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Algemeen 

 

 

 

 Wanneer het einde van de crisis? 

 

 
Economen maken op het einde van het jaar steeds prognoses voor het 
nieuwe jaar. Wat zal het worden in 2013? 
Zoals de zaken nu staan is er nog geen goed nieuws. 
 
Het aantal ontslagen in het Amerikaanse bedrijfsleven blijft stijgen. 
Werkgevers kondigden afgelopen maand in totaal 57.081 ontslagen 
aan, het hoogste niveau sinds mei dit jaar.  
Tot nu toe hebben de Amerikaanse werkgevers dit jaar 490.806 
ontslagen aangekondigd en waarschijnlijk zal de kaap van 500.000  
eind dit jaar gehaald worden. 
Vooral in de Amerikaanse computerindustrie vielen dit jaar veel 
ontslagen. 
 
De centrale bank van Amerika zal alweer 85 miljard dollar per maand 
gaan bijdrukken. Dat is 1.020 miljard dollar per jaar.  
Voor dat de crisis begon, had de USA ongeveer 800 miljard dollar 
schuld. Vandaag  is dat bijna 3000 miljard dollar.  
En daar komt dus nu iedere maand 85 miljard dollar bij.  
 
In Zuid-Amerika zal Argentinië binnenkort niet meer aan zijn financiële 
verplichtingen kunnen voldoen. Argentinië weigert zijn schulden te 
betalen, omdat die in handen zouden zijn van speculatieve beleggers 
die niet hebben meegewerkt aan de herstructurering van de 
Argentijnse schuldenberg. Waarop het ratingbureau Fitch waarschuwde 
dat een weigering, om de schuld op tijd te voldoen, zal worden opgevat 
als wanbetaling. 
Het vertrouwen in Argentinië  staat al onder druk door de 
verslechterende overheidsfinanciën van het land en de toenemende 
staatsbemoeienis in verschillende sectoren van de economie, aldus de 
kredietbeoordelaar.  
 
In Europa zal de economische malaise in de eurozone  volgend jaar 
nog aanhouden. 
Dat heeft ECB-voorzitter Mario Draghi  gezegd.  
De ECB voorspelt voorts dat de inflatie in 2013 zal uitkomen op 1,6 
procent. In 2014 houdt de ECB rekening met een inflatie van 1,4 
procent. 
De Europese economie blijft de komende tijd zwak en zal pas in de 
loop van 2013 langzaam herstellen.  De economieën zullen volgend 
jaar waarschijnlijk met 0,9 procent krimpen.  
 
De ECB handhaaft de mogelijkheid voor Europese banken om tegen een 
lage rente zo veel leningen voor 3 maanden af te nemen als ze nodig 



hebben.  
Een lagere rente zou kunnen helpen de zwakke economische 
omstandigheden te bestrijden. Als banken de lagere rente 
doorberekenen aan klanten wordt krediet goedkoper, wat een impuls 
zou kunnen geven aan de uitgaven en investeringen. 
De eurolanden staan nog jaren van pijnlijke hervormingen, langzame 
groei en hoge werkloosheid te wachten.  
 
De groei in 2013 zal heel beperkt zijn,  en er moeten rekening mee 
gehouden worden dat de hoge werkloosheid aanhoudt. 
 
De werkloosheid in Griekenland is in het derde kwartaal opnieuw 
verder toegenomen tot een nieuwe recordhoogte.  
De werkloosheidsgraad kwam uit op 24,8 procent, na 17,7 procent 
tijdens hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vooral voor de Grieken 
jonger dan 24 jaar is de situatie dramatisch. De werkloosheidsgraad 
komt in die leeftijdsgroep uit op 56,6 procent. Bij de jonge vrouwen 
bedraagt die zelfs 65,4 procent. 
Werklozen kunnen in Griekenland maar gedurende een jaar op een 
uitkering rekenen. 
De Griekse regering heeft in het parlement een nieuwe belastingwet 
ingediend, die de strijd tegen fiscale fraude en de zwarte economie 
verder moet aanscherpen.  Vooral de Griekse middenklasse dreigt de 
aanpassing van het fiscaal regime te voelen. Ook wie grote huizen, een 
zwembad, dure auto's of jachten bezit, zal in de toekomst meer 
belastingen moeten betalen.  
En op jaarinkomens hoger dan 42.000 euro  wordt voortaan een 
inkomensbelasting van 42 procent  geheven. Voorheen werd pas op 
inkomens vanaf 100.000 euro een hoog tarief van 45 procent geïnd. 
De inkomens tot 22.000 euro zullen voortaan onderworpen worden 
aan een belastingtarief van 22 procent, die tussen 22.000 euro en 
42.000 euro aan een inkomenstaks van 32 procent. 
Lage inkomens of werklozen kunnen genieten van een fiscaal voordeel 
tot 9.500 euro. 
 
In  Italië is de staatsschuld  voor het eerst tot boven de grens van 2 
biljoen euro gestegen.  Het land kampt na Griekenland met de hoogste 
staatsschuld van de eurozone. De Italiaanse schuld komt dit jaar naar 
verwachting uit op circa 126 procent van het bruto binnenlands 
product. 
 
