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ALGEMEEN 

 

 Crisis blijft problematisch 

De wereld blijft in crisis. Uit recente gegevens blijkt dat de groei in de 

Verenigde Staten en China vertraagt, terwijl Europa's recessie nog 

steeds aan de gang is.  

De Chinese productiesector kende een zwakkere groei.  Een deel van 

het probleem komt voort  uit de zwakkere wereldhandel.   

Ondertussen zit de eurozone nog steeds vast in een recessie.  Zelfs 

Duitsland, de grootste van de Europese economieën, zag haar 

dienstensector en industriële sectoren krimpen  in april.  

 

De economieën van de eurolanden zijn in het eerste kwartaal met 

gemiddeld 0,2 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande 

kwartaal. Dat maakte het Europees statistiekbureau Eurostat  bekend. 

Met de zesde achtereenvolgende krimp bevindt de eurozone zich in de 

langste recessie sinds de oprichting van de muntunie. De eurozone is 

hiermee de zwakste schakel in de wereldeconomie.  

In het laatste kwartaal van vorig jaar gingen de euro-economieën met 

0,6 procent achteruit. 

De economie van Cyprus ging het sterkst achteruit. Daar werd een 

krimp van 1,3 procent gemeten. In Spanje en Italië werd de economie 

0,5 procent kleiner. 

 

In maart 2013 telden de eurolanden 19,2 miljoen werklozen. Dat zijn 

er 62.000 meer dan een maand eerder. De werkloosheidsgraad 

bereikte zo alweer een recordhoogte van 12,1 procent, meldt het 

Europese statistiekbureau Eurostat.  

 

Die vaststelling zet meteen ook grotere druk op de Europese Centrale 

Bank om bijkomende maatregelen te nemen om groei te stimuleren. In 

maart bedroeg de werkloosheidsgraad 12,1 procent, tegenover 12 

procent de voorbije twee maanden. 

 

Wat jongerenwerkloosheid betreft, bleef de werkloosheidsgraad 

stabiel, maar hoog. In de eurozone bedroeg de 

jongerenwerkloosheidsgraad in de eurolanden 24 procent, in de hele 

Europese Unie 23,5 procent.  

 

In Duitsland, Europa's grootste economie, bedroeg de 

jongerenwerkloosheidsgraad in maart 'slechts' 7,6 procent, tegenover 

8,1 procent een jaar eerder.  

De Belgische jongerenwerkloosheidsgraad zit iets onder die 

gemiddelde. In maart 2013 kende ons land volgens Eurostat een 

jongerenwerkloosheidsgraad van 22,4 procent.  

 

In de eurozone zullen alleen extra inspanningen de economie kunnen 

redden.  Maar de bezuinigingen, de oplopende werkloosheid, de 



banken die strenge voorwaarden stellen aan leningen, de stijging van 

de euro ten opzichte van de yen en de matige internationale groei 

remmen ook de economie.  

 

De langdurige recessie in de eurozone raakt ook de groei van de 

Russische economie. Die viel in het eerste kwartaal terug tot het 

laagste niveau sinds 2009.  

De Russische economie groeide in het eerste kwartaal met 1,6 procent 

ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Daarmee kwam de groei 

voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal lager uit dan in de 

voorgaande periode. In de laatste 3 maanden van 2012 werd nog een 

vooruitgang met 2,1 procent gemeten. 

De Russische economie,  's werelds grootste energie-exporteur, heeft 

veel last van de problemen in de eurolanden, die goed zijn voor de 

helft van de Russische export. De tegenvallende buitenlandse vraag 

zet onder meer een rem op de investeringen van Russische bedrijven. 

De Russische regering verlaagde de verwachting voor de economische 

groei van 3,7 naar 2,4 procent. Vorig jaar werd nog een groei van 3,4 

procent gehaald. Naast de afzwakkende economische groei kampt 

Rusland met een inflatie die ruim boven het door de centrale bank 

nagestreefde peil van 5 tot 6 procent per jaar ligt. 

 

De werkloosheid in Spanje bereikte in het eerste jaarkwartaal van 

2013 een recordhoogte. Voor het eerst in de geschiedenis telt het land 

meer dan zes miljoen werkzoekenden. Dat zijn er 

tweehonderdvijftigduizend meer dan in het vorige kwartaal. Daarmee 

bereikt de werkloosheidsgraad een piek van meer dan zevenentwintig 

procent.  

