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De gemeenteverkiezingen van 14 oktober 2012 zijn achter de rug.   
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Vlamingen hebben via deze gemeenteraadsverkiezingen óók hun 
ongenoegen geuit over de nationale regering. Het signaal naar onze 
politieke verantwoordelijken was duidelijk: er moet wat veranderen. 
En Vlaanderen heeft voor verandering gestemd. De N-VA heeft een  
grote verkiezingsoverwinning  behaald.  Volgens de peilingen was het 
duidelijk dat N-VA ging winnen en dat deden ze ook. De traditionele 
partijen hebben op veel plaatsen moeten inleveren.  
Op gemeentelijk vlak zit de N-VA met meer dan 1.600 
gemeenteraadsleden de CD&V dicht op de hielen. In Antwerpen haalt 
de N-VA 37,7% van de stemmen,  in Hasselt (25,5%), Brugge (19,79%), 
Leuven (19,04%) en Gent (17,09%).  
En in de provincies haalde N-VA nog mooiere cijfers. 
Wat vooral opviel is dat deze gemeenteverkiezingen  niet alleen  over 
lokale zaken gingen maar dat het communautaire klimaat (BHV), de 
financiële crisis en de hogere belastingen hun invloed hadden. 
Deze lokale uitslagen zijn een eerste peiling naar de verkiezingen in 
2014, waar zowel nationale als Vlaamse parlementen worden verkozen.   
Wanneer de traditionele partijen  hun werkwijze niet aanpassen, zal het 
met hen nog verder achteruit gaan. Ze kunnen volgende weken al 
onmiddellijk tonen of ze de les hebben begrepen. Bijvoorbeeld bij de 
begrotingsopmaak. Wanneer er weer belastingverhogingen zijn (die 
vooral de Vlamingen treffen), dan zullen ze in 2014 verder ongenadig 
worden afgestraft en wordt de N-VA waarschijnlijk nog groter.  
Politicologisch onderzoek  heeft al langer aangetoond dat partijen die 
het nationaal slecht doen die trend wel degelijk weerspiegeld zien op 
het lokale niveau. In sommige gemeenten is men de arrogantie van de 
drie traditionele machtspartijen beu, zoals in Antwerpen waar men 
duidelijk voor vernieuwing kiest.  
Terwijl op andere plaatsen er geen machtswissel komt omdat er goed 
werk geleverd is, zoals in Gent.   
Op andere plaatsen is de winnende partij naar de oppositie verwezen 
en leveren de verliezers de burgemeester.  Dat komt door ons politieke 
systeem.  Om een gemeente of een stad te besturen heb je de helft van 
de zetels plus één nodig. 
In Kortrijk weet men er alles van, daar is  burgemeester De Clerck, als  
winnaar, opzij geschoven. 
Kortrijk  is trouwens geen alleenstaand geval.  
Er zijn nog meer “verliezende”  coalities tot stand gekomen, waardoor 
er geen rekening gehouden wordt met de stem van de kiezer. 
 
De politiek is ruw en rauw. En in de politiek heeft men geen vrienden, 
dat is algemeen aanvaard. Verliezers zullen daarin moeten berusten. 
Soms worden  ideologie en programma’s na de stembusslag opzij 
gezet en  wordt aan de postjes gedacht. Geen enkele partij ontsnapt 
daar aan. Indien er dus coalities tégen elkaar worden gesloten, dan is 
dat de logica zelve. Dat heeft alles te maken met  het behoud of het 
verwerven van de macht. Of met oude rekeningen die moeten vereffend 
worden. 
Op sommige plaatsen zijn de “voorakkoorden” niet meer dan een vodje 
papier gebleken. Of zoals een verliezer het uitdrukte: “Ik ga de 
woordbrekers op mijn Facebook ontvrienden en het voorakkoord 
gebruiken  als toiletpapier.” 
 
Nu  De Wever in Antwerpen wint, gaat N-VA in galop richting 2014 om 



ook dan een krachtige verandering door te drukken.   
Maar De Wever zal zijn beloftes moeten waarmaken, want bij een slecht 
beleid  zal de publieke opinie onvermijdelijk van partij veranderen.  
De bevolking wil goede resultaten zien.  
 
In Wallonië  zijn er geen uitgesproken veranderingen te zien. Zo wisten 
de grote steden hun PS-meerderheid te behouden. Voor de PS komt 
het er nu op aan het gedrag van haar klassieke electoraat af te 
stemmen op de maatregelen van de federale regering.  Maar dat zal  
moeilijk zijn. Want de socialistische vakbond FGTB heeft  grote moeite 
met de hervormingen in de pensioen- en werkloosheidssector. 
 
Met deze gemeenteraadsverkiezingen is het nationale politieke klimaat 
er niet op verbeterd. De traditionele partijen voelen de hete adem van 
de N-VA in de nek. De logische voorspelling is duidelijk: N-VA zal 
blijven groeien als de traditionele partijen niet dringend het roer 
omgooien en een geloofwaardiger beleid gaan voeren.  Denk daarbij 
vooral aan Justitie, de bankencrisis, de communautaire spanningen 
(BHV) en de levensduurte. 
De boodschap voor de nieuw verkozenen moet duidelijk zijn: belofte 
maakt schuld. 
De burger wil dat onze welvaarstaat behouden blijft, dat onze 
pensioenen onaangeroerd blijven, dat ons onderwijs kwaliteit aanbiedt 
en dat er controle komt op de banksector. 
Neutr-On zal er op blijven toezien dat ons welzijn verzekerd blijft. 