Spanje heeft formeel gevraagd om Europese hulp bij de herkapitalisatie 
van zijn noodlijdende banken. De  39,5 miljard euro, wordt deze 
maand  uitbetaald.  Een bedrag van 37 miljard euro wordt rechtstreeks 
gestoken in de vier genationaliseerde banken: Bankia, Catalunya Banc, 
NCG Banco en Banco de Valancia. 
De rest wordt gebruikt om een 'bad bank'  te vormen waarin slechte 
leningen van banken worden ondergebracht.  
In ruil voor de steun moeten de genationaliseerde Spaanse banken de 
helft van hun filialen sluiten. Daarnaast moeten schuldeisers van de 
banken een verlies accepteren.  
Bankia, de grootste van de vier genationaliseerde banken, kondigde 
eerder al aan dat er in zijn herstructureringsplan tegen 2015 ongeveer  
6.000 banen verloren gaan.  De bank zal 39 procent van zijn filialen 



sluiten en draagt 4,8 miljard euro bij aan het opschonen van zijn 
balans door verliezen te nemen op zijn vastgoedgerelateerde leningen. 
Over 2012 verwacht de bank een verlies van 19 miljard euro.  
 
De werkloosheid in Spanje is in de loop van de maand november verder 
toegenomen. Momenteel zijn er 4,91 miljoen Spaanse werkzoekenden.  
In absolute aantallen gaat het om een stijging van 74.296. Op jaarbasis  
is er een stijging van 11 procent. 
De werkloosheidsgraad bij jongeren is uitgestegen boven de 52 
procent. 
 
Ierland wil zijn overheidstekort komend jaar met nieuwe bezuinigingen 
en belastingverhogingen verder terugdringen.  
De nieuwe besparingsmaatregelen moeten 3,5 miljard euro  opleveren. 
De bezuinigingen treffen vooral de uitgaven aan gezondheidszorg en 
sociale voorzieningen. Daarnaast gaat de accijns op alcohol en tabak 
omhoog. Ook komt er een speciale belasting op huizen die meer dan 1 
miljoen euro waard zijn. 
Ierland ontving eind 2010 voor 85 miljard euro aan noodleningen van 
de EU en het IMF.  
Ierland voerde de afgelopen jaren al een reeks bezuinigingen en 
belastingverhogingen door. Het wil zijn overheidstekort volgend jaar 
terugdringen 7,5 procent van het bruto binnenlands product. 
 
De Nederlandse economie krimpt volgend jaar met 0,6 procent. De 
werkloosheid loopt daarbij sterk op, terwijl het overheidstekort zowel 
in 2013 als in 2014 niet aan de Europese begrotingsregels zal voldoen. 
De binnenlandse consumptie en investeringen blijven dalen, net als de 
uitgaven van de overheid. Door de grote economische problemen in de 
eurozone neemt ook de export nauwelijks toe. 
Nederland verwacht dat de werkloosheid in 2013 oploopt tot 6,2 
procent van de beroepsbevolking, tegen 5,2 procent dit jaar. In 2014 
klimt de werkloosheid waarschijnlijk verder, tot 6,7 procent.  
Zelfs bij een opleving blijft de werkloosheid nog een tijd lang hoog." 
Voor 2014 zijn echter bijna zeker extra maatregelen nodig 
om dat jaar het tekort onder de grens van 3 procent te krijgen.  
Maar, elke bezuiniging heeft op korte termijn een negatief effect op de 
economische groei.  
 
De Belgische economie groeit volgend jaar niet met de eerder 
voorspelde 0,7 procent, maar gaat met 0,1 procent achteruit. Dat blijkt 
uit de recentste cijfers van de Nationale Bank.  
In 2012 nam de economische activiteit met 0,2 procent af en 2013 
belooft geen beterschap, aldus de Nationale Bank.  
De tegenvallende groei is ook slecht nieuws voor de werkgelegenheid. 
Volgend jaar loopt de werkloosheidsgraad  op van 7,4 naar 8,1 %.  
Dat wil zeggen dat de federale regering nog een bijkomende 
inspanning wacht van 0,3 procent van het bbp. Dat komt neer op ruim 
1 miljard euro.  Daarnaast moet ook op het niveau van de gewesten en 
gemeenten, volgens de Nationale Bank, nog ruim 1 miljard extra 
bespaard worden. 
 
Alles bijeen geen goed nieuws dus, want 2013 belooft andermaal een 
jaar van bezuinigingen en besparingen te worden. 



 Armoede en sociale uitsluiting 

 

 

Op een persconferentie in de stadscampus van de Universiteit 
Antwerpen werd onlangs het Jaarboek 2012 'Armoede en sociale 
uitsluiting' voorgesteld. Drie opmerkelijke conclusies: de nieuwe armen 
redden het niet; de kloof tussen arm en rijk was nooit groter; nieuwe 
lokale besturen kunnen het verschil maken. 
 
