miljard euro, in ruil voor strikte hervormingen. Experts van de 

Europese Commissie, de ECB en het IMF bekijken momenteel of 

Griekenland zich voldoende aan dit schema houdt. De voorbije dagen 

lieten verschillende hoofdrolspelers al verstaan dat het antwoord neen 

is. Een bijsturing is dus nodig.  

De problemen in Griekenland ontketenen meer en meer speculatie over 

een herschikking van de Griekse schuld. Welke aanpassingen er komen, 

is onduidelijk. Europa wil eerst wachten op het rapport dat de experts 

van EU en IMF opmaken. Dat rapport wordt pas in juni verwacht. 

De Griekse premier, Papandreou, heeft alvast al laten verstaan dat hij 

van verdere privatiseringen dé prioriteit wil maken. Athene wil met de 

verkoop van staatseigendommen 50 miljard euro verdienen. Er wordt 

zelfs geëist dat Griekenland een Grieks eiland verkoopt om de schulden 

te delgen. 

Een Duits parlementslid binnen de FDP maande vorig jaar Griekenland 

aan enkele eilanden te verkopen of uit de euro te stappen.  

 

Portugal heeft vorig jaar een tekort van 9,1% van het BBP geboekt, een 

half procent meer dan tot nu toe geschat. Dat deelt het nationaal 

instituut voor de statistiek mee. De Portugese staatsschuld loopt op tot 

93% of zowat 160,4 miljard euro. 



 

 

Een financiële reddingsoperatie voor Portugal zou tot meer dan 100 

miljard euro kunnen kosten. Van die 100 miljard zou 10 miljard 

gebruikt worden om de Portugese banken te herkapitaliseren. De 

socialistische premier José Socrates stapte op 23 maart op nadat het 

parlement het besparingsplan van zijn minderheidsregering had 

verworpen. Portugal is het derde land in de eurozone dat financieel 

gered moet worden, na Griekenland en Ierland.  

 

Er zijn weer geruchten dat Standard and Poor's de kredietwaardigheid 

van België zou verlagen wegens het uitblijven van de regeringsvorming. 

Maar ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) blijft die geruchten 

minimaliseren “omdat België op economisch vlak beter zou presteren 

dan vele andere eurolanden”. 

 

 

 

 Rijken worden rijker  

 

 

 

Naar aanleiding van 1 Mei,  het feest van de arbeid,  staan we stil bij de 

armoede in ons land.  Meer dan 11%  van de Vlamingen leeft onder de 

armoedegrens. Dagelijks berichten de media over hoe armoede beleefd 

en bestreden wordt. Dit jaar is ook het  “Europees Jaar van de 

bestrijding van armoede en uitsluiting”. Armoede stond volop in de 

kijker via het thema “Armoe troef” van de Erfgoeddag. Zie voor meer 

informatie  over armoede: 

http://erfgoeddag.faronet.be/tags/armoe-troef 

 

Het aantal Belgen dat een of meerdere kredieten niet op tijd heeft 

terugbetaald, is in april nog gestegen. Het waren er 369.415, of 1.428 

meer dan in maart. Dat blijkt uit cijfers die de Nationale Bank (NBB) 

onlangs publiceerde. 

In totaal bedroeg de achterstallige schuld in april 2,49 miljard euro, of 

bijna 18,5 miljoen euro meer dan in maart.  

In schril contrast daarmee blijkt dat de rijken nog rijker worden. 

De 1.210 rijkste mensen ter wereld bezaten in 2010 samen 4.500 

miljard dollar, wat meer is dan voor het uitbreken van de crisis. De 

vijfhonderd rijkste mensen hebben meer kapitaal dan de 416 miljoen 

armste. Zowat 925 miljoen mensen hebben dagelijks honger. 

Sociale groeperingen pleiten dan ook voor een taks op het bezit van de 

allerrijksten, zoals grootgrondbezitters. Het volstaat om een jaarlijkse 

taks van 2 procent te heffen op het patrimonium van de 1.011 

dollarmiljardairs om in de basisbehoeften van de planeet te voorzien.  

 

 

 

 

 

http://erfgoeddag.faronet.be/tags/armoe-troef


 

 

 

Onderwijs  

 

 

 

 De elektronische salarisbrief 

 

 

De overgang van een papieren administratie naar een digitale is volop 

aan de gang.  