 

 

 

 Wie gaat de crisis oplossen? 

 

 
 
In november zijn het Amerikaanse presidentsverkiezingen. 
Obama leidt in de peilingen en zal waarschijnlijk de economische 
problemen van de afgelopen jaren verder moeten oplossen. Alhoewel 
het de voorbije vier jaar,  tijdens zijn beleid,  alleen maar slechter 
geworden is. 
Het gaat immers niet goed met de Amerikaanse economie. 35 procent 
van de bevolking krijgt staatssteun voor voedsel, medicatie en woonst. 
Dat is aanzienlijk meer dan in 2008, op het hoogtepunt van de 
recessie.  
Obama heeft nog maar eens een banenplan voorgesteld, waarmee hij 
onder andere de steun aan de werklozen wil uitbreiden.  
“Het Congres moet dat voorstel van 447 miljard dollar (338 miljard 
euro) zo snel mogelijk goedkeuren", zei Obama tijdens de laatste 
persconferentie. "Dat is de enige manier om een nieuwe val van de 
economie te vermijden.  De economie is nu nog zwakker dan in het 
begin van het jaar.” 



De Republikeinen willen echter de werklozensteun  terugschroeven. 
Volgens hen hebben de werklozen de oorzaak gewoon bij zichzelf te 
zoeken. 
 
Volgens het IMF kan het nog  tot 2018  duren  voordat de 
wereldeconomie weer helemaal in orde is. Sinds het begin van de 
financiële crisis zijn er wereldwijd 30 miljoen meer mensen zonder 
baan. In sommige landen is het percentage werklozen daardoor 
opgelopen tot 25 procent. 
Wereldwijd zijn er zowat 200 miljoen mensen werkloos. Ongeveer een 
derde van hen is jonger dan 25 jaar. 
 
Tijdens de Europese top van 18 oktober werd  voor een snelle uitbouw 
van een gemeenschappelijk Europees toezicht op de banken gepleit.  
Die bankenunie zal er komen op 1 januari 2014. De Europese 
Commissie presenteerde intussen een voorstel dat de Europese 
Centrale Bank het toezicht over de circa 6.000 banken in de eurozone 
toevertrouwt.  
 
Griekenland plant volgens het ministerie van Financiën een nieuw 
besparingspakket van 13,5 miljard euro. Daarvan zou 11,5 miljard euro 
gefinancierd worden uit een verdere afbouw van het personeel in de 
openbare diensten, een afslanking van de staat en bijkomende 
besnoeiingen in de pensioenen. Belastingverhogingen moeten voor de 
resterende twee miljard euro zorgen. Het plan ziet er ongeveer zo uit: 
 
-  De gepensioneerden moeten rekening houden met een besparing 
van 4,9 miljard euro.  
 
-  De ambtenaren moeten 1,5 miljard besparen. Hun  weddes zullen 
tussen de 6 en 20 procent dalen. 15.000 ambtenaren moeten met 
brugpensioen gaan. Tot hun pensioenleeftijd ontvangen ze dan 60 
procent van hun laatste loon. 
 
-  In de gezondheidszorg zal 1,5 miljard euro bespaard worden. 
Verzekerden zullen dan onder andere een grotere eigen bijdrage 
moeten betalen voor geneesmiddelen. Vele ziekenhuizen worden 
gesloten, andere zullen fuseren. 
 
-  De lonen van de werknemers van  bedrijven, zullen aangepast 
worden aan die van de ambtenaren. Dat betekent tot 30 procent 
minder loon.  
 
-  De belasting op de rente voor geldbeleggingen zal van tien naar 
vijftien procent gaan. De tabaksprijzen zullen voor de vierde maal 
binnen vier jaar stijgen. De belastingvrije voet voor alle vrije beroepen 
van 5.000 euro zal geschrapt worden. De uitgaven van de ministeries 
zullen met een kwart verminderd worden. Het vuilnistransport zal 
geprivatiseerd worden. Scholen zullen gesloten of samengevoegd 
worden. De begroting van Defensie zal met 250 miljoen euro ingekort 
worden.   
Griekenland heeft nog tot eind november geld in kas om zijn 
rekeningen en de ambtenarensalarissen te betalen.  Het land 
onderhandelt momenteel met internationale geldschieters over de 



uitbetaling van een volgende tranche aan noodhulp ter waarde van 31 
miljard euro. De trojka, een groep ambtenaren van de Europese 
Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair 
Fonds die in de gaten houdt of Griekenland de juiste vorderingen 
maakt met zijn hervormings- en bezuinigingsprogramma, wil dat 
Griekenland nog eens voor elf miljard euro aan bezuinigingen vindt. 
De werkloosheidsgraad in Griekenland is in juli gestegen tot 25,1 
procent. 
Er zijn nu 1,261 miljoen Grieken die zonder werk zitten.  
De werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar steeg tot 54,2 procent. 
Griekenland verkeert sinds 2009 in een diepe recessie en de economie 
is sindsdien met ruim twintig procent gekrompen. Ook volgend jaar 
houdt de recessie aan. 
 