Enkele belangrijke cijfers uit het jaarrapport 2012 
 
· 20,8 procent Belgen leeft in een huishouden dat aangeeft moeilijk tot 
zeer moeilijk de eindjes aan elkaar te kunnen knopen; 
 
· 10,3 procent van de Vlaamse kinderen (0-15 jaar) leeft onder de 
armoedegrens; 
 
· 9,3 procent Belgen is al langdurig arm, wat wil zeggen dat ze een 
inkomen onder de armoededrempel hadden in het huidige jaar en in 
minstens twee van de drie jaren voordien; 
 
· Eenoudergezinnen hebben het hoogste armoederisico: 38,5 procent 
van hen is arm in België. In Wallonië zelfs 54,3 procent; 
 
· Het aantal mensen dat een beroep moet doen op schuld-
hulpverlening groeit jaarlijks.  
 
· In 2011 kregen 87.869 gezinnen hun elektriciteit en/of aardgas van 
de netbeheerder (‘sociale leverancier’) beleverd. Volgens Neutr-On is 
het schandalig  dat 4.497 gezinnen werden afgesloten van drinkwater; 
 
· 17 procent Vlamingen leefde in 2010 in een woning met lekkend 
dak, schimmels, vochtige muren, plafonds of vloeren of rottend 
houtwerk; 
 
· De voedselhulp in België bereikte in 2011 meer dan 225.000 
personen; 
 
· 25.803 Vlamingen kregen in 2011 een leefloon, 9.910 mensen 
kregen een equivalent leefloon. 104.632 personen kregen een 
Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden of een Inkomensgarantie voor 
Ouderen; 
 
· Aan het einde van het gewoon secundair onderwijs had 35,6 procent 
van de leerlingen in schooljaar 2011-2012 minstens een jaar 
leerachterstand; 
 
· In 2011 stonden 91.926 kandidaat-huurders op een wachtlijst voor 
een sociale woning; 
 



· 56 procent van de thuislozen in begeleiding binnen thuislozenzorg  
is jonger dan 30 jaar. 
 
 
Het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting biedt een overzicht van 
evoluties, onderzoeksbevindingen, praktische ontwikkelingen en beleid 
over armoede en sociale uitsluiting. Het eerste deel van het Jaarboek 
presenteert recente inzichten op diverse domeinen van armoede en 
sociale uitsluiting, zoals inkomen, werk, onderwijs en wonen. Daarbij 
komen de belangrijkste beleidsontwikkelingen op Vlaams, federaal en 
Europees niveau aan bod. Deel twee bundelt expertise omtrent een 
prangende uitdaging. Vorige edities behandelden armoede bij 
personen van buitenlandse herkomst of activering. Diverse experts 
bundelen hun inzichten over de moeilijkheden, mogelijkheden en 
beleidsopties op dat terrein. Het laatste deel bestaat uit de meest 
recente cijfers en statistieken.  
Relevante informatie en cijfers van het Jaarboek armoede en sociale 
uitsluiting.  Voor meer informatie:  
 

http://www.vlaamsarmoedesteunpunt.be   

http://webhost.ua.ac.be/csb  

 http://hiva.kuleuven.be/nl  

http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*OASES 

De Bond zonder Naam (BzN) begint met een campagne tegen de 
eenzaamheid. De Bond stelt dat vereenzamen iedereen kan overkomen, 
ongeacht leeftijd, gender, sociaal-economische achtergrond, opleiding 
enzovoort. De campagne wil vooral responsabiliseren, eerder dan 
problematiseren. 'Want eenzaam zijn, mag. Voor even', aldus BzN. 
 
De campagne van BzN loopt in samenwerking met Tele-onthaal, 
Ziekenzorg CM, Christelijke Mutualiteiten, Straathoekwerk Vlaanderen, 
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Thuiszorg, Rode Kruis, LOGO 
Antwerpen, Rimo, Similes, VSVw, OCMW Gent en met de steun van de 
Vlaamse Overheid. 
De campagnesite van de actie vindt u hier: 
 
www.erbij.be 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlaamsarmoedesteunpunt.be/
http://webhost.ua.ac.be/csb
http://hiva.kuleuven.be/nl
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*OASES
http://www.erbij.be/


Onderwijs 

 

 

 

 Woelig debat in Vlaams Parlement  

 

 

Als er schaalvergroting komt in het onderwijs, lijkt een samensmelting 
van de drie officiële netten (gemeenschaps-, gemeentelijk en 
provinciaal) onvermijdelijk. Dat staat in een nota uit het loopbaandebat 
dat De Standaard kon inkijken. 
 
Gaan we naar één publiek net in het Vlaamse onderwijs?  
Het opmerkelijke idee wordt gelanceerd in een discussienota die wordt 
besproken in de werkgroep tussen de kabinetten van de Vlaamse 
ministers en enkele parlementsleden van de meerderheid. De 
werkgroep buigt zich behalve over de hervorming van het secundair 
ook over het loopbaanpact dat het beroep van leerkracht 
aantrekkelijker moet maken. 
 
