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Algemeen



Economie blijft verslechteren

De internationale financiële crisis blijft op de economie wegen. De
recessie in de V.S. heeft al meer dan 8 miljoen banen gekost.
Ongeveer de helft van de Amerikaanse bevolking leeft in een gezin

waarin tenminste één gezinslid een of andere vorm van
overheidsuitkering krijgt. Eén derde van de Amerikanen leven in een
gezin dat voedselbonnen, een gesubsidieerde woning, cash steungeld
of gezondheidszorg voor de armen krijgt.
De Amerikaanse armoedegraad is vorig jaar gestegen naar 15,1
procent, het hoogste peil sinds 1993. In absolute cijfers gaat het om
46,2 miljoen mensen die in 2010 in armoede leefden. Dat is een record
sinds de metingen 52 jaar geleden startten.
In de Europese Unie lopen de banken, door de Europese schuldencrisis,
het risico op verliezen van 300 miljard euro.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) drong er bij Europa op aan om
tot 200 miljard euro in de banksector te pompen. Het IMF waarschuwde
dat de financiële instellingen geen geld meer zullen uitlenen als de
politieke leiders niet meer stappen ondernemen om het vertrouwen van
beleggers te herstellen.
Europa verzette zich in augustus tegen een soortgelijke oproep van het
IMF, dat destijds stappen wilde zien om banken te beschermen tegen
een mogelijk bankroet van Griekenland.
In Griekenland werd op 19 en 20 oktober een nationale staking
gehouden waar 4 miljoen mensen aan deelnamen. Tijdens de betoging
van 300.000 man bleven rellen niet uit. De sociale onrust blijft er
toenemen.
Toch wordt de regering gedwongen nog hardere maatregelen te
treffen, zo niet wordt de Europese geldkraan met noodkredieten dicht
gedraaid.
In Groot-Brittannië verwacht men dat tegen 2020 één kind op vier in
armoede leeft. Het gemiddelde inkomen van de gezinnen daalt in de
periode van 2009 tot 2012 met zeven procent.
Het aantal Belgen dat achterstand heeft bij het terugbetalen van
kredieten blijft stijgen. In september hadden 312.825 mensen één of
meerdere kredieten niet op tijd terugbetaald. De totale achterstand
bedroeg ruim 2,5 miljard euro.
De Dexiasoap heeft ondertussen zijn climax bereikt.
De Dexiabank werd genationaliseerd en de Gemeentelijke Holding gaat
in vereffening. Daardoor zullen de gemeenten verliezen leiden
waardoor de gemeentebelastingen waarschijnlijk zullen stijgen.
Er schijnt nu dan toch een regering in de maak te zijn. Die volgende
regering zal in totaal 22 miljard euro moeten besparen om in 2015 de
federale begroting in evenwicht te krijgen, een eis van Europa.
Bijna 4.000 euro per gezin of 1.000 euro per Belg. Dat is het bedrag
dat bespaard moet worden om het tekort volgend jaar te beperken tot
2,8 procent van het bruto binnenlands product.
Het aantal besparingen is niet meer te tellen: schoolverlaters zouden
niet automatisch nog een wachtuitkering krijgen, het aantal
ambtenaren wordt mondjesmaat verminderd, onrendabele treinen
worden afgeschaft, er komt een taks op vliegtuigtickets, er wordt

gesnoeid in de sociale zekerheid en de spaarders zullen niet
ontsnappen aan hogere belastingen.
Op die manier glijdt België, samen met de rest van de Europese Unie,
steeds verder weg van de oude welvaartsstaat naar een
verzorgingsstaat voor banken en steuntrekkers.



