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 Politiek en economie  

 

 

 

Op politiek kunnen we kort zijn. De gesprekken tussen de 8 

onderhandelingspartijen zit muurvast en waarschijnlijk moeten we 

de eerste maanden geen nieuwe regering verwachten. 

 



De wereldeconomie blijft haperen. 

De Europese Centrale Bank kocht afgelopen maand voor 

36 miljard euro aan staatsobligaties op. 

De Griekse economie zal dit jaar ongeveer 5 procent krimpen.  

Griekenland uit de eurozone zetten is geen oplossing voor de 

huidige economische crisis. Het uitstappen van Griekenland zal 

alleen maar een domino-effect hebben zodat de crisis alleen maar 

verergert. Eerst zal dan Italië  volgen en daarna Ierland,  Portugal, 

Spanje, …uiteindelijk blijft  alleen Duitsland over.  

 

 

Het Amerikaanse banenrapport was negatief en meldde een 

aanhoudend hoge werkloosheid. Het herstel van de Amerikaanse 

economie blijft sputteren. In augustus kwamen er slechts enkele 

banen bij terwijl men er 68.000 verwacht had. Niet dus.  

 

Tijdens de maanden juli en augustus werden 1.054 Belgische 

bedrijven failliet verklaard. Vooral kleine ondernemingen lopen een 

groter risico. De faillissementen situeren zich vooral in de sectoren 

van de horecazaken, kleine telefoonwinkels, kleinhandel, 

wegtransport en bouwbedrijven. Ook voor het najaar wordt een hoog 

faillissementsniveau verwacht.  

 

Toch was er de afgelopen maand ook opmerkelijk nieuws. 

 

Na superbelegger Warren Buffett in de VS en een aantal Franse rijken 

heeft nu in ons land burggraaf Etienne Davignon de Belgische rijken 

opgeroepen meer belastingen te betalen. Wie had dat verwacht? 

Rijken die vragen om zwaarder te worden belast! Ongelooflijk! 

Davignon vindt een ”tijdelijke-crisis-belasting”, voor de superrijken, 

aanvaardbaar om de begroting in evenwicht te brengen. 

Davignon, één van de topmannen van Fortis, dat mede de 

bankencrisis veroorzaakte, klinkt wel erg ongeloofwaardig. Maar hij 

schijnt het te menen. Wat hij er niet bij zegt is dat de opbrengst van 

zo'n operatie relatief klein is, want veel geld van de superrijken staat 

immers op buitenlandse rekeningen en is daardoor 

oncontroleerbaar. Het percentage waarover men spreekt is 0,5 %. En 

dat is veel te weinig om het begrotingstekort in evenwicht te 

brengen. Daarom zijn meer structurele maatregelen nodig, zoals een 

professioneler overheidsbeleid, minder overheidsuitgaven en 

beperking van de werkloosheid. 
Neutr-On stelt een crisisbelasting voor superrijken van 5 % voor. 

 

 

 

 Wat verandert er vanaf  1 september? 

 

 

 

Vanaf 1 september verandert er weer heel wat.  



 

 Gloeilampen van 60 watt verdwijnen uit de handel. Die van 

100 en 75 watt  waren al uit de handel gehaald. 

Vanaf  1 september 2012  mogen ook die van 25 en 40 watt 

niet meer verkocht worden. 

 

 Transporteurs van dieren moeten voortaan over een 

getuigschrift van vakbekwaamheid beschikken. Er werd 

daarvoor een cursus opgesteld voor veevervoerders en -

verzorgers waarin onderwerpen behandeld worden zoals 

gedrag van de dieren en het effect van het rijgedrag op het 

dierenwelzijn.  

 

 In het gevangeniswezen worden op 1 september nieuwe regels 

van kracht. Iedere gevangenis moet over een huishoudelijk 

reglement beschikken met daarin de regels voor het 

dagelijkse leven over verblijf en toegelaten voorwerpen in de 

cel.   