Het is in dat tweede dossier dat deze nota past. Leerkrachten zouden 
meer werkzekerheid kunnen krijgen in grotere 
scholengemeenschappen, die dan associaties gaan heten. Die zouden 
minder regionaal omschreven zijn en zowel basis als secundair 
omvatten. In zulke grotere samenwerkingsverbanden zouden de 
middelen efficiënter besteed kunnen worden. 
 
‘Maar het huidige landschap van het officieel gesubsidieerd onderwijs 
(van steden, gemeenten en provincies) maakt het bijna onmogelijk om 
dit te realiseren', stelt de nota. 
 
‘Het is dan ook aangewezen dat het gemeenschapsonderwijs en het 
officieel gesubsidieerd de krachten bundelen en zo tot één publiek net 
uitgroeien.' 
 
Er komt één net, één bestuur, één koepel. De publieke 
scholenassociatie wordt de ene inrichtende macht. Ook het 
volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs zouden in deze 
structuur opgenomen worden. 
 
Om een en ander te concretiseren zal er een bijzonder decreet en een 
tweederdemeerderheid nodig zijn in het Vlaams Parlement. Dit raakt de 
gevoelige kwestie van de vrijheid van onderwijs. 
 
De minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), wijst erop dat het geen 
standpunt van hem betreft maar louter een nota die nu afgetoetst 
wordt: is het haalbaar, wat zijn de voor- en nadelen? Het idee kwam op 
vraag van gemeentebesturen op tafel, laat hij weten. 



Er rijzen meteen vragen over de investeringen van steden en 
gemeenten die zullen wegvallen, over het patrimonium, en over het 
personeel natuurlijk. Toen er in 2010 sprake was de provincies af te 
bouwen en hun scholen over te hevelen naar een ander net, leidde dat 
meteen tot fel protest. Ook voor de financiering zal er een ingreep 
nodig zijn. Vandaag wordt het GO! voor honderd procent gefinancierd 
door de Vlaamse overheid voor infrastructuur, de lokale besturen voor 
60 of 70 procent.  
 
Raymonda Verdyck, de afgevaardigd bestuurder van het 
gemeenschapsonderwijs (GO!), heeft er ‘weet van dat het voorstel, voor 
één officieel net, circuleert', zegt ze aan De Standaard. 
‘Wij zijn voorstander van intensieve samenwerking tussen de officiële 
netten. We doen dat al in pakweg Gent en Antwerpen, maar ook in 
Duffel. Maar als het een verhaal van opslokken wordt, dan gaat het 
toch ver. Er zouden in ieder geval garanties moeten komen voor de 
grondwettelijke neutraliteit van dat onderwijs, gelet op de politieke 
invloed die er lokaal kan spelen.' 
 
Volgens Neutr-On heeft de samenwerking, zoals die werd 
bekokstoofd, in Mechelen tussen de twee publieke netten niet geleid 
tot verbetering. De onderwijskwaliteit in Mechelen  is niet verbeterd, 
integendeel. De onrust, onvrede en demotivatie bij het personeel is er 
alleen maar op achteruitgegaan. 
 
Neurtr-On is niet tegen één publiek net, maar wel voor één algemeen 
onderwijsnet waar alle drie de schoolnetten onder één Vlaamse 
onderwijskoepel komen.  
2015 zou daarvoor een goede startdatum zijn. 
Schaalvergroting kan immers de scholen sterker maken en een 
antwoord bieden op veel problemen. Ook financieel is één net veel 
goedkoper. 
Volgens een enquête gehouden door Neutr-On is bijna 56 % van de 
Vlamingen voor één Vlaams Onderwijsnet. Slechts 13  % is resoluut 
tegen, 13  % wil het houden zoals het nu is en de rest had geen 
mening. 
 
Uiteraard moet bij die beslissing niet over één nacht ijs gegaan worden. 
Het onderwijs is historisch en ideologisch erg beladen. En we moeten 
een nieuwe schoolstrijd voorkomen. Maar de teneur van het plan moet 
zijn dat de kwalitatieve achteruitgang van het onderwijs gestopt wordt 
en terug opgekrikt wordt. Daarbij moeten cliëntilisme en politiek plaats 
maken voor kwaliteit en bekwaamheden bij de aanstellingen. 
 
Enkele problemen die er zouden kunnen zijn: 
 
- Tegenwerking van enkele politieke partijen, SP.a ?; Open-VLD ?; 
CD&V ? 
 
- Hoe het patrimonium beheren? 
 
- Hoe de geloofsovertuigingen integreren?  
Hoe het godsdienstonderwijs in één net inkaderen?  
Kunnen Joodse scholen apart blijven bestaan? 



Het is geen gemakkelijke opdracht maar ook niet onmogelijk. 

Lees ook het actualiteitsdebat over de verklaringen van minister-
president Kris Peeters betreffende de geplande hervorming van het 
secundair onderwijs. 
 