Ook het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) wil daarbij  niet 

achterblijven. De voorbije jaren zijn er al belangrijke stappen  gezet in 

het informatiseringsproces. Denk daarbij aan het personeelsdossier. Nu 

zet AgODi een nieuwe stap! AgODi zal ook met de personeelsleden 

elektronisch communiceren. Voortaan krijgt u uw maandelijkse 

salarisbrief ook digitaal. Gedaan met de verloren salarisbrieven en met 

duplicaten aanvragen. Elektronisch informatie ontvangen over uw 

salaris is toch niet verplicht. U kiest daar zelf voor. Als u liever nog de 

papieren brief krijgt, is dat geen probleem. Thuisbankieren is wel een 

voorwaarde om de salarisbrief elektronisch te ontvangen. Het voordeel 

daarvan is dat u uw salarisbrief ontvangt in een goed beveiligde en zeer 

betrouwbare omgeving. Nu zijn Axa, CBC, Centea, Deutsche Bank, 

Dexia, Fintro, Fortis, ING, KBC, 

Hoe gaat alles in zijn werk? U krijgt toegang via de Zoomit-knop van uw 

'thuisbank'. Het volstaat om de Zoomit-knop aan te klikken en kennis te 

nemen van de algemene gebruikersvoorwaarden om op een eenvoudige 

manier uw salarisbriefje op uw scherm te krijgen. Voor bijkomende 

informatie raadpleegt u de websites www.ond.vlaanderen.be/wedde/esb  

of www.zoomit.be. En  

http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/esb/FAQ.htm 

U kunt ook mailen voor informatie naar : 

elektronischesalarisbrief@ond.vlaanderen.be.  

 

 

 

 Kleuterscholen  dreigen met staking 

 

 

 

In de Vrije Basisschool in Pittem zitten vijftig peuters in één klas, 

schreven verscheidene kranten. De Werkgroep Kleuterscholen riep 

eerder al op om te staken omdat de klasjes te groot worden.  

In september waren er in de peuterklas in Pittem slechts 14 peuters 

ingeschreven, maar na elke vakantie kwamen er nieuwe kindjes bij. 

Volgens de directrice is er alleen een budget om een tweede 

peuterleidster aan te stellen voor vier vijfde van de tijd. Op vrijdag is er 

daarom maar één juffrouw die voor de vijftig peuters zorgt. 

 

"Het is niet meer vol te houden", zegt Guido Sauwens van de Werkgroep 

http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/esb
http://www.zoomit.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/esb/FAQ.htm
mailto:elektronischesalarisbrief@ond.vlaanderen.be


 

 

Kleuterscholen. "Er is een tiental klassen met 42 kindjes, een tiental 

met 40, een twintigtal met 38 en zelfs 150 met 35 kindjes. 

 

De Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen is de overvolle kleuterklassen 

beu en dreigt met een staking, als de minister geen budget vrijmaakt 

om de zaken op te lossen tegen september. De Werkgroep beraadt zich 

nu over een staking begin volgend schooljaar. 

 

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet beloofde beterschap tegen 

1 september 2012, maar zet daar twee besparingsmaatregelen 

tegenover: de kleinste kleuterschooltjes moeten afgeschaft worden en 

ook het kleuterturnen moet aangepast worden.  

 

Ondertussen zette Smet het aantal kinderen per klas online.  Zie:  

http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/cijfermateriaal/klasgrootte  en  

http://www.kleuterscholen.be/index.php  

 

Marc Janssen van het overlegplatform voor directeuren in het 

basisonderwijsheeft heeft zijn bedenkingen bij de statistieken, waaruit 

blijkt dat in de gemiddelde kleuterklas slechts 21 kindjes zitten.  

Maar Janssen antwoordde dat je met statistieken, grafieken en 

gemiddelden niet alles kunt bewijzen. 

“Smet telt alle lesuren samen en komt zo aan zijn cijfer”, zegt Janssen. 

“Natuurlijk is een klas van 51 leerlingen (zoals in Pittem) heel 

uitzonderlijk. Maar het is even kort door de bocht als Smet zegt dat een 

kleuterklas 21 kindjes bevat.” 