 

 De minimumpensioenen voor zelfstandigen zullen na 1 

september  hoger liggen dan 1.000 euro. Voor de gezinnen 

wordt het 1.310,32 euro. 

 

 Motorrijders moeten nu een jas met lange mouwen, een lange 

broek, handschoenen en laarzen te dragen. Die nieuwe 

voorschriften voor beschermende kledij botsten op heel wat 

verzet bij de motorrijders.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs  

 

 

 

 

 Neutr-On eist ontslag minister Smet 

Neutr-On eist het ontslag van minister van onderwijs Pascal Smet. 

 

Nu minister van onderwijs Pascal Smet 2 jaar actief is kunnen we 

stellen dat er niet veel veranderd is aan de knelpunten in het 



onderwijs. 

 

o De kwaliteit blijft achteruit gaan. 

o Onze vraag voor bekwame directeurs bleef dode letter. 

o De agressie in het onderwijs blijft toenemen. 

o Een tekort aan leerkrachten dreigt. 

o De minister blijft koppig weigeren een ombudsdienst 

voor het onderwijs in te stellen. 

 

 Uit een enquête bij 5.000 leerkrachten blijkt dat 2 op de 3 

leerkrachten vindt dat de kwaliteit van het lager onderwijs afneemt. 

In het secundaire onderwijs is dat maar liefst 3 op de 4. 

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.a) vindt de kritiek 

onterecht. Volgens de minister is er helemaal geen kwaliteitsverlies 

waar te nemen.  

Hij wijst er ook op dat het onderwijs niet meer zoals vroeg is. "De 

samenleving is dan ook sterk veranderd. Er zijn heel wat 

migrantenkinderen die thuis geen Nederlands spreken. Daarnaast 

zijn er meer kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie". 

 

 Vertegenwoordigers van de zeven directeursverenigingen in het 

Vlaamse basisonderwijs hebben een petitie voor meer 

beleidsomkadering, overhandigd aan het departement onderwijs.   

Die organisaties vragen voor het basisonderwijs al jaren een 

administratieve en pedagogisch-didactische omkadering die gelijk 

is aan die van de middenscholen. Van de 2.500 basisscholen in 

Vlaanderen ondertekenden 1.756 directeurs de petitie. Dat is 

zowat 70 procent.  

 

Neutr-On vraagt al jaren om een degelijke opleiding voor 

directeurs. De meeste directeurs worden gewoon uit de klas 

geplukt en omhoog gekatapulteerd zonder dat ze de nodige 

bekwaamheid hebben om een school te leiden. Met alle nare 

gevolgen vandien. De keuze voor die directeurs gebeurt meestal op 

politieke basis. Eens ze op hun postje zitten merken die 

nieuwbakken directeurs wat er allemaal op hen afkomt en merken 

ze al gauw dat ze het werk niet aankunnen. 

 

 Eén van de belangrijkste oorzaken dat veel leerkrachten afhaken of 

zich niet goed in hun vel voelen is de agressie in het onderwijs. 

Eén op de vijf leerkrachten in ons land heeft een speciale polis die 

hen beschermt tegen geweld.  

Het aantal verzekerden is de jongste jaren sterk toegenomen. Zo 

hebben vandaag 30.000 leerkrachten de 'geweldpolis', 3.000 meer 

dan in 2008. 

Bij het Steunpunt Ongewenst Gedrag op School merken ze 

inderdaad een stijging van het geweld op school. Vorig schooljaar 

waren er 217 meldingen, tien procent meer dan in de schooljaren 

ervoor. 

 

Tegen 2020 kampt Vlaanderen mogelijk met een tekort van 20.000 



leraars. Het Vlaamse onderwijs heeft de komende tien jaar nood 

aan 50.000 nieuwe leraars omdat er meer kinderen komen en veel 

leraars met pensioen gaan. 

Het probleem is echter dat er in die periode maar 30.000 

afstuderen volgens een nieuwe arbeidsmarktprognose van het 

ministerie.  