In Frankrijk hebben de parlementsleden  ingestemd met een taks van 
75 procent op de allerhoogste inkomens. President François Hollande 
had tijdens zijn verkiezingscampagne voor de invoering van die taks 
gepleit. 
De belasting richt zich op ongeveer 1.500 Fransen, die een inkomen 
hebben van minstens 1 miljoen euro per jaar. Zij zullen naar schatting 
gemiddeld 140.000 euro per jaar betalen, wat voor de Franse schatkist 
jaarlijks 210 miljoen euro moet opleveren. 
De heffing geldt voorlopig voor een periode van twee jaar, omdat dat 
volgens de minister "de tijd is, die nodig is voor het herstel van de 
economie”. 
 
Het consumentenvertrouwen in België is  opnieuw gedaald.  
Sinds begin 2012 is de jobcreatie in Vlaanderen bijna volledig 
stilgevallen en neemt het aantal Vlaamse werklozen ook toe. In juli 
werd de drempel van 200.000 Vlaamse werklozen overschreden. Dat 
blijkt uit de nieuwe publicatie  van de SERV (SociaalEconomische Raad 
van Vlaanderen).  De cijfers die de SERV verzamelde  geven geen  
rooskleurig beeld van de economische toestand in Vlaanderen. 
De cijfers wijzen onder meer op een verdere daling van de 
werkgelegenheid in de industrie en op een lichte daling van de Vlaamse 
haventrafiek. Maar de meest opvallende cijfers hebben betrekken op 
werk.  Het aantal werklozen in de zomer piekt, dat is een weerkerend 
fenomeen met de afgestudeerden die in de statistieken belanden. Maar 
afgelopen zomer was de piek "aanzienlijk hoger" dan die van 2011.  
Sinds begin 2012 neemt het aantal Vlaamse werklozen ook toe. En in 
juli werd de drempel van 200.000 personen overschreden.  
 
Het ziet er dus nog niet rooskleurig uit voor de nabije toekomst. 
Temeer dat de nationale overheid bijna 8,8 miljard euro moet besparen 
om de begroting in orde te krijgen. 
De begrotingsonderhandelingen beloven dus erg moeilijk te worden. 

 

 

 

 

 



Onderwijs 

 

 

 

 Omzendbrief: maatregelen lerarentekort 

 

 

Wijziging aan 13CC/VB/ML over de vaste benoeming, BaO/2005/11 
over scholengemeenschappen, BaO/2005/10 en BaO/2005/09 over 
personeelsformatie. De arbeidsmarktprognoses voor het 
basisonderwijs duiden op een ernstig lerarentekort voor de komende 
schooljaren. Daarom werden diverse maatregelen uitgewerkt. Lees 
meer ... 
 
- Scholen kunnen in de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-
2015 de basisomkadering voor het kleuteronderwijs gedeeltelijk 
omzetten in uren kinderverzorging, op voorwaarde dat ze geen 
kleuteronderwijzers vinden met een vereist of voldoende geacht 
bekwaamheidsbewijs of kleuteronderwijzers met een ander 
bekwaamheidsbewijs die een opleiding 'Professionele bachelor: 
kleuteronderwijzer ' volgen. De betrekkingen die in deze omgezette 
uren kinderverzorging zijn ingericht, komen niet in aanmerking voor 
vacantverklaring of vaste benoeming. In deze betrekkingen kan ook 
geen mutatie of definitieve affectatie plaatsvinden. 
 
- De principes van de enveloppe voor de korte vervangingen worden 
doorgetrokken naar overgedragen (rest)lestijden: 
* Scholen kunnen binnen een scholengemeenschap lestijden naar één 
school van de scholengemeenschap overdragen volgens de gewone 
regels die van toepassing zijn op het overdragen van lestijden. 
* Personeelsleden in deze uren kan je aanstellen in volwaardige 
betrekkingen van een volledig schooljaar. 
* De personeelsleden die in deze uren zijn aangesteld, kan je inzetten 
om pedagogische opdrachten uit te oefenen in een of meer scholen 
van de scholengemeenschap. Het kan gaan om de splitsing van een 
klas, om een duobaan met een andere leraar, om een vervanging in alle 
scholen van de scholengemeenschap. Deze personeelsleden fungeren 
in een soort vervangingspool op het ogenblik dat je niet langer volgens 
de courante wijze een vervanger kan vinden. Uiteraard moet er binnen 
de scholengemeenschap afspraken worden gemaakt over de 
inzetbaarheid van het betrokken personeelslid. 
 
- Personeelsleden die vastbenoemd zijn in het ambt van onderwijzer, 
in een van de ambten van het beleids- en ondersteunend personeel of 
in het ambt van kinderverzorger kunnen een nieuwe affectatie of 
mutatie in het ambt van kleuteronderwijzer krijgen, op voorwaarde dat 
het personeelslid beschikt over een vereist bekwaamheidsbewijs voor 
het ambt van kleuteronderwijzer en mits het personeelslid akkoord 



gaat. 
Ook de beweging van het ambt van kleuteronderwijzer of van een van 
de ambten van het beleids- en ondersteunend personeel naar het ambt 
van onderwijzer kan, op voorwaarde dat het personeelslid beschikt 
over een vereist bekwaamheidsbewijs voor het ambt van onderwijzer 
en ook hier mits het personeelslid akkoord gaat.  
Lestijden verdelen van het kleuter naar het lager en vice versa is vanaf 
het schooljaar 2012-2013 ook mogelijk wanneer dit tot TBSOB leidt, op 
voorwaarde dat het betrokken personeelslid voor de hele duur van het 
schooljaar en voor de volledige omvang van de terbeschikkingstelling 
in een school van hetzelfde schoolbestuur of van dezelfde 
scholengemeenschap overeenkomstig de geldende reglementering kan 
worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in een organieke 
betrekking. 
 