Hasselt in de greep van corruptie

Uit een reportage van Panorama op Canvas bleek dat toplui van de
politiezone Hazodi (Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek), zichzelf jarenlang
onterecht premies en vergoedingen lieten uitbetalen. Op kosten van het
korps zouden ook tal van aankopen zijn gedaan voor privégebruik. De
bedragen liepen op tot zo'n 350 euro per maand. Een sollicitante die
zakte voor een toegangsexamen zou toch de job hebben gekregen.
Een commissaris zou een onkostenvergoeding gekregen hebben van 10
jaar voor zijn motorgebruik tijdens dienstverband, terwijl hij maar
sporadisch van zijn motor gebruik maakte.
En een andere commissaris zou 22.000 euro gekregen hebben van de
verzekering omdat hij tijdens een eenmalig ritje tijdens de dienst zijn
10 jaar oude wagen wat gedeukt had.
Panorama probeerde vele personen voor de camera te krijgen voor
uitleg maar die weigerden allemaal. Daaronder ook Steve Stevaert, de
vroegere voorzitter van de bestuursraad van de Ethiasverzekeringen.
De klokkenluiders, enkele administratieve medewerkers, zouden ook
gepest en bedreigd zijn door hun chefs. Hun stappen naar het Comité P
leverden niets op, die deden geen onderzoek. Uiteindelijk zijn ze zelf
correctioneel vervolgd wegens gesjoemel, en geschorst.
Uit een extern rapport bleek dat 36 % van het personeel van de leden
van het korps wordt gepest.
Hasselts burgemeester Hilde Claes (SP.a) heeft in 2009 de functies van
de vier klokkenluiders opgeheven, officieel omdat die niet wettig
zouden geweest zijn. De vier zeggen dat ze hun leidinggevende
functies verloren en een job zonder inhoud kregen op een andere
plaats.
Claes reageerde dat er nooit bewijzen zijn gevonden van grote
mistoestanden.
De onterecht uitbetaalde premies zouden intussen zijn teruggestort.
Claes gaf wel toe dat ze de vier "klokkenluiders" overplaatste. Naar
eigen zeggen om een einde te maken aan de pesterijen. De
korpsleiding is intussen vervangen.
De begeleidingscommissie voor het Vast Comité van Toezicht op de
Politiediensten (Comité P) komt op korte termijn bijeen om zich met

het comité P te buigen over het dossier van de politiezone Hazodi. De
begeleidingscommissie heeft het Comité P herhaaldelijk in brieven
gevraagd naar informatie over het dossier, maar kreeg steevast te
horen dat de zaak nog in onderzoek was.
Hilde Claes nam het in „Reyers Laat‟ nog op voor de politiezone.
Zij zelf vond dat de reportage een eenzijdig beeld gaf.
Ze wou dan ook geen excuses aanbieden. En ze zou alles op dezelfde
manier aanpakken als ze het over moest doen.
Ze zat er zonder blozen en verweerde zich als een duiveltje in een
wijwatervat.
Zij is de dochter van oud SP.a-boegbeeld Willy Claes, vooral bekend van
de Agusta-affaire.
Hilde Claes, die duidelijk een “aardje naar haar vaartje” heeft, klonk
volkomen ongeloofwaardig.
Maar, na de scherpe kritiek aan haar adres maakte ze toch een bocht
van 180 graden en bood toch haar excuses aan voor haar foute
beslissingen.
Claes zal nu zelf klacht neerleggen. "De rotte appels moeten eruit." “Er
zijn al tien maatregelen voorgesteld tijdens een vergadering met het
schepencollege en het politiecollege van de zone Hazodi”, zei ze. De
vier klokkenluiders mogen ook op een gesprek komen.
De burgemeester heeft beslist om een klacht neer te leggen bij de
Anticorruptiecel van de politie om alle aantijgingen over "graaicultuur,
verzekeringsfraude, examenbedrog en andere mistoestanden" te laten
onderzoeken.
De Raad van State, de Arbeidsrechtbank, de Correctionele Rechtbank en
het Comité P moeten nu hun werk doen, volgens Claes.
Claes heeft duidelijk gefaald in haar aanpak. Toch vindt nog drie op de
vier Hasselaren dat zij moet aanblijven als burgemeester. Verder is
bijna 60 procent van mening dat haar excuses oprecht waren. Dat blijkt
uit een steekproef bij honderd Hasselaren, die “representatief”
genoemd wordt en in opdracht van Het Belang van Limburg werd
uitgevoerd.
Feit is dat Hasselt nu het “Vlaamse Charleroi” genoemd wordt, naar de
Waalse stad die bekend is voor haar corrupte gemeentebestuur dat vol
zit met graaisocialisten.
Neutr-On zal deze zaak blijven opvolgen en u van de afloop op de
hoogte houden.