Het tekort aan leraars zal zich vooral laten voelen in het 

basisonderwijs.  

 

Ook het secundair onderwijs moet worden hervormd. De loopbaan 

en het statuut van de leraar moeten dringend worden verbeterd. Er 

moet een duidelijke taakomschrijving komen, het aantrekken van 

mensen uit andere beroepen moet worden aangemoedigd,  meer 

werkmiddelen in het technisch onderwijs en meer waardering.  

 

De job van leerkracht wordt er niet makkelijker op met kinderen 

die steeds mondiger worden en ouders die wegens gebrek aan tijd 

de opvoedkundige hete aardappel doorschuiven naar het 

onderwijs. 

Leerkrachten moeten meer waardering en inspraak krijgen. Zo 

moeten ze inspraak krijgen bij de aanstelling van directeurs en 

onbekwame directeurs uit hun functie kunnen zetten als de school 

niet goed draait. 

 

 Tot slot blijven wij aandringen op een neutrale ombudsdienst voor 

het onderwijs die geschillen tussen directie, leerkrachten, ouders 

en leerlingen op een professionele manier en vlug oplost. Het is 

onbegrijpelijk dat de minister koppig een dergelijke instantie blijft 

weigeren. Heeft hij zo weinig waardering voor de 1,5 miljoen 

betrokkenen van het Vlaams onderwijs? 

 

 

 

 
 

 Kamers van Beroep zijn onbetrouwbaar 

 

 

 

Neutr-On volgt al van het begin, na het instellen van de nieuwe 

regeling, de werking van de Kamers van Beroep binnen het 

onderwijs.  

Onze conclusie is de volgende: De uitspraken zijn eerder arbitrair te 

noemen en de sancties kunnen vaak als onredelijk beschouwd 

worden.  

Daarbij zijn er een aantal zaken waarmee we niet kunnen akkoord 

gaan.  

Zo wordt er geen aandacht besteed aan de reden van afwezigheid 

van de leden en van hun opvolgers, soms zijn er maar 4 leden 

aanwezig van de 12 (en er zijn ook nog eens 12 opvolgers).  

Wat is de reden van de afwezigheid? Hadden de leden geen goesting, 

moesten ze naar de BBQ, waren ze op reis?  



Het aantal aanwezigen kan bij de stemming immers in het voor- of 

nadeel zijn van de persoon die in een tuchtprocedure moet 

verschijnen.  

Daarnaast hebben we ook gemerkt dat men een loopje neemt met de 

bewijsvoering. De geldende bewijsvoering van de Belgische 

rechtspraak wordt niet gevolgd. Aantijgingen (soms ook valse) 

worden niet gecontroleerd en bewijzen worden niet bijgebracht.  

We hebben ook onze twijfels over de samenstelling van de Kamers.  

Die zijn samengesteld met afgevaardigden van de inrichtende 

machten en de traditionele vakbonden. Na een recente uitspraak die 

wij bijgewoond hebben en waar de aantijgingen gewoon niet 

gecontroleerd werden, is ons vertrouwen in dit systeem totaal 

verdwenen. Volgens ons is de Kamer van Beroep onbetrouwbaar.  

Neutr-On zal daarom blijven ijveren voor een eerlijk en 

controleerbaar systeem. 

 

 

 

 

 

 Meer scholen in Antwerpen en Gent  

Het stedelijk onderwijs in Antwerpen heeft een plan om het 

capaciteitsprobleem in kleuter- en lagere scholen aan te pakken.  

Nu zitten die overval omdat er te weinig plaats is. Er zullen tientallen 

scholen worden bijgebouwd of uitgebreid. 

De stad  Antwerpen heeft voor het eigen onderwijsnet een 

masterplan uitgewerkt met een langetermijnvisie tot 2025. Daarin 

zijn voor 500 miljoen investeringen opgenomen in onder meer 

schoolgebouwen. Het stedelijk onderwijs in Antwerpen, dat is 

ondergebracht in een autonoom gemeentebedrijf, staat in voor de 

staat van de meer dan 250 schoolgebouwen. 