Uit een ander rapport  blijkt ook dat de Spanjaarden uit het land 

wegtrekken wegens het slechte economische klimaat. De traditionele 

overheidsbesparingen veroorzaken een dalend jobaanbod, waardoor 

de kans op werk zienderogen vermindert 

 

Portugal heeft een nieuwe reeks besparingen aangekondigd om op het 

juiste spoor te kunnen blijven met zijn hulpprogramma. Dat gebeurde 

nadat de Europese Commissie de economische vooruitzichten van het 

land naar beneden had bijgesteld. De Portugese regering wil de 

pensioenleeftijd met een jaar verhogen tot 66 jaar en de werkweek van 

ambtenaren verlengen van 35 naar 40 uur. 

Die maatregel moet de komende jaren 4,8 miljard euro aan 

bezuinigingen opleveren. Ook wil de Portugese overheid via vrijwillig 

vertrek 30.000 ambtenaren ontslaan.  

Voorts zullen ministers tien procent minder mogen uitgeven en komt 

er een nieuwe belasting aan op alle pensioenen behalve de laagste.  

 

In Nederland wordt de crisis ook erger. 

Nederland is altijd één van de rijkste en stabiele Europese landen 

geweest.  

Maar… Welk inwoners van de eurozone zitten het diepst in de 

schulden?  

Het zijn niet  de Grieken, de Cyprioten, of de Spanjaarden, maar het 

zijn de Nederlanders. 

Hun totaal uitstaande bedrag aan consumentenkredieten is opgelopen 



tot 250 % van het beschikbaar inkomen en daarmee zetten onze 

noorderburen waarschijnlijk een wereldrecord neer.  

 

Ter vergelijking: in Spanje heeft men 125 % aan 

consumentenkredieten, en in België ongeveer 98 %.  Nederland vormt 

daarmee de grootste bedreiging voor de eurozone. 

Nederland gaat dezelfde weg op als Griekenland, Ierland, Portugal en 

Spanje.  De lage rente heeft geleid tot een vastgoedboom en een 

schuldenexplosie.  

De Nederlandse vastgoedmarkt zit tot over de oren in de problemen, 

er staan bijna 15 % van de kantoren leeg en sommige steden, die mee 

geïnvesteerd hebben, zitten daardoor met een financiële kater. 

Inmiddels is die kantorenmarkt ingestort, de Nederlandse 

vastgoedprijzen blijven dalen. 

Specialisten verwachten dat de prijzen dit jaar opnieuw met 7% 

kunnen dalen. Alleen wie zijn huis 10 jaar geleden of langer heeft 

gekocht, kan nog een meerwaarde realiseren bij een verkoop.  

De meeste vastgoedeigenaars bezitten nu een huis dat minder waard 

is dan toen ze het kochten, met als gevolg dat veel Nederlanders tot 

over de oren in de schulden zitten. 

Aan de grenzen zijn het nu vooral de Belgen en de Duitsers die de 

woningmarkt ondersteunen met aankopen. 

 

In België blijft de conjunctuurbarometer van het Verbond van 

Belgische Ondernemingen (VBO), op wisselvallig tot negatief staan. In 

november vorig jaar, bij de vorige bevraging, vreesde 43 procent van 

de sectoren dat de economische activiteit tegen midden dit jaar zou 

krimpen.  

Nu is het aantal pessimisten afgenomen tot nog iets meer dan 30 

procent, maar verwacht ruim 60 procent van de sectoren voor het 

einde van dit jaar nauwelijks verandering in de economische situatie. 

De informaticasector is de enige die een toename van de economische 

activiteit verwacht. 

Het VBO verwacht daarom een periode van zes maanden met 

nauwelijks tot geen groei.  

Het VBO ziet daarvoor enkele belangrijke redenen: 

België is met zijn open economie zeer afhankelijk van de export. Maar 

die gaat voor 39 procent naar landen waar voor dit jaar een 

economische krimp wordt verwacht en voor nog eens 30 procent naar 

landen waar de groei naar verwachting ergens tussen 0 en 1 procent 

zal uitkomen. Slechts 8 procent van de export gaat naar landen waar 

dit jaar een groei van meer dan 4 procent wordt verwacht. 

Ook laat de binnenlandse vraag, de tegenhanger van de export, het 

afweten. Het vertrouwen van de gezinnen wordt ondermijnd door de 

vrees voor banenverlies. Daardoor wordt meer gespaard en minder 

geconsumeerd en geïnvesteerd. 

Bijna 60 procent van de sectoren verwacht de komende zes maanden 

een daling van de tewerkstelling, de overige voorzien een stabilisering 

op het huidige niveau 

Bovendien is het aantal sectoren waar de komende twee kwartalen een 

krimp van de investeringen wordt verwacht, gestegen van net geen 30 

tot meer dan 40 procent.  