Je ziet in de tabellen van de minister ook goed dat in grote scholen in 

grote steden de klassen groter zijn dan in kleine gemeenten.  

Janssen wijst er ook op dat het vaak heel erg moeilijk is om 

kleuteronderwijzers te vinden.  “Het is moeilijk om de uren die 

beschikbaar zijn, ook in te vullen.  Ook dat zorgt ervoor dat klasjes 

vaak groter zijn dan Smet berekende.” besluit hij. 

 

 

 

 

 Scholentekort dreigt in Antwerpen 

 

 
De komende jaren stijgt het aantal kinderen in Antwerpen sterk. Over 

vijftien jaar zijn er 23.500 kinderen extra die een plek op school 

moeten krijgen. Daarvoor is 450 miljoen euro nodig voor het stedelijk 

onderwijs, en nog eens 550 miljoen euro voor de andere schoolnetten. 

Tegen 2025 zal de schoolbevolking in het Antwerpse kleuter- en 

basisonderwijs met 45% zijn gestegen. Daarvoor is 1 miljard euro 

nodig, anders kan het recht op onderwijs niet meer worden 

gegarandeerd. 

Dat blijkt uit een rapport van de Task Force van de Onderwijsraad, die 

alle netten vertegenwoordigt. Komt dat geld er niet, dan stevent het 

Antwerpse onderwijs regelrecht af op een catastrofe. Er moeten 20 

http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/cijfermateriaal/klasgrootte
http://www.kleuterscholen.be/index.php


 

 

nieuwe scholen worden gebouwd, en nog eens dertig scholen moeten 

worden uitgebreid. 

Schepen voor Onderwijs Robert Voorhamme (SP.a) hoopt dat de 

Vlaamse regering snel meer middelen zal vrijmaken. Hij wil ook dat de 

stad Antwerpen autonoom kan beslissen over alle middelen, om nieuwe 

scholen te bouwen en die vervolgens in concessie te geven aan de 

verschillende schoolnetten. 

 

 

 

 
 

 
Sectoren 

 
  Spilindex overschreden 

 
 

Het Federaal Planbureau verwacht dat de spilindex in februari 2012 

opnieuw overschreden zal worden, minder dan een jaar na de 

overschrijding van april 2011. Daardoor zouden de overheidswedden 

en sociale uitkeringen voor de derde keer in minder dan twee jaar met 

2 procent verhoogd worden.  

Dit blijkt uit de gepubliceerde inflatievooruitzichten van het 

Planbureau. 

De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd nog 

maar net overschreden in april, en daarvoor in augustus 2010. Wanneer 

dat gebeurt, worden de sociale uitkeringen (zoals 

werkloosheidsuitkering, leefloon en kinderbijslag) en pensioenen de 

daaropvolgende maand met 2 procent verhoogd; de overheidswedden 

volgen nog een maand later. 

"Overeenkomstig onze maandvooruitzichten zou de volgende 

overschrijding van de spilindex plaatsvinden in februari 2012", stelt het 

Planbureau. "Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in maart 

2012 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2012 met 2 

procent verhoogd worden." 

De inflatie, die dit jaar naar verwachting op 3,5 procent zal uitkomen, 

zal in 2012 dalen tot 2 procent, voorspelt het Planbureau. Voor de rest 

van dit jaar zou de inflatie, die in april 3,41 procent bedroeg, boven de 

3 procent zal blijven. Het hoogtepunt zou zich situeren in juli (3,87 

procent), om vanaf februari 2012 onder de 3 procent te zakken en 

vanaf mei zelfs onder de 2 procent.  

De verklaring ligt volgens het Planbureau bij de olieprijzen. Die staan 

nu op een hoog niveau en stuwen de inflatie omhoog, maar de 

verwachting is dat de olieprijzen gaan dalen. Daardoor zal de 

opwaartse druk op de inflatie in de loop van 2012 verdwijnen. Over het 



 

 

hele jaar 2012 zou de inflatie uitkomen op 2 procent. 

In 2010 bedroeg de jaarinflatie 2,19 procent; in 2009 was dat -0,05 

procent. 