Er wordt geschat dat er tegen 2025 gemiddeld 23.500 kinderen 

tussen 3 en 11 jaar bijkomen in Antwerpen. Het stedelijk onderwijs  

heeft tot 2018 al 6.500 extra plaatsen gepland en mikt op meer dan 

9.000 extra stoeltjes. 

Het masterplan focust op vier thema's: innovatie, duurzaamheid, 

capaciteit en brede campussen.  

In het masterplan - dat om de zes maanden een update zal krijgen - 

staan 240 projecten beschreven op 110 locaties. Daarvan zijn er al 

80 opgestart, met renovaties, nieuwbouw en groene investeringen.  

In totaal gaat het om 500 miljoen aan investeringen, waarvan op dit 

moment 250 miljoen in het vooruitzicht is.  

Door de nieuwe regels rond de omkadering voor het basisonderwijs 

moeten er in Antwerpen  vanaf volgend schooljaar 310 leerkrachten 

bij komen. Met de 100 extra leerkrachten die jaarlijks nodig zijn om 

het groeiende leerlingenaantal het hoofd te bieden, komt dit op 410 



extra leerkrachten voor de Antwerpse kleuter- en lagere scholen. 

Zijn die wel te vinden?  

 

In Gent zal de stad nog dit jaar investeren in meer klassen en meer 

scholen. Tegen volgend jaar hebben ze 500 extra plaatsen nodig en 

de jaren erna zal het aantal leerlingen ook blijven stijgen. 

Er staan grote uitbreidingen in het bouwplan. Zo komen er nieuwe 

scholen aan  de Bernadettestraat, de Hippoliet Lammensstraat, de 

Oude Dokken en het Sint-Pietersstation.  

 

U merkt het, bij het nieuwe schooljaar wordt er weer veel beloofd. 

Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en de 

verkiezingskoorts begint te stijgen. 

 

Maar er is in de Vlaamse scholenbouw één probleem. 

De wachttijd voor gefinancierde scholenbouwprojecten is tien jaar.  

In de loop van 2010 werd voor 170 miljoen euro aan 

scholenbouwdossiers goedgekeurd. De meeste van die dossiers 

waren ingediend in 2001. Daartegenover stonden er eind vorig jaar 

2.501 dossiers op de wachtlijst, voor een totaal subsidiebedrag van 

2,48 miljard euro. 

Met het project 'Scholen Voor Morgen', waarbij het ontwerp, de 

bouw, de financiering en het onderhoud (DBFM) van een school 

dertig jaar worden toevertrouwd aan een privéconsortium, is een 

inhaalbeweging ingezet. Daarmee kunnen tegen 2016 bijna 160 

projecten worden gerealiseerd.  

Maar dat volstaat niet en daarom plaatsen steeds meer scholen 

'containerklassen', die vaak jaren blijven staan.  

De 'klascontainermarkt' groeit met 10 tot 15 procent per jaar.  

Besluit: plannen zijn er genoeg, maar geld vinden is een andere 

kwestie. 

 

 

 

 

 

 Asbest in alle scholen van het gemeenschapsonderwijs? 

 

 

 

 

We ontvingen volgende lezersbrief 

Als het zo is dat er veel GO!-scholen zijn met asbest in, betekent dat 

een gevaar voor de kinderen die er school lopen. Asbest veroorzaakt 

kanker. Wij raden de ouders aan te informeren naar de toestand van 

de school, zodat uw kind geen gevaar loopt. 

Vraag aan de directie een ondertekende verklaring dat de school 

asbestvrij is. 

 

 

Lezersbrief  

Alhoewel het asbestschandaal in het gemeenschapsonderwijs 



duidelijk bewezen is steunen de parketten steeds het misdadige 

gemeenschapsonderwijs waar leerkrachten en leerlingen dagelijks 

dodelijk asbest moeten inademen omdat hun gebouwen versleten 

zijn, scheuren en gaten vertonen waardoor het dodelijke asbest 

AMOSIET vrijkomt.  