 



Maar volgens Neutr-On zijn het vooral de banken die de economie 

remmen. Door de hoge rentevoeten kunnen de bedrijven niet 

investeren. En de eisen voor garanties, aan de particulieren, zijn zo 

hoog dat ook de, solvabele, gezinnen moeilijk aan geld komen. Er zijn 

rennovatietarieven van rond de 6 % maar er wordt moeilijk gedaan 

over de voorwaarden, tegelijkertijd proberen de banken hun klanten 

wel leningen te verkopen aan 10 à 14 % intrest, zonder moeilijk te 

doen. 

 

Het VBO hoopt dat de regering, één jaar voor de verkiezingen, niet op 

automatische piloot zal overschakelen en werk maakt van vier 

belangrijke punten. 

1. De patronale organisatie hoopt op fiscale stabiliteit, waarbij 

discussies als die over de notionele intrestaftrek vermeden worden. 

2. Daarnaast hoopt het VBO dat de regering snel knopen doorhakt in 

het dossier arbeiders-bedienden 

3. De regering moet volharden in de besparingen en het budgettaire 

parcours trouw blijven dat met de Europese Commissie werd 

overeengekomen. 

4. Er moet een langetermijnvisie uitgewerkt worden die onze 

concurrentiepositie veilig stelt. 

 

Volgens Neutr-On moeten volgende maatregelen genomen worden: 

 

 Onmiddellijke afschaffing van de notionele intrestaftrek, zolang er 

geen creatie van banen aan gekoppeld is. 

 Gelijkschakeling van Europese loonnormen  

 35-urenweek in heel Europa 

 Vermogensbelasting en meer controle op de hoogste lonen 

 Afschaffing cumuls en bonussystemen en verbod dat politici 

bedrijfsmandaten hebben 

 

 1 Mei, feest van de arbeid 

Op 1 mei werden er weer veel toespraken gehouden, voornamelijk 

door de vakbonden en socialistische groeperingen. 

 

De partij LSP  heeft op 1 mei “De Volksgazet” uitgegeven. De inhoud 

bestrijkt een breed spectrum van thema's.  

Ze bespreken de verlinksing van de SP.a en het rechts offensief van de 

NVA. Je kan papieren exemplaren bestellen via hun website of je kan 

“De Volksgazet” ook downloaden via: 

 

http://www.roodlinks.be/images/downloads/volksgazet-mei-2013.pdf  

 

In de 1 meitoespraken kwam er uiteraard veel kritiek op het beleid  

ten aanzien van werklozen, de hoge winsten van de banken, de 

besparingen, de oudere werknemers en de jongeren die werkloos zijn. 

http://www.roodlinks.be/images/downloads/volksgazet-mei-2013.pdf


Er werd gepleit voor een duurzame relance in plaats van blinde 

besparingen, het behoud van de index, behoud van de koopkracht, 

investeringen in innovatie, onderwijs, een rechtvaardige fiscaliteit, een 

harmonisering van het statuut arbeiders/bedienden, …  

 

Er werd voorgesteld om de lasten op arbeid te verlagen. Die lasten 

zouden dan wel gefinancierd moeten worden met de 13 miljard euro 

die de regering zou moeten recupereren uit de fiscale fraude. 

Daarmee moeten dan 150.000 nieuwe jobs kunnen worden gecreëerd. 

Ook via een hervorming naar een meer rechtvaardige fiscaliteit zou er 

een verschuiving moeten komen van het belasten van arbeid naar het 

belasten van kapitaal en hoge vermogens. 

 

Maar waar blijven de beslissingen, waar blijven de resultaten? 

 

Het slechte beleid van Paars (regering Verhofstadt)  heeft de bevolking 

in een jarenlange crisis gebracht. De crisis is op zijn hoogste punt, 

maar het einde van de tunnel is nog lang niet te zien. 

Ondanks alle bezuinigingen en besparingen blijft de staatsschuld 

groeien en het begrotingstekort zit nog steeds boven de 3 %.  

 

Elk jaar horen we van ABVV, ACV, ACOD of SP.a hetzelfde verhaal,  

maar toch zien we weinig verandering. 

Integendeel!  

 

De economische crisis duwt steeds meer mensen in de problemen.  

De verarming van de bevolking neemt voortdurend toe. 

En het aantal Belgen dat problemen heeft om hun kredieten op tijd 

terug te betalen, is in april opnieuw toegenomen. Al bijna 350.000  

mensen zijn geregistreerd bij de Nationale Bank omdat ze hun 

leningen niet meer kunnen terugbetalen.  