 
 

   
 

 

 Textielsector 

 

 
De vakbonden hebben zich akkoord verklaard met het 

bemiddelingsvoorstel van de voorzitter van het paritair comité van de 

textielsector. Dat gebeurde naar eigen zeggen evenwel zonder 

enthousiasme. De vakbonden zeggen ontgoocheld te zijn over de 

houding van werkgeversorganisatie Fedustria, die de 

werknemersvertegenwoordiging voor een voldongen feit zou hebben 

gesteld. De vakbonden merken op dat het nieuwe voorstel onder meer 

op het gebied van koopkrachtverhoging tekort schiet. Er wordt wel 

opgemerkt dat het voorstel ook een aantal positieve elementen omvat, 

zoals het behoud van het indexsysteem, een verlenging van de 

brugpensioensystemen, de beperking van de flexibiliteit en een 

verlenging van alle bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten van 

bepaalde duur. De werkgevers moeten zich nog over het 

bemiddelingsvoorstel uitspreken.  

 
 Ziekenhuizen  zoeken pensioengeld 

 
De openbare ziekenhuizen en de ziekenhuizen die vroeger openbaar 

waren, (of die ontstonden uit fusies van privé- en openbare 

ziekenhuizen), zitten op een pensioentekort  van 2,7 miljard euro.   

Het een en ander heeft te maken met de fusies van ziekenhuizen.  

„Zuiver-openbare‟ ziekenhuizen zijn er niet meer in Vlaanderen. Ze 

„verzelfstandigden‟ allemaal of fuseerden met andere ziekenhuizen van 

de privé-sector. Vermits de lonen van de werknemers van de privé- en 

de openbare ziekenhuizen gelijk geschakeld zijn, worden in Vlaanderen 

zelden of nooit nog nieuwe medewerkers vast benoemd, ze krijgen 

allen het statuut van privé-werknemers. De groep van de vast 

benoemden „dooft zo uit‟.  

Voor de werknemers met een privé-statuut worden de sociale bijdragen 

niet meer betaald aan de kas van de lokale openbare besturen (RSZPPO) 

maar aan de werknemerskas (RVP). Voor hen wordt geleidelijk ook een 

aanvullend pensioen opgebouwd zodat het verschil met het openbaar 

pensioen verkleint.  

Van de slinkende groep van 8.000 medewerkers die nog vast benoemd 



 

 

zijn, is een meerderheid ouder dan 50. Over een tiental jaren zijn de 

meeste weg. De RSZPPO moet hun pensioenen betalen, maar ontvangt 

daarvoor geen sociale bijdragen meer want het nieuwe personeel zit 

allemaal bij de privé-sector.  

De RSZPPO verhaalt zijn pensioenuitgaven voor die 

ziekenhuisgepensioneerden echter toch op hun vroegere werkgevers. 

De impact verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis. De totale meerkost 

voor de periode 2012-2016 kan variëren van enkele miljoenen euro tot 

meer dan 40 miljoen euro voor sommige ziekenhuizen.  

De komende 25 jaar zal voor de pensioenen van de voormalige 

medewerkers van de Vlaamse openbare ziekenhuizen zo‟n 2,7 miljard 

euro nodig zijn.  

Die ziekenhuizen hebben dat geld niet en krijgen er ook niets voor.  

Aftredend minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) wil de 

openbare ziekenhuizen wel extra geld te geven maar enkel als ze 

opnieuw personeel vast benoemen.  

De minister sloot daarover een akkoord met de ambtenarenvakbonden.   

Als er opnieuw meer mensen vastbenoemde ambtenaren worden 

stijgen de inkomsten van de RSZPPO, zegt Onkelinx, en wordt het 

makkelijker de pensioenen van de gepensioneerde ambtenaren te 

betalen.  

 

 

 

 

 Deeltijds werken met duidelijke afspraken 

 

 

 

Als je werkgever niet duidelijk is over je dienstregeling bij deeltijds 

werken, dan zal hij zijn deeltijds personeel toch voltijds moeten 

betalen. 

Een werkgever die de uurroosters van zijn deeltijdse werknemers 

niet afficheert, moet hen voltijds betalen. Het leek nochtans vast te 

staan dat voltijdse tewerkstelling een onweerlegbaar vermoeden was, 

en dat de werkgever het tegenbewijs dus niet moest leveren. Maar het 

Hof van Cassatie sprak zich in een arrest in tegengestelde zin uit. 