 

Ik klaag dit al jaren aan en in 2006 moest Urbain Lavigne, 

afgevaardigd bestuurder van het gemeenschapsonderwijs, toegeven. 

In Het Laatste Nieuws  moest hij toegeven dat minderjarige 

minderbegaafde leerlingen in de school Buso De Richter 

asbestwanden hebben afgebroken. 

 

Weet dat het merendeel van de gemeenschapsscholen is 

opgetrokken met asbestcementplaten die o.a. het asbest AMOSIET 

(30%) en CHRISOTIEL bevatten. 

 

Google leert ons dat Amosiet een gevaarlijk asbest is met sterke 

vezels die niet oplossen in de longen en mogelijk verantwoordelijk 

zijn voor volgende aandoeningen: 

 

 Asbestose: het kan tot 40 jaar duren voordat het ontdekt 

wordt, maar is dan niet meer te behandelen en dodelijk.  

 Longkanker. Dit vergt weinig uitleg.  

 Mesothelioom in de long- en buikvliezen, dit is een 

kwaadaardige aandoening welke niet behandeld kan worden 

en dodelijk is. 

 Ontwikkeling van een goedaardige afwijking van het longvlies. 

Elke afwijking geeft nadelen. 

 

Wat deed het gemeenschapsonderwijs nadat Het Laatste Nieuws het 

asbestschandaal en de versleten scholen in de aandacht bracht? 

 

1. Urbain Lavigne, afgevaardigd bestuurder van het 

gemeenschapsonderwijs, die mij de asbestinventaris 

bezorgde van de school De Richter te Genk, waarin uitgebreid 

alle aanwezige gevaarlijke asbest werd aangegeven, zag 

blijkbaar zijn fout in en diende klachten in bij het parket van 

Leuven wegens: laster en eerroof, schending van het 

briefgeheim en belaging.  

Laster en eerroof en de schending van het briefgeheim waren 

erbij gesleurd om het dossier wat te verzwaren en de 

onderzoeksrechter, die op dat ogenblik het dossier Annick 

Van Uytsel (moord) behandelde, nog meer werk te geven.    

 

De onderzoeksrechter, die zijn tijd nodig had voor de 

genoemde moord, slikte de onzin van Urbain Lavigne en 

verwees mij door naar de Raadkamer van Leuven waar de 

vrouwelijke  

rechter enkel de belaging weerhield en mij doorverwees naar 

de correctionele rechtbank.  

Merk op dat de belaging ging over één pamfletje i.v.m. het 



asbest in de gemeenschapsscholen. 

 

Tijdens de zitting van de correctionele rechtbank werd er veel 

onzin uitgekraamd door de advocaat van het 

gemeenschapsonderwijs (Pieter Van Gheem, zoontje van 

bestuurslid Frans Van Gheem van het bestuur van het 

gemeenschapsonderwijs) en eiste het openbaar ministerie een 

effectieve gevangenisstraf van 2 weken tot 2 jaar.  

 

Nadat mijn advocaat gepleit had, vroeg de vrouwelijke rechter 

of ik akkoord kon gaan met een voorwaardelijke 

gevangenisstraf van 2 weken tot 2 jaar waarop ik geantwoord 

heb dat ik alleen akkoord kon gaan met een 

onvoorwaardelijke vrijspraak daar er in heel het dossier  

geen enkel document te vinden was dat een straf zou 

wettigen. 

  

Ik werd vrijgesproken maar daarmee is het asbestprobleem in 

de gemeenschapsscholen niet opgelost, zodat ik dit verder zal 

blijven aanklagen. Indien ik tegen iedereen die een pamfletje 

in mijn brievenbus zou steken een klacht zou neerleggen, zou 

het gerecht nog meer onzin moeten onderzoeken.   