Ten slotte vind je in de omzendbrief 'Personeelsformatie gewoon 
onderwijs' ook toelichting bij de waarborgregeling die door de Vlaamse 
regering werd uitgewerkt voor lichamelijke opvoeding. 

 Edulex: BaO/2005/11 - scholengemeenschappen basisonderwijs 
 Edulex: BaO/2005/10 - personeelsformatie scholen buitengewoon 

basisonderwijs 
 Edulex: BaO/2005/09 - personeelsformatie scholen gewoon basisonderwijs 

 
Volgens Neutr-On zouden jonge leerkrachten heel snel een contract 
van onbepaalde duur moeten  krijgen, zodat er meer zekerheid komt 
over de loopbaanstart.  

 

 

 

 Dag van de leerkracht 

 

 

 
5 oktober 2012 was de  “Dag van de Leerkracht”.  
Een dag die waardering voor het werk van de leerkrachten moet tonen.  
Maar de realiteit is dat de crisis ook ons onderwijs zwaar treft.  
Al sinds de jaren ’80 moet het Vlaams Onderwijs inleveren en 
besparen. Ook dit schooljaar moet er weer ingeleverd worden. 
Gemiddeld zal elke leraar 500 euro bruto minder verdienen. 
Er is geen geld meer voor investeringen in gebouwen, noch voor  
investeringen in personeel en materiaal.  
En de vooruitzichten tonen geen beterschap.  
Het ontbreekt gewoon aan geld om scholen te moderniseren. 
 
Daarbij is vooral de toestand in de vier Vlaamse opvangtehuizen voor 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13620
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13616
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13616
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13615


jongeren uit het buitengewoon onderwijs zorgwekkend. Zo is in 
Limburg de vestiging, 'Den Heuvel' in Leopoldsburg,  helemaal 
verouderd en voorziet niet meer in de behoeften van de kinderen. 
Ook in “De Vloedlijn” in De Haan is er overbevolking, vooral in 
weekends en vakanties, wanneer er ook gerechtskinderen van andere 
internaten worden opgevangen. 
De andere liggen in Koksijde, en Neder-Over-Heembeek.  
Pascal Smet en Jo Vandeurzen, de Vlaamse ministers van Onderwijs en 
Welzijn, erkennen het probleem en willen "op korte termijn de situatie 
verbeteren".  Maar budgettair is er momenteel  onvoldoende ruimte om 
iets te verbeteren. 
Smet en Vandeurzen vragen hun administraties een gedetailleerde nota 
die de grootste noden in kaart brengt. En de kinderrechtencommissaris 
plant zeer binnenkort een rapport over deze opvangcentra. 
 
Het personeel van het internaat te Beerse, een onderdeel van MPI De 
Mast in Kasterlee, heeft ook gestaakt.  
Met de staking wou het personeel aantonen dat ze het huidige beleid 
beu zijn.  
Zonder overleg worden  uurroosters gewijzigd. Het begrip slapende 
waak wordt bovendien niet toegepast. Hierdoor zijn er 's avonds  
mensen minder en wordt de werkdruk voor de anderen groter. De 
ontevredenheid van het personeel in het MPI in Beerse is tot op een 
dieptepunt gezakt. Oorzaken zijn onder andere dreigingen met ontslag 
vanwege de directie en het opzijschuiven van prioritair personeel.  
 
5 Oktober was dus geen feestdag, maar een dag van bezorgdheid. 
Als het beleid van minister Smet zo verder gaat zullen er zeker nog 
meer stakingen komen. Neutr-On eist al langer zijn ontslag. 
 
Als het beleid zo verder gaat komen we weldra in Spaanse toestanden 
terecht. Leerkrachten in  Madrid zijn onlangs in staking gegaan, omdat 
er in het personeelsbestand wordt gesneden. Het is een van de 
bezuinigingsmaatregelen die de Spaanse overheid neemt.  
Ook de Spaanse scholieren van de middelbare scholen hebben voor 
drie dagen gestaakt.  Duizenden scholieren trokken  door de straten in 
meer dan veertig verschillende steden. 
Zeker driehonderd scholen bleven twee tot drie dagen gesloten. 
De leerkrachten  willen  betere arbeidsomstandigheden, vooral voor het 
staatsonderwijs.  
Klassen van meer dan veertig leerlingen is geen uitzondering en er is 
vaak een tekort aan stoelen of banken. Sommige scholen kunnen zelfs 
de rekeningen van de verlichting en de verwarming niet langer betalen.  
De Spaanse studentenvakbond (SE) is de besparingen beu en eist het 
ontslag van de minister van Onderwijs.  