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id
=749182  

 

 

 

 Werkplekleren  

 

 

Te veel jongeren verlaten het onderwijs zonder diploma. In Vlaanderen 
gaat het om zo'n 14,2 % en dat aantal stijgt. Vaak gaat het om 
leerlingen die schoolmoe zijn. Zonder diploma maken ze weinig kans 
op de arbeidsmarkt. De SERV pleit in een advies om sterker in te zetten 
op leren en werken . Werkplekleren geeft jongeren immers kansen om 
competenties te verwerven voor de arbeidsmarkt en een attest of 
diploma te halen. Zo verloopt de aansluiting van school naar 
arbeidsmarkt vlotter. Wie kan leren op de werkvloer heeft bovendien de 
eerste stap naar levenslang leren gezet. 
Werkplekleren kan verschillende vormen aannemen, denk maar aan 
alternerend leren, stages, afwisselend leren en werken,... Het komt 
voor in het beroeps,  technisch en hoger onderwijs maar ook 
werkzoekenden en werknemers kunnen leren op de werkplek. 
Werkplekleren brengt creativiteit en passie in het leerproces. Op de 
werkvloer leer je zaken die je op school niet kan leren. Voor jongeren 
die de schoolbanken niet meer zien zitten biedt het een alternatief om 
toch te leren en een diploma te halen.  
Onderwijs en werk zijn geen aparte werelden maar leerplekken die 
onderling in contact staan. Bron SERV 
 
Lees verder op: 
http://www.serv.be/serv/persbericht/dringend-werk-maken-van-
werkplekleren  

 

 

 

 

 

http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=749182
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showJournaalLijn.action?id=749182
http://www.serv.be/serv/persbericht/dringend-werk-maken-van-werkplekleren
http://www.serv.be/serv/persbericht/dringend-werk-maken-van-werkplekleren


Sectoren 

 
 

 NMBS 

 

 

Er zal  binnenkort  overleg plaatsvinden tussen minister van 
Overheidsbedrijven Paul Magnette en de spoorvakbonden. De 
vakbonden reageerden negatief op een nota van Magnette. Daarin is 
sprake van een nieuw bedrijf, HR-Rail, dat de werkgever zou worden 
van zowel het NMBS- als het Infrabel-personeel.  
De vakbonden zijn tegen het hervormingsvoorstel van de minister, 
vooral omdat de spoorvakbonden hierover voorafgaandelijk niet 
werden ingelicht. 
De woordvoerster van de minister ontkent formeel dat er geen overleg 
is geweest. Ze wijst erop dat de vakbonden hun visie op 19 november 
hebben overgemaakt. ‘Toen is afgesproken om ermee naar de 
interkabinettaire werkgroepen te gaan, om te kijken of er een 
draagvlak is in de regering', zegt ze. 
Daaruit is een compromisnota gekomen, die deels in de pers 
terechtkwam. 
Volgens de woordvoerster zijn de belangrijkste eisen van de 
vakbonden  beantwoord. Het gaat dan over de voorgestelde unieke 
werkgever HR-Rail die personeel zou detacheren naar Infrabel en 
NMBS. De vakbonden willen echter een volledig eengemaakt bedrijf. 
 
Lees ook: 
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/21/spoorvakbonden-stevige-
argumenten-voor-eenheidsstructuur  
 
 
In verband met vroegere wilde stakingen bij de spoorwegen was er een 
uitspraak door de Raad van State. 
 
Zowel de Raad van State als de arbeidsrechtbank in Antwerpen heeft de 
hoofdverantwoordelijke van die staking over de hele lijn ongelijk 
gegeven. Daarmee worden wilde spoorstakingen voortaan uiterst 
riskant. De vakbonden zeggen dat de raad zich nog ten gronde moet 
uitspreken, maar de NMBS-Holding gelooft niet dat de rechters van 
mening zullen veranderen.  
Een adjunct-stationschef van Berchem legde op 10 januari samen met 
dertien collega's het werk neer vanwege het ‘aanslepende 
personeelstekort'. De actie van een half uur had gevolgen voor 261 
treinen. 
Zowel bij de Raad van State als bij de arbeidsrechtbank werd de 
adjunct-stationschef in kort geding over de hele lijn in het ongelijk 
gesteld. 
In 2008 is er bij het spoor een sociaal akkoord afgesloten om ‘wilde 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/21/spoorvakbonden-stevige-argumenten-voor-eenheidsstructuur
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/21/spoorvakbonden-stevige-argumenten-voor-eenheidsstructuur


stakingen' te vermijden en duidelijke procedures vast te leggen. 
 
De onafhankelijke spoorbond reageerde als volgt op de uitspraak van 
de Raad van State. “Indien er spontane stakingen uitbreken, dan 
moeten de vakbonden dit zo snel mogelijk oplossen. En dat hebben wij 
gedaan.”  “Wij zijn onmiddellijke tussengekomen. En na 25 minuten 
zijn de personeelsleden terug aan het werk gegaan.” 
 