    

Feit is dat alle leerkrachten en leerlingen van het 

gemeenschapsonderwijs dagelijks blootgesteld worden aan 

AMOSIET,  omdat het gemeenschapsonderwijs geen 56 

miljoen euro heeft om alle asbest uit haar 750 vestigingen te 

laten verwijderen. Dit is hetgeen Guy Linten (hoofd van de 

preventiedienst van het gemeenschapsonderwijs) schreef aan 

zijn bestuur. 

 

Alle leerkrachten en leerlingen van het 

gemeenschapsonderwijs worden dagelijks blootgesteld aan 

dodelijk asbest!!!  

 

 

2. Directeur Sven Geenens. 

 

Dit onderwijzertje, dat het bracht tot directeur van een basisschool, 

en zijn mening op alle mogelijke websites geeft, onder valse namen, 

achtte zich geroepen om de aanklagers van het asbestschandaal van 

antwoord te dienen. 

 

Sven stuurde mij, onder meer dan 25 valse namen, meer dan 150 

smerige, bedreigende en beledigende mails. 

In één van die mails schreef hij: “je zult mij niet ontmaskeren.”  

Dit was een uitdaging die ik aannam. 

Ik bezorgde de IP-adressen van Sven Geeenens aan de bevoegde 

gerechtelijke diensten, die doorgegeven werden aan Amerikaanse 

diensten, en Sven Geenens was zo gevonden. 

Aan alle onnozelaars die hetzelfde willen doen als Sven Geenens geef 



ik nog mee, dat het verwijderen van het IP-adres geen optie is, daar 

men tot 3 maanden na het versturen van de laatste mail de identiteit 

nog kan achterhalen. 

    

Het dossier Sven Geenens werd 3 maal verhuisd van Antwerpen naar 

Gent en omgekeerd, zodat het niet te volgen was. Maar tijdens het 

gerechtelijk verlof belde ik naar het Justitiepaleis van Antwerpen om 

informatie in te winnen en vroeg, langs mijn neus weg, wie de 

tegenpartij weer was? Ik kreeg het gouden antwoord, dat het gerecht 

mij weigerde te geven: “Sven Geenens”. 

 

In gerechtelijke stukken zag ik vraagtekens staan bij de bediende die 

mij de naam, Sven Geenens, bezorgde! 

 

Daar ik steeds lastige telefoontjes kreeg, belde ik Sven Geenens om 

zijn stem te horen. Er kwam een vrouw aan de lijn en ik vroeg naar 

Sven. Even later kwam Sven aan de lijn en ik vroeg of het met Sven of 

Lucien was. Sven heeft onmiddellijk opgelegd zodat ik zijn stem 

nog steeds niet ken. De lastige telefoontjes stopten wel. 

 

Ondertussen ben ik al enkele malen naar Gent moeten komen voor 

een gesprek met justitieassistente Kathy Focke die mij behandelde 

als een dader, omdat ik, de voor mij toen onbekende, Sven Geenens 

wilde kennen en voor de rechtbank wilde brengen. Dat was toen de 

enige mogelijkheid om zijn identiteit te kunnen achterhalen.  

Kathy Focke wist mij te vertellen dat Sven spijt had en goed 

meewerkte. 

Hij maakte zijn huiswerk en zocht hulp bij een psychiater. 

Sven Geenens was een psychiatrische patiënt terwijl hij directeur was 

van een basisschool. 

Voor mij is Sven Geenens wel degelijk een psychiatrische patiënt, 

maar hij misbruikte justitieassistente Kathy Focke en zijn psychiater 

om zijn verdiende straf te ontlopen. 

Op een gegeven moment vernam ik, via een advocaat, dat de zaak 

tegen Sven Geenens geseponeerd was. Van het parket van Gent heb 

ik niets vernomen, alhoewel dat wettelijk verplicht is.  

Ineens had Sven Geenens geen psychische problemen meer en hij 

diende klacht in omdat ik hem zou bedreigd hebben tijdens het 

telefoontje dat ik aan hem deed en 17 sec. duurde. 