 

 

 Waarom niet één onderwijsnet? 



 

 

De hervormingsplannen van  onderwijsminister  Smet blijven voor 
bezorgdheid zorgen.  We hebben goede scholen. Waar ouders er zelfs 
een nachtje kamperen voor overhebben om hun kind  daar een plaatsje 
te bezorgen. 
En er zijn “minder goede” scholen, waar ouders hun kinderen liever uit 
weg houden. 
 
De minister wil een structuurhervorming waarbij  ASO, TSO, KSO en 
BSO worden afgeschaft. De basisgraad wordt 'algemeen vormend'. De 
fasering wordt gewijzigd, met een determinerende keuze op een later 
moment.  
Maar er is bezorgdheid om een goed, en internationaal tot de top 
horend,  systeem uit te hollen door middel van een onnodige en 
ongevraagde, structuurhervorming.  
De intellectueel 'meest begaafde leerlingen' zullen in de nieuwe 
structuur met minder uitdagingen geconfronteerd worden. Het gevaar 
voor frustratie en schoolmoeheid bestaat dan.  
Gelijke kansen nastreven is een nobele doelstelling, maar dan wel voor 
iedereen, zowel voor de zogezegd minderbegaafden als voor de 
zogezegd meerbegaafden.  
Selecteren, en  het aanvaarden van verschillen, is niet negatief. 
Dat aanvaarden we toch ook voor onze sportief en artistiek aangelegde 
kinderen.  
Onze samenleving is gebaat bij gelijkheid, wanneer die bijdraagt tot 
minder uitsluiting. Zij is er echter compleet niet bij gebaat als onze 
meestbelovende jongeren hun talenten niet kunnen waarmaken. Ieder 
moet op zijn niveau zijn talenten kunnen ontplooien.  
Hervorm niet wat goed is, maar hervorm wat slecht is. 
 
Volgens Neutr-On is er daarom meer aandacht nodig voor: 

 De kwaliteit van de directeur(opleiding) 
 De kwaliteit van de schoolgebouwen, het materiaal 
 De agressie in het onderwijs, normen en waarden 
 Het invoeren van digitaal thuisonderwijs 

 
Volgens Neutr-On worden hervormingen soms ook misbruikt om 
verder te kunnen bezuinigen. 
Het slechte beheer van het land en de bankencrisis hebben  ook het 
onderwijs getroffen. 
Hoe kan de kwaliteit van het onderwijs verbeteren zonder te moeten 
bezuinigen? 
Neutr-On vraagt zich af of Vlaanderen nog wel drie schoolnetten nodig 
heeft? In sommige gemeenten staan, bijvoorbeeld,  scholen van het 
GO! (gemeenschapsonderwijs) leeg, terwijl amper 2 km verder een vrije 
school containerklassen moest aanschaffen om alle leerlingen te 
kunnen plaatsen. 
De verschillende schoolnetten zijn een restant van de verzuiling van het 
land in de vorige eeuw. Momenteel is alleen in het onderwijs die 
verzuiling nog maatschappelijk aanwezig. In de sport of cultuur bestaat 



de verzuiling al lang niet meer of is een grote uitzondering, een 
zeldzaamheid. 
De diverse schoolnetten zijn ook nog bastions van vriendjespolitiek en 
cliëntillisme bij aanstelling,  bevordering en benoeming. 
Is het niet beter, zowel financieel als kwalitatief,  om naar één Vlaams 
en neutraal onderwijs te streven? 
Is de tijd er rijp voor?  Laat uw mening weten. 

 

Hieronder nog de visie van de N-VA over de vernieuwing van het 
onderwijs. 
http://www.n-va.be/onderwijs  

 

 

 

 

 

 

Sectoren 

 
 

 
 

 Kunstenaarsstatuut  

 

 

België zag het aantal kunstenaars op acht jaar verdrievoudigen. Alleen 
wil dat lang niet zeggen dat de Belgen plots en masse artistiek zijn 
geworden.  
Het kunstenaarsstatuut is geen apart sociaal zekerheidsstatuut (met 
aparte sociale bijdragen en een aparte sociale zekerheidsbescherming). 
Een kunstenaar wordt ingepast in de bestaande statuten (werknemer of 
zelfstandige). Het is eenvoudigweg het gegeven dat je een artistieke 
opdracht tegen betaling levert, die wordt gelijkgesteld met een 
werknemer, tenzij je kiest voor het zelfstandigenstatuut.  
Waarom deze gelijkstelling met werknemer? Een werknemer geniet een 
betere sociale bescherming dan een zelfstandige. Zo ontvangt een 
werknemer een hoger pensioen, is beter beschermd als hij ziek wordt 
enzovoort. Ook belangrijk is dat enkel werknemers rechten opbouwen 
voor een werkloosheidsuitkering.  
Niettemin kan je kiezen voor het zelfstandigenstatuut, als je deze 

http://www.n-va.be/onderwijs


sociale bescherming als werknemer niet nodig hebt (bijvoorbeeld 
omdat je al werkt als werknemer) of als je deze bescherming niet wilt. 
Het is dus een keuze. 
Veel kunstenaars noemen het gegeven dat als ze een opdracht hebben, 
werken als werknemer en als ze geen opdracht hebben terug vallen op 
een werkloosheidsuitkering het kunstenaarsstatuut. De 
werkloosheidsreglementering kent immers bijzondere voordelen toe 
aan kunstenaars. Dit is eigenlijk niet het kunstenaarsstatuut, maar wel 
een gevolg ervan (als je werkt als werknemer, bouw je rechten voor een 
werkloosheidsuitkering op). 
 