De Raad van State heeft enkel beslist dat de zaak niet in kort geding 
behandeld zal worden. 
“De Raad van State heeft zich nog niet ten gronde uitgesproken over de 
wilde spoorstaking in Berchem”,  zegt de Onafhankelijke Vakbond voor 
Spoorwegpersoneel (OVS).  “'Het is enkel zo dat niet is ingegaan op het 
verzoek van onze raadsman om de tuchtstraf te schorsen wegens 
dringende noodzakelijkheid.” 

 

 

 

 

Allerlei 
 

 

 Wat veranderde er in december? 

 

 
 Goedkoper consumentenkrediet  

 
Vanaf 1 december worden de maximale tarieven voor het 
consumentenkrediet verlaagd met 1 of 1,5 procent.   
Maar de kosten zijn nog schandalig hoog als je weet dat 
spaarrekeningen amper 1 % opbrengen.  
De wettelijk maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's) liggen 
voortaan op 18,5 procent voor leningen en verkopen op afbetaling, 
14,5 procent voor kredietkaarten en 10,5 procent om onder nul te 
gaan op de zichtrekening. De JKP's gelden telkens voor 
kredietbedragen van maximaal 1.250 euro. Voor hogere bedragen, 
vanaf 5.000 euro, bedragen de maximale JKP's respectievelijk 10,5 
procent, 11,5 procent en 9,5 procent. De nieuwe maxima zijn niet 
alleen van toepassing op nieuwe kredietcontracten, maar ook op de 
bestaande met een veranderlijke rentevoet.  
 
 Gerechtskosten verhoogd 
 



Vanaf 1 december moet iedereen die strafrechtelijk veroordeeld is 50 
euro "administratieve gerechtskosten" betalen. Dat is twee keer zoveel 
dan vandaag. Dat meldt het staatsblad. 
Iedereen die door de correctionele rechter of door assisen wordt 
veroordeeld moet altijd twee extra sommen betalen: één som van 150 
euro voor het fonds van slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven, 
één som van 25 euro voor de administratieve gerechtskosten.  

 
 Spilindex overschreden 

 
Deze maand is de spilindex overschreden. Daardoor zullen de 
uitkeringen, de pensioenen en de lonen van de ambtenaren met 2 % 
stijgen. Voor de eerste twee categorieën gebeurt dit in december, voor 
de derde, in januari. Voor hen  die in de privésector werken volgt de 
aanpassing later, in functie van de cao waarvan zij afhangen. 
 
 Specialisten duurder 

 
Raadplegingen bij sommige specialisten worden duurder.  Een 
raadpleging bij een reumatoloog zal vanaf december 47,03 euro 
kosten. Dat is 4,5 euro (+10,5 procent).  
 
 Dossinkazerne is heropend 

 
Het nieuwe Holocaustmuseum aan de Mechelse Dossinkazerne opende 
op zaterdag 1 december de deuren voor het grote publiek. 
 
 Levensverzekering voor vrouwen duurder 

 
Vanaf 21 december zullen vrouwen meer moeten betalen voor een 
levensverzekering. Dat is het gevolg van een beslissing van het 
Europees Hof van Justitie. 
Een Europese richtlijn bepaalt dat verzekeringspremies voor mannen en 
vrouwen gelijk moeten zijn. Uitzonderingen waren toegestaan. In het 
geval van ons land ging het om levensverzekeringen zoals een 
schuldsaldoverzekering omdat vrouwen meestal langer leven dan 
mannen. Maar vanaf het einde van dit jaar is dat dus ook gedaan. 
Mogelijk zal dat de prijs voor mannen wat drukken. Voor mensen die 
nu al een levensverzekering hebben, verandert er niets. 
 
 Afnemen Belgische nationaliteit gemakkelijker 

 
De Belgische nationaliteit van een buitenlander kan sinds 14 december 
veel makkelijker worden afgenomen. De rechter kan zelf de 
nationaliteit afnemen van buitenlanders in vier gevallen die vooral te 
maken hebben met schijnhuwelijken of veroordelingen. 

 

 

 

 Premie voor 50+ 

 



Werkgevers die een werkzoekende 50-plusser aanwerven, kunnen 
daarvoor een premie krijgen bij de Vlaamse overheid. Vandaag hebben 
we de 50+-premie nu hervormd zodat ze flexibeler inspeelt op de 
doelgroep en meer maatwerk kan bieden. Vanaf 1 januari 2013 treedt 
het nieuwe systeem in werking. 
Bij de toepassing van de 50+-premie werden 2 vaststellingen gedaan: 
enerzijds was er een aanzienlijk verschil in uitstroomkans tussen min 
55-jarigen en 55-plussers, terwijl dat verschil zich amper voordeed 
tussen 55 tot 60-jarigen en 60-plussers. En anderzijds werd 
vastgesteld dat de werkloosheidsduur een bepalende rol heeft: na 1 
jaar werkloosheid is de uitstroomkans naar werk voor werkzoekende 
50-plussers al gehalveerd. 
Daarom hebben we een nieuw systeem opgesteld dat rekening houdt 
met zowel de leeftijd als de duur van de werkloosheid. Hoe meer 
drempels iemand heeft om in een job te stappen, hoe hoger de premie 
voor de werkgever. Door de hoogte van de premie dan nog eens 
afhankelijk te maken van de werkelijke loonkost van de werknemer, 
bieden we aan de werkgevers een attractief instrument om mensen met 
meer ervaring terug in hun bedrijven op te nemen. 
 