Wat verandert er vanaf 1 oktober?

Vanaf 1 oktober zijn volgende zaken veranderd.


Het Lotto-formulier telt voortaan 45 nummers in plaats van 42. Het
wordt dus iets moeilijker om te winnen. Maar wie wint, is wel beter
af. Elke trekking is er een jackpot van minimum 1 miljoen euro te
winnen. Als niemand hem wint, wordt hij bovendien overgedragen
naar de volgende trekking.



Wie na 1 oktober 2011 zonnepanelen legt, zal hiervoor minder
subsidies krijgen. De prijs die men gedurende 20 jaar krijgt voor de
groenestroomcertificaten voor elke geproduceerde schijf van 1.000
kWh daalt van 300 euro naar 270 euro voor wie een installatie van
minder dan 250 kW heeft. Voor installaties die na 1 januari 2012 in
gebruik worden genomen, zal dit verder dalen naar 250 euro.



De Stad Brussel geeft een premie voor de aankoop van een
elektrische fiets of een elektrische aanpassingskit voor een fiets. De
premie is enkel bedoeld voor mensen die minstens 1 jaar op het
grondgebied van de Stad Brussel wonen.



Vanaf 1 oktober voert het parket, in het hele arrondissement
Antwerpen, een onmiddellijke minnelijke schikking in bij een
winkeldiefstal. Daardoor wordt het mogelijk om de daders meteen
financieel te laten opdraaien voor hun misdrijf. Met de nieuwe
aanpak volgt Antwerpen nu Hasselt met de onmiddellijke minnelijke
schikking. Bij diefstallen boven de driehonderd euro blijft de
snelrechtprocedure gelden, die vorig jaar in Antwerpen werd
geïntroduceerd.



Op 1 oktober treedt een bilateraal akkoord in werking tussen België
en Frankrijk voor de uitwisseling van gegevens omtrent
verkeersovertredingen. Daardoor zal een verkeersovertreding die u
in Frankrijk begaat, niet langer onbestraft blijven. Vroeger was dat
vaak wel het geval omdat de politie uw voertuig niet kon
identificeren als u geflitst was voor een snelheidsovertreding of voor
het roodrijden. De werkwijze wordt begin 2012 ingevoerd.



De financiële bijdrage van de gezinnen in kinderdagverblijven en
diensten wordt jaarlijks op 1 oktober geïndexeerd. Voor een
inkomen tot en met 40.221,41 euro zal de bijdrage maximaal 15,29
euro bedragen. Voor een inkomen van 40.221,42 euro tot en met
57.549,29 euro wordt dat maximaal 20,17 euro. Voor inkomens
vanaf 57.549,30 euro mag de bijdrage niet meer bedragen dan
26,86 euro.

Onderwijs



Staking in school

De leerkrachten van het KTA in Vilvoorde staakten onlangs omdat ze
vinden dat hun directie een leerling te slap aanpakte.
De aanleiding voor de staking was een incident waarbij een leerling
verbaal agressief was geweest tegen een van de leerkrachten.
Toen het leerkrachtenkorps vernam dat de jongen gewoon weer naar
school mocht komen, legden ze het werk neer. De directie moest
strenger optreden, vonden ze. Het was immers niet de eerste keer dat
de jongen zich agressief opstelde.
Neutr-On steunt de actie van deze leerkrachten en roept alle
schooldirecteurs op een gepast beleid te voeren tegen agressie tegen
leerkrachten.