Voor alle info kunt u terecht op volgende link: 

http://www.kunstenloket.be/advies/kunstenaarsstatuut 

 

 

 Gaan Europese vakbonden staken? 

 

 
Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), een 
koepelorganisatie van vakbonden op Europees niveau, roept op om 
heel Europa plat te leggen op woensdag 14 november.  
Het EVV wil in heel Europa protesteren tegen de 
besparingsmaatregelen in de Europese Unie. ‘Er zal op verschillende 
manieren actie gevoerd worden: betogingen, stakingen en veel meer’, 
klinkt het bij het EVV.  
Een oproep tot staking op die 14de november werd eerder gelanceerd 
in Portugal. Ook in Griekenland en Spanje zijn al acties gepland.  
Het EVV, dat 85 vakbondsorganisaties in 36 Europees landen 
verzamelt, is tegen de maatregelen die genomen zullen worden. ‘Die 
besparingen zullen leiden tot economische stagnatie en zelfs recessie 
in Europa en zullen het Europees sociaal model langzaam ontmantelen. 
In plaats van het vertrouwen weer op te krikken, worden de 
onevenwichtigheden alleen maar versterkt en komen er 
onrechtvaardigheden.’  
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Allerlei 
 

 

 Wat verandert er in oktober?  

 

 

Hierbij een  overzicht van wat er vanaf 1 oktober veranderde: 
 
Waarschuwing voor gepeperde gsm-factuur 
 
Om abnormaal hoge facturen te vermijden, zal uw gsm-operator u 
voortaan waarschuwen wanneer u een bepaald financieel of 
dataplafond overschrijdt. Dat systeem wordt nu al toegepast voor 
mobiel internet in het buitenland. 
Verder kunt u voortaan na zes maanden kosteloos van operator 
veranderen. U hoeft uw opzeg niet te motiveren en de opzeg hoeft niet 
meer via aangetekend schrijven.  
 
Luxemburg verplicht winterbanden 
 
Het Groothertogdom Luxemburg verplicht vanaf 1 oktober het gebruik 
van winterbanden bij winterse omstandigheden (rijm, ijzel, sneeuw). 
Leeft u deze regel niet na, dan riskeert u een boete van 74 euro. 
 
Ervaring even veel waard als diploma 
 
Heeft u geen diploma, maar wel ervaring? Dan komt u voortaan ook in 
aanmerking voor een job bij de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid 
moet de waarde van de ervaring wel laten schatten door de VDAB. De 
verleent dan een getuigschrift van ‘eerder verworven competenties’ dat 
7 jaar geldig blijft. 
Niet alleen mensen zonder (hoog) diploma kunnen hun competenties 
laten erkennen, ook mensen met een buitenlands diploma dat hier niet 
erkend wordt komen in aanmerking. 
 
Voorkooprecht op percelen eenvoudiger te checken 
 
Iedereen kan voortaan op zijn pc nagaan of op een bepaald perceel 
grond of een woning die hij eventueel wil kopen een voorkooprecht 
rust. Particulieren doen dat via het Geoloket (www.agiv.be), de 
notarissen beschikken over een e-voorkooploket. 
 
Strengere straffen op foute kastickets 
 
De economische inspectie gaat vanaf 1 oktober strenger optreden 
tegen fouten op kastickets. Als maar 1 procent van de prijzen aan de 
kassa verschilt van die in de rekken, krijgt de winkelier een proces-

http://www.agiv.be/


verbaal van waarschuwing. Als er tussen 1 en 10 procent fouten zijn in 
het nadeel van de klant, komt er een "minnelijke schikking". Voor 
ketens bedraagt die 1.000 euro per inbreuk, voor zelfstandigen 500 
euro. Als de afwijking meer dan 10 procent bedraagt, zal bij de 
rechtbank van koophandel een vordering tot staking worden ingesteld. 
Dat houdt in dat de rechter het bevel kan geven om de inbreuk te laten 
stopzetten, eventueel gepaard met een dwangsom. 
 
Eerste drie aanwervingen door kmo's worden goedkoper 
 
De eerste drie aanwervingen voor kmo's werden vanaf 1 oktober 
goedkoper. De RSZ-bijdrageverminderingen voor die aanwervingen 
worden namelijk gevoelig verhoogd. De maatregel kost 49 miljoen euro 
in 2013. 

 

 

 

 

 Uitkeringen gaan sneller omlaag 

 

 

 

Vanaf 1 november 2012 treden de nieuwe regels over 
werkloosheidsuitkeringen in werking. Wie na drie jaar nog steeds geen 
job gevonden heeft, zal in veel gevallen terugvallen op minder dan 500 
euro per maand. Sommige werklozen zullen de hervorming al meteen 
voelen. 
Het doel van de hervorming is rap uitgelegd: de uitkering relatief snel 
doen dalen. Dat zal een aansporing zijn om nog harder te zoeken naar 
een nieuwe broodwinning. De mechanismen van de hervorming 
daarentegen, zijn op zijn zachtst gezegd ingewikkeld. Ze staan 
uitgelegd in een document van 11 pagina's van de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (link onderaan). De RVA heeft ook een beknopte 
gedrukte folder opgesteld, die ook digitaal ter beschikking staat 
(downloadlink onderaan). 
 