De klacht van Sven Geenens werd niet geseponeerd maar werd, na 

enkele uitstellen en zittingen van de Raadkamer van Antwerpen, toch 

afgewezen. 

 

Vergelijk even: 

ik deponeerde één (1) pamflet, dat verscheen op een website, in de 

brievenbus van Urbain Lavigne (gemeenschapsonderwijs) en het 

parket van Leuven eiste daarvoor een gevangenisstraf van 2 weken 

tot 2 jaar. 

Sven Geenens (gemeenschapsonderwijs) stuurde mij meer dan 150 e-

mails, onder meer dan 25 valse namen, en dat werd geseponeerd. 

Waarna hij klacht indiende die uiteindelijk door de raadkamer werd 



afgewezen. 

 

Alle bewijzen en gerechtelijke stukken kan u krijgen van Gust 

Lambreghts, Haard 16, 2390 Malle. 

Al2@telenet.be,  0486/13.23.53  of   03/293.79.95 

 

Einde lezersbrief  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   Textielsector  

 

 

 

 

De Belgische textielsector snakt naar geschoold personeel.  

De laatste decennia is de textielsector van karakter veranderd. De 

tijd van de grote confectiefabrieken is in België al lang voorbij maar 

toch zijn er bedrijven die de crisis overleven. Dat komt omdat ze zich 

toeleggen op een gespecialiseerde niche, waar de toegevoegde 

waarde hoger is. Bijvoorbeeld: textiel voor medische toepassingen, 

diefstalbestrijding, de meubelsector, dekzeil voor vrachtwagens of 

hoogwaardig vasttapijt. Voor de ontwikkeling van die nieuwe 

producten zijn veel textielbedrijven op zoek naar nieuwe krachten, 

zo blijkt na een rondvraag. Momenteel zijn er 200 vacatures voor 

gespecialiseerde arbeiders en operatoren, voor 54 bachelors en 40 

masters met een textieldiploma. 

 

 

 

 

 

 Banksector  

 
 

Er is een akkoord bereikt voor de banksector. Daarmee zijn de 

onderhandelingen voor het paritair comité 310, dat 60.000 

werknemers omvat, afgerond. Het akkoord voorziet in 

koopkrachtverhogingen. Vanaf 1 juli 2012 gaan alle sectorale 

barema’s met 15 euro omhoog.  De werknemers die niet van deze 

verhogingen kunnen genieten (omdat ze meer worden betaald dan 

het sectoraal barema voorziet), krijgen ecocheques, die tot 200 euro 

kunnen oplopen. In beide gevallen zijn de verhogingen blijvend. Ze 

mailto:Al2@telenet.be


lopen dus gewoon door na 2013. Het bestaande stelsel van 

brugpensioen, waarbij een aanvullende vergoeding voorzien is goed 

voor 95% van het verschil tussen het nettoreferteloon en de 

werkloosheidsvergoeding, wordt  verlengd.  

Ook de regeling i.v.m. het stelsel van tijdskrediet (goed voor 6 % van 

de werknemers in een bedrijf) wordt verlengd.  

Daarbij zullen de vormingsinspanningen in de sector worden 

opgedreven.  

 

 

 

 

 

 Trajectbegeleiding voor starters 

 

 

 

 

Wil je een zaak starten en behoor je tot de doelgroep: personen met 

een arbeidshandicap, ouderen (50+), vrouwen, allochtonen en 

beginners met een hoog groeipotentieel dan is er goed nieuws. 

Dankzij de steun van de Vlaamse overheid kan je gebruik maken van 

de specifieke trajectbegeleiding waarbij extra aandacht wordt 

besteed aan: 

 

 sensibilisering,  

 informatievertrekking over relevante overheidsondersteuning,  

 aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling i.f.v. 

ondernemerschap, 

 begeleiding bij de uitvoering van het ondernemingsplan,  

ondersteuning bij management, enz. 