Meer onbetaalde schoolrekeningen

Er zijn almaar meer openstaande rekeningen bij onze scholen. Het gaat
om rekeningen die de ouders niet kunnen of willen betalen. De
schulden lopen voor scholen soms op tot 10.000 euro per jaar.
Directies schakelen ook steeds meer incassobureaus in bij wanbetalers.
Alle scholen hebben er last van. De bedragen schommelen gemiddeld
tussen 1.000 tot 2.500 euro per school maar lopen soms op tot 10.000
euro per jaar.
Het gemeenschaps- en vrij onderwijs geven het probleem toe. Armoede
kan aan de basis liggen, maar ook nonchalance bij de ouders.
Het probleem situeert zich vooral bij de secundaire scholen, die geen
maximumfactuur hebben. Vooral in de technische richtingen, waar
leerlingen vaak duur materiaal moeten aanschaffen, zijn de kosten
zwaar. De maximumfactuur, ingevoerd in 2008 voor het kleuter- en
lager onderwijs, zorgt ervoor dat facturen in het kleuteronderwijs niet
meer mogen bedragen dan 20 euro per jaar, in het lager onderwijs niet
meer dan 60 euro per jaar.
Directies beroepen zich bij wanbetaling vaak op het OCMW om te
achterhalen om welke gezinnen het gaat. Bij aanhoudende wanbetaling

en in het slechtste geval sturen ze ook almaar vaker incassobureaus af
op de wanbetalers. Voor Neutr-On is het duidelijk dat sommige ouders
het moeilijk hebben om de studies van hun kinderen te betalen.
Ook het hoger onderwijs wordt alsmaar duurder. Die studiekost is
minimaal 2.000 tot 5.000 euro per jaar. Daardoor wordt de toegang
tot het hoger onderwijs steeds moeilijker.
Tegenover deze verdere ondermijning van de toegang tot het hoger
onderwijs, is er nood aan meer publieke middelen voor onderwijs. De
jongeren zelf zijn er meer en meer van bewust hoe belangrijk studeren
is.
Daarom pleit Neutr-On voor gratis studiemateriaal, voor alle leerlingen
en voor alle niveaus, en voor een verhoging van de studiebeurzen.



Verzekering tegen geweld

Is een extra verzekering tegen geweld op school wel nodig?
Een inrichtende macht moet voor haar personeelsleden voor voldoende
juridische bescherming zorgen. Die verplichtingen staan in cao IX die
sinds december 2010 van kracht is. Dat wil zeggen dat de scholen voor
al haar personeelsleden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
en rechtsbijstand moet afsluiten. De inrichtende macht moet ook
juridische bijstand voorzien als een personeelslid naar aanleiding van
een voorval, dat rechtstreeks verband houdt met haar of zijn job, een
schadevergoeding eist van een leerling, ouder of derden.
Op basis van die regelingen kan je jezelf afvragen of een extra
persoonlijke verzekering nog wel nodig is.
Informeer even bij je directie op de school of ze zo‟n verzekering heeft
en vraag de polis op zodat je kan nalezen wat er zoal instaat.
Als er problemen zouden zijn neem dan contact op met Neutr-On.

Sectoren



Bouwsector

In de bouwsector stijgen de lonen met 0,84 %. Het basisloon voor een
ongeschoolde stijgt daardoor tot 12,763 euro per uur. Voor een
geoefende van categorie II wordt dat 13,605 euro per uur.
De federale regering wil het zwartwerk en de sociale dumping in de
bouwsector aanpakken. Daarom wordt elke aannemer ook hoofdelijk
verantwoordelijk voor de uitbetaling van de minimumlonen bij zijn
onderaannemers. Voorts zal elke werknemer op een werf zich straks
eerst elektronisch moeten aanmelden. Als een onderaannemer niet het
minimumloon betaalt aan zijn personeel, zal de opdrachtgever van zijn
werkgever moeten opdraaien. Hij kan er alleen aan ontsnappen door de
uitbetalingen bij zijn onderaannemer te controleren. Voor de
beroepsorganisatie Bouwunie is het uitgesloten dat de hoofdaannemer
deze controle manueel zou moeten doen en dus aan zijn
onderaannemers bij elke uitbetaling van een factuur alle loonbrieven
zou moeten opvragen. Er zijn in België 22.000 werkgevers in de
bouwsector die maandelijks tientallen facturen uitsturen. Een tweede
reeks maatregelen van de regering slaat op de elektronische
aanwezigheidsregistratie. Alle personen die werven van een nog te
bepalen omvang betreden, zullen zich voorafgaand elektronisch
moeten melden. Dit moet vermijden dat men bij een controle moet
vaststellen dat de betrokken werknemers “er nog maar pas zijn”. Bron:
Vandaag.be