Schaal 1: premie gedurende 1 jaar ter waarde van 30% van de 
loonkosten voor de aanwerving van 50-54-jarigen die minder dan 1 
jaar werkzoekend zijn. 
 
Schaal 2: voorziet in een premie gedurende 1 jaar ter waarde van 50% 
van de loonkosten voor de aanwerving van 50-54-jarigen die tussen 1 
en 2 jaar werkzoekend zijn of 55-plussers die minder dan 2 jaar 
werkzoekend zijn. 
 
Schaal 3: voorziet in een premie gedurende 2 jaar ter waarde van 50% 
van de loonkosten voor de aanwerving van 50-plussers die langer dan 
24 maanden werkzoekend zijn. 
 
 

 

50-54 jaar 55-plus 

Minder dan 1 jaar 

werkzoekend 
Schaal 1 Schaal 2 

Tussen 1 en 2 jaar 

werkzoekend 
Schaal 2 Schaal 2 

Langer dan 2 jaar 

werkzoekend 
Schaal 3 Schaal 3 

 
Voor de premies worden plafonds bepaald op een maximum loonkost 
van 2 maal het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen 
(GGMMI), zoals bepaald door de sociale partners. Net zoals in het 
verleden worden de premies per kwartaal uitbetaald en kunnen ze 
aangevraagd worden via de VDAB. Ook de tewerkstellingsverplichting 
tijdens de looptijd van de premie blijft overeind. Bron: website Muyters 

 

 



 Waarom miljonairstaks? 

 

 

Er is in Frankrijk heel wat beroering ontstaan door de verhuis van een 
aantal rijken naar het buitenland. Rijke Fransen vluchten naar het 
buitenland om minder belastingen te moeten betalen en tonen zo geen 
solidariteit met de Franse bevolking.   
Ondermeer de Franse acteur Gérard Depardieu (63)  kreeg na zijn 
verhuis naar België heel wat kritiek te slikken van Franse politici van 
alle strekkingen.  
De rechtse politici zijn niet te spreken over de vlucht van Depardieu. De 
rijken die weggaan, komen  terug wanneer ze gezondheidsproblemen 
hebben om te profiteren van de Franse sociale zekerheid, zeggen ze. 
Nathalie Arthaud, woordvoerster van de linkse partij Lutte Ouvrière 
vindt de houding van Depardieu schandalig. Ze zei:  “De arme man! Hij 
bezit wijngaarden  en hotels en het stoort hem dat hij een beetje 
belastingen moet betalen' 
Yann Galut, Frans parlementslid voor de PS, stelt voor om Fransen die 
zich in het buitenland domiciliëren, om de Franse fiscus te ontlopen, de 
Franse nationaliteit af te nemen.  
 
 
Een grote meerderheid van de bevolking is voorstander van een 
vermogensbelasting. Bij de politici ligt dat anders en dat is geen toeval. 
Marc Vandepitte legt op de site van De Wereldmorgen uit waarom de 
miljonairstaks een van de beste bewaakte taboes is van ons politiek 
systeem.  
Ons politiek bestel zoals we dat vandaag kennen, is het resultaat van 
een lange wordingsgeschiedenis, met daarin een aantal 
scharniermomenten. In wat volgt staan we stil bij drie zo’n belangrijke 
momenten en zoomen we in op de fundamentele kwestie van de 
verdeling van de rijkdom. 
 
Griekenland: de wieg van de Westerse democratie. 
De grondleggers van het politiek denken in het Westen werden al 
geconfronteerd met een fundamenteel dilemma. Democratie betekent 
letterlijk dat de macht bij het volk ligt en dus bij de arme(re) 
meerderheid. Maar, als die armen hun numeriek overwicht 
daadwerkelijk inzetten om hun (economische) belangen te doen 
gelden, dan is het snel afgelopen met de rijkdom en privileges van de 
elite en dat is natuurlijk niet de bedoeling. 
Plato (427-347 v.Chr.) wond er geen doekjes om, hij verzette zich 
krachtig tegen een democratische staatsvorm. Een democratie dwingt 
namelijk de politici om de bevolking alles te geven waar ze om vraagt. 
Het gaat daarbij volgens de wijsgeer meestal om grillen, omdat de 
gewone mensen niet ontwikkeld zijn en dus vooral hun pleziertjes en 
lagere verlangens nastreven. Zoiets leidt uiteraard niet tot een goed 
functionerend bestel. Een goedwerkende staatsvorm veronderstelt 
daarentegen controle op de burgers, want teveel vrijheid leidt tot 



tirannie.  
Die controle betreft volgens Plato ook het bewustzijn. De regering 
moet toezicht houden op culturele aangelegenheden opdat het denken 
van de burgers op een juiste manier gevormd zou worden. Enkel de 
juiste ideeën worden toegelaten, verkeerde ideeën zijn verboden. 
Kunstenaars en ambachtslieden zijn verplicht om de juiste strekking te 
volgen. Het regeren zelf komt toe aan de filosofen want zij beschikken 
over de wijsheid die daarvoor nodig is. Bron:  De Wereldmorgen 
 