Ook de totale betalingsachterstand bereikte een nieuw record van 

ruim 2,8 miljard euro. De gemiddelde betalingsachterstand per krediet 

bedraagt nu bijna 5.800 euro. 

Er lopen al meer dan 100.000 dossiers voor begeleiding om schulden 

af te betalen. Privépersonen die veel schulden hebben en geen zicht 

op een oplossing, kunnen naar de arbeidsrechtbank stappen om een 

collectieve schuldenregeling aan te vragen. 

 

De traditionele partijen en de drie traditionele vakbonden hebben de 

bevolking door wanbeleid (Dexia, Fortis, ARCO, Gemeentelijke 

Holding)  en gebrek aan controlemaatregelen in deze moeilijkheden 

gebracht. 

 

 

 

 



ONDERWIJS 

 

 1000 leerkrachten nodig in GO! 

Deze maand startte het GO! met een campagne om 1.000 nieuwe 

leerkrachten aan te trekken. Met radiospots en een online campagne 

willen zij nieuwe kandidaten bereiken en het huidige personeel 

behouden. 

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via een centrale 

toepassing op de website www.go-jobs.be.  

 

De uitdaging om geschikt personeel te vinden neemt ieder jaar toe. 

Dat komt omdat de pool van afstuderende leerkrachten elk jaar kleiner 

wordt. Dit probleem is nu al het sterkst voelbaar in het basisonderwijs.  

Het toenemende aantal leerlingen en het slinkende aantal 

afstuderende leerkrachten zorgt geregeld voor problemen, vooral bij 

korte vervangingen. In het secundair onderwijs blijken 

wetenschappelijke en technische profielen steeds moeilijker te vinden. 

 

Via een campagne wil het GO! duidelijk maken dat het met zijn uniek 

pedagogisch project een aantrekkelijke werkgever is die een goede 

begeleiding en veel opleidingskansen biedt. Wie als aspirant-leerkracht 

diversiteit, een open geest en toekomstgerichtheid belangrijk vindt, 

zal zich absoluut op zijn plaats voelen binnen het GO!, zegt de 

campagne. Maar de centrale boodschap is toch wel dat je als 

leerkracht van het GO! echt het verschil kan maken en dat verdient een 

welgemeende merci, meteen ook de slogan van deze campagne. 

 

“Natuurlijk lost een werkgeversimagocampagne niet alles op,” aldus 

Raymonda Verdyck. “Wij pleiten ook voor een algemene herwaardering 

van het beroep van leerkracht. Aandacht voor opleiding en extra 

carrièrekansen binnen de job zijn daarin een aantal cruciale 

elementen.” 

 

Hoe Verdyck het beroep van leerkracht gaat herwaarderen zegt ze er 

niet bij. Volgens Neutr-On moet ze eerst zelf eens uit haar ivoren toren 

komen en proberen uit te vissen waarom afgestudeerde leerkrachten 

liever niet in het GO! les gaan geven. 

Of deze campagne het imago van het GO! zal verbeteren is een andere 

vraag. Het GO! kampt inderdaad met een imagoprobleem.  

Dat komt omdat er nogal wat scholen zijn die slecht aangeschreven 

staan. Sommige scholen in het GO! zijn kweekvijvers voor criminele 

jongeren. De leerkrachten krijgen er weinig waardering en worden 

behandeld als halve criminelen of als schotelvod. 

Directeurs zijn meestal politiek benoemd en velen zijn onbekwaam om 

een school te leiden.  

Of de campagne iets zal uithalen betwijfelen we. 

Want zoals het spreekwoord zegt: ”goeie wijn behoeft geen krans”, en 

zeker geen dure imagocampagnes.  



Het tekort aan leraars ligt, volgens Neutr-On, aan de steeds nieuwe 

besparingen in het onderwijs in Vlaanderen.  

Daardoor wordt het lerarenberoep verder uitgehold.  

Die besparingen komen bovenop de niet-indexering van de 

werkingsmiddelen in het onderwijs, nu al voor het derde jaar op rij. 

 

Het onderwijs lijdt nog steeds aan capaciteitstekort, gebrekkige 

infrastructuur en chaos bij de inschrijvingen. 

 

Minister Smet is er niet in geslaagd de problemen op te lossen, 

integendeel zelfs, de uitholling van het onderwijs is, de laatste jaren 

onder zijn legislatuur, alleen maar toegenomen.  