Cipiers en politie gaan staken

De ACOD heeft een nationale stakingsaanzegging ingediend voor alle
Belgische gevangenissen. Reden is de aanhoudende
veiligheidsproblematiek. De staking is ten vroegste op 22 oktober.
"De gevangenissen blijven onveilig", meldt de vakbond. "Vele
gevangenissen kampen met een groot personeelstekort en worden
geconfronteerd met afwezige of slecht werkende technische
hulpmiddelen."
Veel verlofdagen kunnen niet opgenomen worden wegens de
desorganisatie.
De vakbond VSOA Politie bereidt ook een nieuwe nationale
stakingsaanzegging voor naar aanleiding van de aanslepende
problemen in de Belgische gevangenissen. Deze vakbond wil vermijden
dat de politiediensten opgescheept worden met taken die eigenlijk de
hunne niet zijn. Wanneer cipiers staken, moeten agenten inspringen,
maar daarvoor moeten verloven ingetrokken worden en agenten uit

rust gehaald worden.
Politievakbond NSPV meldt dat de politie niet kan blijven inspringen.
VSOA Politie en NSPV begrijpen de moeilijke situatie in de
gevangenissen, maar menen wel dat de problematiek al heel lang
aansleept en dat de agenten niet kunnen blijven inspringen.
Neutr-On steunt deze acties en had al eerder de cipiers opgeroepen het
werk neer te leggen. Neutr-On eist trouwens al langer het opstappen
van ontslagnemend minister van Justitie De Clerck, wegens zijn
wanbeleid.
De cipiers in de gevangenissen van Sint-Gillis en Andenne hadden
onlangs het werk al neergelegd.



ArcelorMittal sluit

ArcelorMittal zal de hoogovens (warme lijn) in Luik volledig sluiten.
Neutr-On protesteert tegen deze sluiting en is het volledig eens met de
opinie van LDD.
LDD reageerde als volgt:
LDD is helemaal niet verrast door de afloop van de staalsaga van
Arcelor Mittal in Luik. Nadat Albert Frère zich steenrijk maakte door het
Waalse bekken en de staatskas leeg te zuigen, is het nu de beurt aan
Arcelor Mittal. Dat de hoogovens van Seraing en Ougrée zouden
dichtgaan of blijven stond in de sterren geschreven. Zowel de
overheden als de vakbonden hebben zich weer warm laten rollen, en nu
koud laten pakken. Naast de métallo‟s is de grote dupe de Belgische
belastingbetaler die voor honderden miljoenen emissierechten heeft
betaald om zogezegd de werkgelegenheid te redden.
Jean-Marie Dedecker: “In mijn boek „De aarde warmt op en de geesten
verhitten‟ (2010) omschreef ik het heropenen van de staalfabriek van
Arcelor Mittal als een hypocriet voorbeeld van milieubeheer.
Industriële archeologie werd weer operationeel gemaakt met de lusten
voor de metaalboeren en de lasten voor de gemeenschap. Om de
hoogoven in Seraing weer op te starten, moest Mittal tussen de 270 en
400 miljoen euro emissierechten aankopen. Met het chantagemiddel
van de werkgelegenheid liet Mittal de belastingbetaler opdraaien voor
93 procent van dit bedrag. Dit betekende dat Mittal 716.253 euro
subsidie kreeg per gecreëerde werkplaats! Een jaar later sloot de oven
in Seraing. Mittal maakte in dat jaar 6,1 miljard euro winst en had 12
miljard euro cashflow.”
In het crisisjaar 2008 realiseerde Arcelor Mittal ruim 9 miljard winst