 

Voor meer info:  http://www.startersinitiatieven.be/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerlei 

 

 

 

 Bericht aan de leden 

 

 

Wij willen onze leden er aan herinneren dat de vakbondspremie van 

http://www.startersinitiatieven.be/


het jaar 2010 uitbetaald wordt begin oktober. Deze uitbetaling 

gebeurt automatisch, u moet er dus geen formulieren voor invullen. 

Als u midden oktober nog geen premie ontvangen hebt, verwittig 

ons dan via een mailberichtje. 

 

Dit jaar hebben wij opnieuw een promotieactie voor onze 

ledenwerving. 

Wie lid wordt vanaf 1september, blijft lid tot 01 januari 2013. 

Het voordeel voor het nieuwe lid is dus 4 maanden gratis 

lidmaatschap. Vanaf 1 oktober 3 maanden,  vanaf  1 november 2 

maanden, enz. 

Deze actie eindigt eind december 2011. 

Maar ook onze leden kunnen hun profijt 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.) 

 

 

 

 

 Het Pukkelpopdrama 

 

 

 

 

Een schromelijke vergissing. 

De internetgeneratie ligt sedert enkele jaren in een zware vuurlinie. 

Leden van alle lagen van de bevolking spelen een potje 

“zwartepieten” over de vraag waar jongeren zich nu écht schuldig 

aan maken.  

Het besluit luidt: “Ze zijn lui, onverdraagzaam en niet 

maatschappijkritisch.” Hoewel ieder zijn eigen opinie er op nahoudt, 

snijdt deze felle kritiek door de tere huid van de jeugd van vandaag. 

Blootgesteld aan menig crisissen en beïnvloedt door alles en 

iedereen, banen jongeren zich een weg door deze maatschappij. Het 

eeuwige virus dwingt jongeren om sneller en adequater te reageren 

dan vroeger. Daarenboven zouden diezelfde jongeren TE 

individualistisch zijn geworden. Dat laatste puntje kritiek is dan 

buiten de laatste maatschappelijke veranderingen gerekend. De 

zesentwintigste editie van het zomerfestival Pukkelpop zal ik de 

geschiedenisboeken staan gegrift als de “zwartste” editie ooit op 

Belgische muziekbodem. Daarenboven  

zal het ook bekend staan als een moment waarop jongeren, onder 

volle persbelangstelling en gevoed door de publieke opinie, een 

machtig  staaltje solidariteit vertoonden. Hoewel sociologen dit 

argument nu zouden afslaan als een logisch maatschappelijk 

fenomeen, toont dit echter aan dat critici ongelijk hadden en hebben. 

Jongeren zijn minder individualistisch en lui als gedacht. De jeugd is 



weliswaar niet zoals vroeger, want tijden veranderen. En dan is er 

nog een punt: terwijl vorig jaar doden vielen na een paniekreactie 

tijdens de Love Parade in Duisburg, toonden jongeren in Hasselt 

massaal een teken van solidariteit. Respect blijft nog steeds een 

werkwoord, en toont hiermee aan dat het geen vergeten woord is. 

FDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriek Antipestteam 

 

 

 

 Word lid van het Antipestteam 

 

Het Antipestteam is een vereniging van leerkrachten en ouders van 

gepeste leerlingen. Het  hoofddoel is alle slachtoffers van pesterijen 

te helpen, te ondersteunen en te informeren. De aandacht gaat 

vooral naar het doorverwijzen naar organisaties, communicatie en 

samenwerking met andere relevante partners en het opvolgen van 

pestproblemen. En dit zowel voor het onderwijs als voor de 

privésector. Word lid. 

 

 

 Word lid van de Antipestteam-Jongeren 

 

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. 

Hiermee willen wij alle jeugdverenigingen en scholen oproepen om  

zich bij de APT-Jongeren aan te sluiten. 

 

http://nl-nl.facebook.com/apt.jongeren  

Jongeren tegen pesten.   

Word lid van onze jongerenwerking. 

 

 

http://nl-nl.facebook.com/apt.jongeren


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.neutr-on.be/