Lees het volledige artikel hieronder verder :   

 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/12/06/waarom-

miljonairstaks-kern-van-de-democratie 

 

 

 

 

Rubriek  Antipestteam  
 

 

 Jongen springt van brug 

 

 
Er waren de afgelopen maand weer een aantal tragische zelfmoorden 
van jongeren die gepest werden.  
Een 14-jarige jongen is van een brug over een snelweg gesprongen 
omdat hij gepest werd. De jongen werd geraakt door een vrachtwagen 
en was op slag dood.  
De ouders van de jongen (14) ontdekten pas zeer recent dat hun zoon 
gepest werd.  
Slechts enkele goede vrienden wisten dat hij werd afgeperst.  Hij  
moest zijn geld afgeven, anders zouden ze hem  een lesje leren, zegt 
een vriend.  De jongen zag geen andere uitweg meer dan van een brug 
te springen.  
Over dat pestgedrag had hij  thuis nooit durven praten 
Dat deed hij ook niet tegen zijn vriendinnetje, die hij al jaren kende. 
Noch tegen zijn vrienden, met wie hij dagelijks naar het KTA in 
Liedekerke trok. 
De jongen liet geen afscheidsbrief achter, maar op Facebook maken 
vrienden massaal melding van pestgedrag.  
De schooldirectrice van het Koninklijk Atheneum van Liedekerke 
ontkent dat hij gepest werd. 
 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/12/06/waarom-miljonairstaks-kern-van-de-democratie
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/12/06/waarom-miljonairstaks-kern-van-de-democratie


Bovenstaand voorval is weer eens het bewijs dat er nog veel werk aan 
de winkel is om pesterijen op te sporen en te voorkomen en de pesters 
te bestraffen. 
Jongeren kunnen hard zijn voor elkaar en zijn bijzonder geslepen om 
hun pestgedrag te verbergen. De 'gepeste' is als de dood om hulp te 
zoeken, vaak uit angst dat de pesterijen nog zullen toenemen.  Als 
ouder of leraar merk je dit pas vaak wanneer het te laat is.  En 
natuurlijk blijft de school in kwestie  hun  verantwoordelijkheid in  dit 
voorval  in alle toonaarden  minimaliseren  of  ontkennen.   
Ook bij dit voorval zie  je weer de normale reacties van de directie: 
“Mijn naam is Haas, ik wist van niks.”  Het is schandalig om steeds 
maar te moeten horen hoe scholen aan hun taak, op meer toezicht op 
pestgedrag,  proberen te ontkomen.  
De dramatische pestgevallen die de media bereiken zijn trouwens maar 
het topje van de ijsberg. 
Steeds valt op hoe de minister van onderwijs, de inrichtende machten 
en de schooldirecties de problemen blijven negeren. 
Het wordt tijd dat elke school een pestdetectieplan invoert, actief 
pesterijen opspoort en tijdig en gepast op elk signaal reageert.  
 
Ook in Nederland was er een dramatisch voorval. Een  15-jarig  meisje 
wierp  zich voor de ogen van haar klasgenoten voor de trein, vanwege 
aanhoudend gepest. 
Bijzonder triest is dat ze twee jaar geleden nog een prijs had gewonnen 
met een gedicht over pesten, dat we hieronder publiceren. 
 
Met dit gedicht won ze de eerste prijs. 
 

Op mijn vorige school, 

ben ik erg gepest. 

Ik was anders dan de andere, 

anders dan de rest. 

Ik weet niet waarom, 

het begon als een spel. 

Het liep uit de hand, 

en eindigde voor mij in een hel. 

Het ging 3 jaar door, 

en niet alleen schelden. 

Wat ik ook elke dag hoor. 

 

Ik had er genoeg van, het zat me tot hier. 

Nu ben ik daar weg, met heel veel plezier. 

Diep van binnen ben ik bang, 

want straks herhaalt het zich weer, 

dan voel ik die pijn weer, 

en dat wil ik nooit meer.  



Wij roepen normaals leerkrachten en ouders op bijzonder attent te zijn 
als een kind gesloten is en onzeker gedrag vertoont. Zoek uit wat er 
schort en zoek tijdig externe hulp.   
 
Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal (106 
of www.tele-onthaal.be ) of de Zelfmoordlijn (02-649.95.55 of  
www.zelfmoordlijn.be ).  
Ook bij het Antipestteam kunt u uw verhaal kwijt,  

   

 

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.tele-onthaal.be/
http://www.zelfmoordlijn.be/
http://www.antipestteam.be/
http://www.neutr-on.be/