dankzij de subsidiepot. Het kreeg ook nog 561 miljoen euro
belastingkorting door de notionele intrestaftrek en in totaal voor zo‟n
450 miljoen euro goedkope leningen van allerhande Europese
instellingen in het laatste decennium. Maar zodra de subsidieruif leeg
is, zijn de metaalboeren vertrokken.
Jean-Marie Dedecker: “Door de sluiting van de hoogovens gingen bij
Arcelor Mittal 2000 Belgische jobs verloren en had de staalreus plots
emissierechten over. In de periode 2008 tot 2012 kan het bedrijf
rekenen op een overschot van 100 miljoen ton gratis verkregen
emissierechten, want er sloot ook nog een fabriek in het Britse
Middlesbrough. Dat staat volgens een studie van de Britse organisatie
Sandbag voor 1,4 miljard euro. In mensentaal wordt dit zwendel
genoemd. Na Albert Frère heeft ook Lakshmir Mittal onze staatskas
leeg gevreten om nu zijn winsten weer elders in te zetten.”
Bron: LDD

Allerlei



Tekort aan sociale woningen

Bijna 62.000 Vlamingen wachten op een sociale woning. Maar horen zij
daar wel allemaal thuis? Volgens Mercedes Van Volcem (Open VLD)
kunnen er 14.000 sociale woningen vrijkomen als men de 10
procent hoogste inkomens laat vertrekken. Doordat de huishoudens
kleiner worden, zijn er meer woningen nodig en groeien de
wachtlijsten. Daarnaast zorgt ook de stijgende armoede voor een
toestroom van kandidaat-huurders.
Eens op een wachtlijst kan het nog jaren duren voor iemand
daadwerkelijk een huis toegewezen krijgt. Sommige regeringspartijen
willen een versnelde bouw van nieuwe sociale woningen, stelt Van
Volcem, maar zij stelt voor om wie na verloop van tijd meer gaat
verdienen, de huur op te zeggen.
Vandaag mag een huurder levenslang in een sociale woning blijven. En
de meesten doen dat ook. Zelfs als ze een royale erfenis krijgen of de
Lotto winnen. Zo zijn er mensen die in een sociale woning wonen maar
ondertussen wel hun ouderlijke huis verhuren.
Op het moment dat een kandidaat-huurder zich op een wachtlijst

inschrijft, mag hij geen eigen huis hebben. Behalve als hij ouder is dan
55 jaar dan. Een 55-plusser mag wel een eigendom hebben op
voorwaarde dat hij het binnen het jaar na de toewijzing van een sociale
woning verkoopt. Daardoor komen er ook zoveel senioren in
aanmerking voor een sociale woning. Ze verkopen dan hun eigen huis,
zetten het geld op een spaarrekening en betalen ondertussen maar 200
euro huur omdat ze een klein pensioen hebben.
Ook als het inkomen van een huurder stijgt, mag hij gewoon blijven.
Vandaag heeft een vierde van de sociale huurders een inkomen dat
hoger is dan de maximumgrens bij toewijzing. Zij betalen dan wel
huurgeld dat dicht in de buurt komt van de marktprijs. Maar wie wordt
daar beter van? De sociale huisvestingsmaatschappijen natuurlijk, aldus
Van Volcem. Het is logisch dat zij zoveel mogelijk van die betere
huurders in hun huizen willen, want daar worden ze zelf alleen maar
rijker van. En ondertussen blijven er duizenden mensen die echt
nergens anders terechtkunnen op de wachtlijst staan.
Daarom ziet Van Volcem die betere verdieners liever vertrekken. “Ik
pleit voor de invoering van tijdelijke contracten voor nieuwe sociale
huurders”, zegt ze. “Om de drie jaar moet worden onderzocht of ze
nog wel aan het inkomenscriterium voldoen om in een sociale woning
te mogen wonen. Is dat niet zo, dan moeten ze met behulp van sociale
leningen iets op de private markt zoeken. Als we de 10 procent
hoogste inkomens op die manier laten vertrekken, komen er in één
klap 14.000 sociale woningen vrij.”
Neutr-On vindt dit een goed idee van deze liberale politica, maar stelt
voor om dat onderzoek om het jaar te doen.
De Vlaamse minister van Wonen, Freya Van den Bossche (SP.a), voelt er
niets voor om de betere huurders in de richting van de private markt te
duwen. Volgens haar is het niet omdat ze een iets hoger inkomen
hebben dan de gemiddelde sociale huurder dat ze sterk genoeg zijn
om op de private markt aan de bak te komen. Daarnaast meent ze dat
er in sociale wijken ook mensen moeten wonen die een job en ambities
hebben. “Anders neem je alle toekomstperspectief weg en riskeer je
getto‟s te creëren”, beweert ze.
Neutr-On vindt dit maar een zwak argument. Waarschijnlijk is het meer
haar bedoeling om aan clièntilisme te kunnen doen voor haar kiezers.
Besproken Bron: Knack