De top-4 dingen die je moet weten: 
 
1. De hervorming geldt voor volledig werklozen. Maar ze heeft geen 
gevolgen voor deze categorieën: 

 tijdelijk werklozen 
 havenarbeiders 
 pas afgestudeerden die nog de inschakelingsvergoeding 

ontvangen (de vroegere wachtuitkering) 
 werklozen met bedrijfstoeslag (de vroegere 

bruggepensioneerden) 
 wie in oktober 2012 al een jaar werkloos is en het 

minimumbedrag ontvangt 
 wie 50 jaar of ouder is en al een jaar werkloos is, en 



daarnaast ook hetzij de anciënniteitstoeslag ontvangt of 
20 jaar als loontrekkende actief is geweest. 
 

2. Vanaf 2013 ontvangt men in de eerste drie maanden een hogere 
uitkering. Bovendien komen meer werklozen in aanmerking voor de 
uitkering en heeft men na een bepaalde minimumperiode van 
werkhervatting opnieuw recht op een hogere vergoeding. Maar het 
bedrag van het dopgeld daalt snel en bereikt na het derde jaar 
werkloosheid een minimaal forfait. 
 
3. De uitkering bedraagt maximum 1541 euro en minimum 483 euro 
per maand. Het minimum is van toepassing op wie samenwoont in een 
gezin dat andere inkomsten heeft -een echtgenoot of partner die een 
loon verdient, bijvoorbeeld. Let op: niet iedereen begint met het 
maximum (zie verder). De bedragen volgen de index. 
 
4. Het begint nu. Samenwonende werklozen zullen al op 1 november 
hun uitkering zien dalen als hun beroepsverleden kort is en ze al een 
zekere tijd zonder werk zitten. Een samenwonende werkloze uit een 
gezin dat geen ander inkomen heeft dan deze uitkering, of 
alleenwonenden, krijgen respijt tot 1 maart 2013. En heb je onlangs je 
werk kwijtgespeeld, dan zal je pas vanaf de twaalfde maand met een 
daling van je huidige dopgeld worden geconfronteerd. 
 
Een volledig overzicht vindt u onder volgende linken: 
http://vdab.be/magezine/okt12/dop.shtml  
 
Een digitale folder vindt u hier: 
http://www.rva.be/D_documentation/Publications/Brochures/_Folders
/Reforme/FolderNL.pdf  
 

 

Het Netwerk tegen Armoede heeft bij de Raad van State de schorsing 
en vernietiging gevraagd van het KB dat de degressiviteit van de 
werkloosheidsuitkeringen invoert. "Het is een asociale 
besparingsmaatregel", zegt het Netwerk tegen Armoede, een netwerk 
van 55 verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en 
Brussel.  
Uitkeringen voor langdurig werkzoekenden dalen  in verschillende 
fases tot een forfaitair minimum dat ver onder de armoedegrens ligt, 
zegt het Netwerk. Er leven nu al  380.000 mensen in armoede. Met 
maatregelen zoals deze zal dat nog  meer mensen in de armoede 
duwen. 
Een verlaging van de werkloosheidsuitkeringen is geen oplossing.  
Daarvoor zijn jobs nodig, terwijl er elke maand nog banen verdwijnen.  
Langdurig werkzoekenden hebben nood aan begeleiding op maat, ook 
voor individuele problemen waarmee ze kampen op vlak van 
gezondheid, sociaal isolement, mobiliteitsmogelijkheden en 
kinderopvang.  
Het Netwerk trok naar de Raad van State voor de schorsing en 
uiteindelijke vernietiging van het Koninklijk Besluit  dat de 
degressiviteit regelt. Volgens het Netwerk gaf de Raad van State in juni 
al een negatief advies. De Raad van State moet zich ten laatste tegen 

http://vdab.be/magezine/okt12/dop.shtml
http://www.rva.be/D_documentation/Publications/Brochures/_Folders/Reforme/FolderNL.pdf
http://www.rva.be/D_documentation/Publications/Brochures/_Folders/Reforme/FolderNL.pdf


februari uitspreken over een mogelijke schorsing.  
Zonder sociale uitkeringen zou 38 procent van de Vlaamse bevolking 
onder de Vlaamse armoedegrens belanden. 
In 2011 leefden effectief 750.000 Vlamingen  in een huishouden met 
een inkomen onder die drempel. Vlaanderen behoort zo tot de top vijf 
in Europa. De cijfers tonen ook aan dat armoede bij de 65-plussers 
(23% onder hen leeft onder de armoededrempel) een probleem stelt. 
Zonder uitkeringen zou 38 procent van de Vlamingen dus onder de 
armoededrempel belanden. Bijna 1 op 10 volwassen Vlamingen 
ontvangt een vervangingsinkomen (exclusief pensioenen) of sociale 
bijstandsuitkering. Ook is het aantal leefloners en senioren die 
genieten van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) opvallend 
gestegen. Het aantal mensen met betalingsproblemen, o.a. bij de 
energiefactuur,  is de voorbije jaren sterk gestegen. 
 