Dit wil zeggen, werkgevers moeten de uurroosters verplicht publiceren. 

 

Bij deeltijds werk horen voortaan een aantal formaliteiten, bedoeld om 

zwartwerk gemakkelijker te bestrijden. 

Zo moeten alle uurroosters vermeld worden in het arbeidsreglement. 

Variabele uurroosters moeten 5 werkdagen op voorhand aangeplakt 

worden. Een kopie van het arbeidscontract of van een uittreksel ervan 

met het uurrooster, moet bewaard worden op de plaats waar het 

arbeidsreglement bewaard wordt. 

Er moet ook een vermelding komen in het arbeidsreglement van de 

vaste volgorde waarin de uurroosters elkaar opvolgen wanneer het 

arbeidsregime volgens een cyclus van meer dan een week 

georganiseerd wordt. 

 



 

 

Als een werkgever de bovenstaande formaliteiten niet respecteert, dan 

wordt vermoed dat de werknemers een voltijdse arbeidsovereenkomst 

hebben. De werkgever zal dan een voltijds loon moeten betalen aan 

elke deeltijdse werknemer van wie het uurrooster niet openbaar werd 

gemaakt. Ook de RSZ kan socialezekerheidsbijdragen op het voltijdse 

loon eisen. 

 

Het leek sinds 1 januari 2005 nochtans verworven te zijn dat voltijdse 

tewerkstelling een onweerlegbaar vermoeden was. De reglementering 

werd toen immers aangepast, net om een einde te maken aan de 

controverse die hierover bestond. 

 

Maar onlangs besliste het Hof van Cassatie hier dus anders over. In een 

rechtszaak tussen een werkgever en de RSZ was het Hof van Cassatie, 

net als het Hof van Beroep, van oordeel dat het vermoeden van 

voltijdse tewerkstelling wel weerlegd kan worden. Dus omgekeerd ook: 

het vermoeden van voltijds werk kan weerlegd worden als de werkgever 

bewijst dat zijn werknemers deeltijds tewerkgesteld zijn. 

Bron: http://content.jobat.be/nl/artikels/deeltijds-werken-en-toch-

voltijds-betaald-worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerlei 

 

 

 

 Overlevingspensioen alleen voor gehuwden 

 

Het overlevingspensioen is een pensioen dat aan de langstlevende 

echtgenoot of echtgenote wordt uitgekeerd op basis van de loopbaan 

van de overledene. Om ervoor in aanmerking te komen, moeten 2 

voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:  

 De langstlevende echtgenoot moet minstens 45 jaar oud zijn. 

Die voorwaarde valt weg als de langstlevende nog minstens 1 kind 

ten laste heeft of als de langstlevende voor minstens 66% 

arbeidsongeschikt is.  

 Het huwelijk moet minstens 1 jaar geduurd hebben. 

Deze regel werd ingevoerd om te vermijden dat koppels „in 

extremis‟ zouden huwen, om zo de rechten op het 

overlevingspensioen te openen. Met die voorwaarde wordt geen 

http://content.jobat.be/nl/artikels/deeltijds-werken-en-toch-voltijds-betaald-worden
http://content.jobat.be/nl/artikels/deeltijds-werken-en-toch-voltijds-betaald-worden


 

 

rekening gehouden als er uit het huwelijk een kind geboren werd. 

Dat mag zelfs gaan om een kind dat geboren is binnen de 300 

dagen na het overlijden. Aan die voorwaarde moet evenmin voldaan 

zijn als het overlijden te wijten is aan een ongeval tijdens het 

huwelijk of dat werd veroorzaakt door een beroepsziekte. Is er op 

het moment van het overlijden nog een kind ten laste waarvoor een 

van de echtgenoten kinderbijslag ontvangt, dan wordt er evenmin 

rekening gehouden met die voorwaarde. 

 

Rechtbanken bevestigen deze maatregelen. 