Duur afscheidsfeest

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) wordt door
minister Schauvlieghe verplicht om het peperdure afscheidsfeest van
zijn directeur-generaal Bernard Breda te annuleren. Dit gebeurde nadat
Vlaams parlementslid Peter Reekmans (LDD), die in het verleden al tal

van ernstige, financiële mistoestanden bij de VMW aan de kaak heeft
gesteld, de onverantwoorde hoge kostprijs van 30.000 euro
publiekelijk aankloeg.
De VMW bedient drinkwater aan 2,6 miljoen klanten in 170 Vlaamse
gemeenten. Het is daarmee het grootste drinkwaterbedrijf in
Vlaanderen. Met de voorzitter en acht van de zestien bestuurders
benoemd door de Vlaamse Regering, is het bij uitstek een publiek
bedrijf. LDD-parlementslid Peter Reekmans stelt dat bij de VMW al jaren
een financieel wanbeheer aan de gang is: ”In eerste instantie is sprake
van zware operationele verliezen. Sinds 2006 is er een totaal
operationeel verlies van 59 miljoen euro. Dit wordt weggemoffeld met
boekhoudkundige trucs als het opwaarderen van het leidingnetwerk.
Dat netwerk is echter tot op de draad versleten: in 2009 bv. ging tot
30% door lekkages verloren. Ook de verkoop van het VMW-gebouw in
de Brusselse Belliardstraat, zogezegd om de pensioenen van het
personeel te garanderen, dient in werkelijkheid om de verliezen te
beperken.”
En er loopt bij de VMW nog meer mis op financieel vlak. Peter
Reekmans: “Wat te denken van een debiteurenopvolging, waarin in
2010 alleen al voor een bedrag van 2,8 miljoen euro facturen niet werd
geïnd. De VMW koopt ook ongeveer één zesde van zijn totale capaciteit
aan drinkwater aan in Wallonië, dit tegen een goedkopere prijs dan het
water dat zij zelf produceert. Maar het water wordt vervolgens met
winst in Vlaanderen verkocht en dat is bedenkelijk.“
Ook met de bepaling van de drinkwaterprijzen zit van alles fout. “De
waterprijs voor gezinnen met een verbruik van 120 m³ steeg sinds
2005 met 48 %. Zogezegd om de stijgende kosten van chemicaliën te
compenseren, terwijl door de economische crisis deze grondstoffen net
goedkoper werden”, aldus Peter Reekmans.
Dat minister Schauvlieghe nu pas optreedt en een peperduur
pensioneringsfeest van directeur-generaal Breda schrapt, vindt het
LDD-parlementslid, allesbehalve te vroeg: “De VMW is tenslotte een
semi-overheidsbedrijf, dat quasi volledig onder de bevoegdheid van de
Vlaamse regering ressorteert. Het doet de wenkbrauwen fronsen dat
mevrouw Schauvlieghe pas ingrijpt als dergelijk wanbeheer wordt
openbaar gemaakt. Het is hoog tijd dat zij een grondige doorlichting
van de VMW doorvoert, zodat de consument en belastingbetaler niet
langer voor dit wanbeleid moet opdraaien”, zo eindigt Reekmans.
Bron: LDD