http://www.vlaams-netwerk-armoede.be   

 

 

 Sociaaleconomische kernindicatoren 

 

 

De nieuwe sociaal-economische kernindicatoren voor Vlaanderen (SEKIV) 
zijn klaar. In negen grafieken en tabellen krijg je een overzicht van de 
actuele sociaal-economische toestand van Vlaanderen. De cijfers zijn 
gebaseerd op de meest recente gegevens van de Nationale Bank van 
België, het Planbureau, de VDAB en Eurostat. Uniek is dat de SERV 
daarbovenop ook een aantal regionale afgeleiden maakt van nationale 
cijfers. Zo wordt de impact van de nationale cijfers voor Vlaanderen 
duidelijker. 

 

http://www.serv.be/serv/nieuws/nieuwe-sociaal-economische-
kernindicatoren-voor-vlaanderen 
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 Misbruik door psychiater 

 
 
Brief van Sarahbeweging 

 
Geachte, 
  
gezien de actualiteit met Prof. Vandereycken, wens ik, als 
leidinggevende van de Sarahbeweging, even te reageren: 
  
onze Sarahbeweging werd opgericht 
naar aanleiding van het overlijden in de psychiatrie, 
van een jonge vrouw van 26 jaar, na jaren mishandelingen, misbruik 
door o.m.  psychiaters. 
  
Het boek: ‘Waarom jij, Sarah?’ van Jan Vanhaelen geeft het schrijnende, 
barbaarse leven in die psychiatrie weer. 
En ons Witboek met 25 jaar wanpraktijken in de psychiatrie is dus nog 
steeds realiteit. 
  
Wij werden jarenlang nauwelijks ernstig genomen,  
nauwelijks geloofd, 
belachelijk gemaakt,  
en ronduit doodgezwegen. En nog steviger tegengewerkt. 
  
Na jaren vruchtbaar werk met o.m. voorlichting naar publiek 
via website en nieuwsbrief, lezingen, zijn wij ervan overtuigd  
dat er nog heel veel werk aan de winkel is. 
  
Sarah ijverde voor 2 zaken: verkondig aan de wereld wat gebeurt in die 
psychiatrie ; En dat het anders kan en moet! 
Dat psychiatrisch milieu ernstig verstoord is door grensoverschrijdend 
gedrag, in alle middens, alle instituten, klinieken, instellingen, door 
zowel verplegenden, psychologen, psychiaters...is allang geen 
onbekende voor ons. 
  
Of zoals een ex-patiënt ooit zei: ga nooit binnen in die psychiatrie. 
  
Dat dit 20 jaar kan duren? Ja! 
Door machtswellust, medeweten verzorgenden, verplegers en 
collega’s. 
Door het stille machtsspel door daders. 
Slachtoffers, zo onder de ECT’s en pillen, spuiten en andere rommel, 
die nauwelijks de kracht hebben om te kunnen praten, laat staan klacht 
indienen. 
Slachtoffers die geen poot kunnen verzetten, en enkel alles jarenlang 
moedwillig pijnlijk moeten ondergaan. 
Dat zelfs met ombudsdiensten er geen poot verandert , zeker niet over 



grensoverschrijdend gedrag! 
  
Men schrikt zich nu een aap, maar dit is een problematiek die jarenlang 
bezig is. 
Het is zoals met de Kerk, met die zekerheid dat het taboe nu nog erger 
is, veel uitgebreider, tot op de hoogste toppen van de psychiatrische 
kringen en therapieën. 
  
De enkelingen die nog kunnen spreken moeten van heel sterke allure 
zijn om nog te kunnen reageren, laat staat geloofd te worden. 
Soms bereiken ze ons en kunnen wij gehoor geven aan klachten, een 
andere weg aanbieden voor hulp. 
Of er zijn zoveel zelfdodingen en die kunnen niet meer praten! 
  
Men is voortdurend bezig in die psychiatrie om te ijveren voor een 
beter imago, een beter beeld naar het publiek, met de hulp van BV’s, 
die hier hun ziel verkopen, op de kap van nietsvermoedende, naar hulp 
zoekende gevoelige jonge meisjes en vrouwen. Dit is volkomen 
nutteloos als men zo’n walgelijke beerputten moet opendoen van 
misbruik. 
Psychiatrie is werkelijk een wereld waar mensen meestal niet 
thuishoren. Er zijn andere en menselijker opties voor degelijke hulp! 
  
Dit is één pijnpunt. ER zijn nog andere: kinderen moedwillig geplaatst 
en gemedicaliseerd, super gezonde kinderen, door ander 
machtsmisbruik, van ouders, een machtsspel, dat beschermd wordt 
door psychiaters, gerechtelijk apparaat... 
  
Het is soms om moedeloos van te worden. 
Gelukkig zijn er enkelingen die heel goed werk leveren, met verstand 
en respect voor de ander, en hun werk doen. 
Deze blunder van 20 jaar misbruik is ook voor hen heel pijnlijk. 
  
Maar wij, wij doen stille voort. 
Het licht haalt het immers altijd op de duisternis. Altijd! 
 
Mieke Houthaeve 
www.sarahbeweging.be 
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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/