De pensioenwet spreekt expliciet over echtgenoten. Dat 

impliceert dat feitelijk en wettelijk samenwonenden geen recht 

hebben op een overlevingspensioen op basis van de loopbaan 

van hun partner. Die discriminatie tussen gehuwden en 

samenwonenden werd al herhaaldelijk in vraag gesteld voor 

verschillende rechtbanken. Maar die oordeelden telkens dat de 

overheid het recht heeft om dat onderscheid te maken. De 

wetgever kan zelf bepalen hoe hij de rechten van gehuwden en 

samenwoners invult, omdat hij die stelsels zelf in het leven heeft 

geroepen.   

In een uitspraak van midden maart 2011 besliste  het 

Grondwettelijk Hof echter dat onder specifieke voorwaarden  

wettelijk samenwonen ook pensioenrechten  kan openen. Als een 

koppel eerst wettelijk samenwoont en nadien huwt, dan moet de 

gezamenlijke duur van de wettelijke samenwoning en het 

huwelijk in rekening worden gebracht om te bepalen of voldaan 

is aan de 1-jaartermijn.  

 

 

 

 

 Politieke sponsoring  

 

 

 

De Vlaamse Maatschappij van Watervoorziening (VMW), een autonoom 

Vlaams overheidsbedrijf, blijkt één van de hoofdsponsors van de 1 Mei-

viering te Kortrijk te zijn. De VMW sponsort het Kortrijkse 1 Mei-event 

via de vzw Mayday Mayday, die in 1992 werd opgericht door het ABVV, 

de Bond Moyson en de SP.a.  

Peter Reekmans, Vlaams volksvertegenwoordiger formuleert het zo: 

“Nadat bekend raakte dat bonussenjager en moraalridder Bruno 

Tuybens voorheen zélf een bonus van een kwart miljoen euro opstreek, 

blijkt de socialistische familie er evenmin graten in te zien om bepaalde 

van haar nevenactiviteiten, weliswaar onrechtstreeks, te laten 

sponsoren door de Vlaamse Maatschappij van Watervoorziening (VMW). 

Enerzijds hebben overheidsbedrijven op politieke manifestaties niets te 

zoeken; anderzijds is het „not done‟ dat politieke partijen, voor het 

organiseren van hun manifestaties, al dan niet onrechtstreeks, 



 

 

sponsorgelden ophalen bij overheidsbedrijven. Dit is gewoon een 

kwestie van ethiek!”  

Peter Reekmans, die de ontoelaatbare sponsoring van de 1 Mei-viering 

te Kortrijk door de VMW  in het Vlaams parlement aanklaagde, pleit 

voor het opstellen en het instellen van een ethische code inzake de 

sponsoring door overheidsbedrijven. 

“Ik was ten zeerste verheugd om in het Vlaams parlement, bij het 

aanklagen van deze ontoelaatbare sponsoring, vast te stellen dat, met 

uitzondering van de SP.a, de meeste andere partijen hierover identiek 

hetzelfde dachten. Vlaams minister Schauvliege beloofde alvast om de 

regeringscommissarissen bij de VMW hierover om tekst en uitleg te 

verzoeken. Bovendien engageerde ze zich om samen met haar collega 

Bourgeois de sponsoring door Vlaamse overheidsbedrijven onder de 

loep te nemen. Hopelijk zal dit op termijn bijdragen tot meer politiek 

fatsoen en de geloofwaardigheid van de politiek in het algemeen. Aan 

dergelijk vormen van „Socialistisch Profitariaat in Actie‟ moet immers 

dringend paal en perk worden gesteld.” besluit Reekmans. 

Ook Neutr-On vindt dat dit soort sponsoring ontoelaatbaar is. 

 

Een ander type sponsoring waar Neutr-On niet mee kan akkoord gaan 

is de sponsoring van voetbalclubs door banken. Denk hierbij maar aan 

Club Brugge dat gesponsord wordt door Dexia, de bank waar Jean-Luc 

Dehaene  bezoldigd voorzitter van de raad van bestuur is.  

Dexia is nochtans de bank waar vele lokale overheden (gemeenten) 

aandeelhouder van zijn. Dus  moet die bank effectief de grootst 

mogelijke oplettendheid in acht nemen bij het goedkeuren van 

sponsordossiers. 

Organisaties die met puur publiek geld werken (zoals de VMW, 

drinkwatermaatschappij, de Lotto) en de banken  moeten een zeer 

kritisch sponsoringsbeleid voeren! Daarbij zouden eerlijke criteria 

moeten gehanteerd worden. Zo zou een bepaald bedrag kunnen 

gesponsord worden gedurende één jaar, voor bvb shirtreclame, voor 

die ploeg die eerst eindigt.  