Vakbondspremie

Wij willen onze leden er aan herinneren dat de vakbondspremie van het
jaar 2010 uitbetaald werd. Als u geen premie ontvangen hebt, verwittig
ons dan via een mailberichtje.
Dit jaar hebben wij opnieuw een promotieactie voor onze ledenwerving.
Wie lid wordt vanaf 1 november krijgt 2 maanden gratis, vanaf 1
december 1 maand. Deze actie eindigt eind december 2011.
Maar ook onze leden kunnen hun voordeel doen.
Voor elk nieuw lid dat u aanbrengt*, ontvangt u een handig geschenk,
nl. een memorystick van 4 Gigabyte, winkelwaarde 11,5 euro.
Het ideale moment om familie, vrienden, collega‟s en kennissen lid te
maken. Doen !
(* Deze actie geldt niet voor nieuwe leden die werkloos zijn, gepensioneerd of nog studeren.)

Rubriek Antipestteam



Tiener stapt uit het leven

Het tragische overlijden van de Gentse tiener Lisa (16), die, moegetergd
na pesterijen, uit het leven stapte, zorgt naast verdriet ook voor
frustratie.
Iedereen, van klastitularis, tot directeur en leerlingenbegeleiding, deed,
naar eigen zeggen, zijn uiterste best om samen tot een oplossing te
komen.
Haar 13-jarige broer heeft op Facebook een ontroerende oproep
gepost over het gevolg van pesterijen op school. "Ik vind het spijtig dat
ik dit moet versturen nu ze dood is. Help mij ervoor zorgen dat het
voor iemand anders NIET te laat is", luidt zijn emotioneel bericht. De
oproep van de jongen kon op veel steun rekenen.
De APT-Jongeren verwoorden het zo:
Een verschrikkelijke wanhoopsdaad van een jonge vrouw heeft de
maatschappij nog maar eens wakker geschud. De 16-jarige Lisa
pleegde zelfmoord doordat ze gepest werd op school. De school had
naar eigen zeggen geen weet van de pesterijen. Een dekmantel die
vaker door andere “nalatige” scholen wordt gebruikt als het te laat is.

Medeleerlingen weten echter beter en zijn zich heel bewust van
pesterijen in hun omgeving, maar de sociale druk weerhoudt hen om
actie te ondernemen. De school, de „pedagogische waakhond‟ van
adolescenten moeten zich hier bewust van zijn en tijdig en gepast
optreden tegen (escalerende) pesterijen. Liever te vroeg dan te laat.
Dat beseft nu ook haar 13-jarige broer, die een petitie is begonnen
tegen pesterijen op school. Net zoals de AntiPestTeam-Jongeren klaagt
hij de gebrekkige maatregelen en preventie tegen pesterijen op school
aan. Het moet maar eens gedaan zijn met de “dader(s) te beschermen
met de mantel der liefde.” “Survival of the fittest” mag dan wel het
handelsmerk van onze maatschappij zijn, dat wil daarom nog niet
zeggen dat zij die de “jeugd” opvoeden, zich moeten beschamen met
doofpotoperaties.
Daarom steunen de AntiPestTeam-Jongeren de actie van deze heel erg
moedige jongen en hopen dat hiermee de ogen van de politici in ons
land eindelijk zullen opengaan. Met andere woorden: dat het
antipestbeleid in onze scholen de aandacht krijgt die het verdient in
plaats van opengereten wonden te moeten schoonlikken.
Yannick Quina
Voorzitter APT-J
0485 37 49 57

Fabian Depester
Woordvoerder
0471 44 69 83

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.