Bepaalde sponsoring zoals van bijv. de Nationale Loterij, zou in alle 

transparantie en objectiviteit toegekend moeten worden aan een 

organisatie of bond die neutraal is (bijv. jeugdsporten via federatie of 

alleen nationale ploegen), maar zeker geen partijpolitieke groeperingen 

of clubs. Neutraliteit moet daarbij centraal staan!  

 

 

 

 

 Microsoft koop Skype  

 

 
 

  

Microsoft  kocht Skype voor 8,5 miljard dollar. 

Daarmee halen ze het netwerk van 170 miljoen gebruikers binnen. Het 

zou de bedoeling zijn dat Skype zou verweven worden met toestellen 

zoals de Xbox en Kinect, en de Windows Phone.  

Misschien betekent dit wel een revolutie in het telefoonlandschap en 



 

 

wordt  Skype verder ontwikkeld als een écht sociaal netwerk.  

Voor wie Skype nog niet kent: het  is een programma  waarmee men via 

de PC gratis naar vrienden kan bellen of chatten.   

Andere internettelefoons zijn:   Windows Live Messenger, Google Talk 

en VoipBuster.   

Ze zijn eenvoudig te vinden en te downloaden via internet. 
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 Agressieve jongeren 

 

 

 

Tijdens de paasvakantie waren er weer daden van agressie, door 

jongeren die zich vervelen, in recreatiecentra. Zowel in Hofstade als in 

Sint-Niklaas waren er vorige maand zware rellen en vechtpartijen met 

agressieve jongeren.  In Hofstade  bekogelen wel 200 tot 300 

relschoppers de politie met stenen en flessen. En dat er dan geen 

aanhoudingen gebeuren is al even onbegrijpelijk als het feit dat 

sommigen die terreur  nog goed  praten of  minimaliseren. 

Het probleem is niet nieuw, maar stelt zich  al jaren, en dat niet alleen 

in Hofstade of Sint-Niklaas maar ook elders in Vlaanderen. Agressieve 

jongeren laat men gewoon los lopen, ze gaan zwemmen, naar 

reecreatiedomeinen, feesten of kermissen zonder enige vorm van 

sociale controle en iedereen weet wat er dan gebeurt. Ze vallen 

voorbeeldige jongeren en burgers lastig, beginnen vechtpartijen of 

plegen vandalisme. Bij  „De Ster‟ in Sint-Niklaas komen er 

identiteitscontroles aan de ingang en hardleerse herrieschoppers zal de 

toegang geweigerd worden. Idem dito in Hofstade, waar er een grote 

omheining komt rond het domein en de bezoekers voortaan een 

toegangsticket zullen moeten betalen. De parken moeten daarom ook 

investeren in  veiligheidsmaatregelen zoals verhoogde 

politieaanwezigheid, camerabewaking, identiteitscontroles, 

terreinverbod voor amokmaker, extra administratie, en zo meer. 

Eerzame burgers en jongeren zullen dus entreegeld en de kosten 

moeten betalen om een probleem op te lossen dat zij niet hebben 

veroorzaakt.  

 

Volgens Neutr-On gaat het hier om laksheid in het nemen van de 

gepaste preventieve maatregelen door de overheid. 

In scholen wordt er te weinig gedaan om normen en waarden aan te 



 

 

 

leren, de schoolkoepels nemen hun verantwoordelijkheid daaromtrent 

niet en laten ook de agressie tegenover leerkrachten maar gebeuren 

zonder de gepaste maatregelen te nemen. 

Neutr-On pleit al jaren om  amokmakers de toegang tot 

recreatiedomeinen, kermissen of andere feestelijkheden te ontzeggen.  

Maar volgens SP.a-minister Smet zijn de problemen gemakkelijker op te 

lossen. Zo wil hij de Brusselse agressieve jongeren een 

openluchtzwembad geven in Brussel, dan moeten ze niet naar de regio 

om herrie te schoppen. Simpel maar eenvoudig.  

Neutr-On blijft het ontslag van minister Smet eisen. 

 

 

 

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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