 

 

 Nog steeds inschrijvingsproblemen 

Zonder bijkomende inspanningen van de overheid zullen er op 1 

september 2013 in Antwerpen 700 kleuters geen plaats hebben op 

school. Dat blijkt uit een schatting van de taskforce onderwijs die het 

capaciteitstekort moet aanpakken. 

Nu de aanmeldingsperiode voor broers en zussen in het 

basisonderwijs is afgesloten, blijkt dat er in heel wat kleuter- en lagere 

scholen nog maar bitter weinig plek is. Vooral dan voor kinderen die 

niet uit een kansarm milieu komen of waar thuis geen taalproblemen 

zijn met Nederlands. In vier scholen was er zelfs onvoldoende plaats 

om alle broers en zussen toe te laten, laat staan nieuwe leerlingen. 

Bijkomende inspanningen zijn dan ook absoluut noodzakelijk.  

Maar ook in andere steden is er plaatsgebrek. 

Meer dan honderd ouders stonden eind april samengetroept aan de 

inkomhal van het Sint-Romboutscollege in Mechelen. Sommige ouders 

namen daarvoor een vrije dag op hun werk. 

Samen kampeerden ze om een van de fel begeerde plaatsjes, in het 

eerste jaar, te bemachtigen voor hun kind. 

De ouders kwamen zich al vroeg aanmelden en zijn op die manier 

zeker van hun plaats.  

Elk uur werd met de megafoon ieders naam afgeroepen om na te gaan 

of iedereen nog steeds aanwezig was. Wie twee keer afwezig was werd 

van de lijst geschrapt. 

De school stelde eerst de inkomhal ter beschikking, maar lieten de 

kampeerders nadien overnachten in de sporthal. Daar was het iets 

ruimer en warmer. 

 

Lees ook deze artikels: 

 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/04/03/plaatsgebrek-

in-het-onderwijs-schoolhoofden-en-ouders-getuigen  

 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/02/06/gebrek-aan-

plaats-en-aan-visie-in-het-vlaamse-onderwijs  

 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/04/03/plaatsgebrek-in-het-onderwijs-schoolhoofden-en-ouders-getuigen
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/04/03/plaatsgebrek-in-het-onderwijs-schoolhoofden-en-ouders-getuigen
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/02/06/gebrek-aan-plaats-en-aan-visie-in-het-vlaamse-onderwijs
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/02/06/gebrek-aan-plaats-en-aan-visie-in-het-vlaamse-onderwijs


SECTOREN 

 

 Acties op 7 juni 

De grote vakbonden kondigen 'een grote mobilisatie in 

gemeenschappelijk front' aan voor vrijdag 7 juni in Brussel. 

Het socialistische ABVV zal ook nog betogen op donderdag 23 mei in 

Doornik en een week later in Oostende, en kondigt daarnaast een 

'grootschalige actie in gemeenschappelijk front' aan op 7 juni in 

Brussel. 

De acties komen er omdat de federale minister van Werk, Monica De 

Coninck, de lonen ook na 2014 wil bevriezen en daardoor het behoud 

van de koopkracht ondermijnt. 

Volgens het ABVV heeft het probleem van de Belgische economie 'veel 

te maken met de houding van sommige werkgevers die weigeren mee 

te werken aan een proces naar een nieuwe, duurzame economische 

groei die kwaliteitsvolle banen schept'. 

Het ABVV verwerpt 'het antisociale plan om de lonen te bevriezen' 

terwijl 'de inkomens uit kapitaal nog steeds niet aangesproken 

worden'. 

 

Bij de christelijke bond, ACV, wordt toegevoegd dat de actie op 7 juni 

er ook op gericht is de druk op de ketel te houden in het dossier van 

de harmonisering van de werknemersstatuten. 

Tegen 8 juli moeten immers de beide statuten, van arbeiders en 

bedienden, gelijkgeschakeld zijn. 

 

Van de Liberale Vakbond is er nog geen nieuws of ze wel mee acties 

ondernemen. 

 

De Onafhankelijke Vakbond, Neutr-On, steunt ook deze acties om de 

statuten gelijk te schakelen. 

 

 Veiligheid in de verzorgingssector 

Veiligheid en gezondheid van werknemers in de gezondheidszorg 

 

Werknemers in de gezondheidszorg hebben te maken met allerlei 

activiteiten en omgevingen die een bedreiging vormen voor hun 

gezondheid en waardoor ze risico lopen op beroepsziekten of 

werkgerelateerde ongevallen. Hier vindt u gedetailleerde informatie 

over dergelijke risico's en effectieve methoden om ze te beoordelen en 

geheel of grotendeels weg te nemen. 

 

De risico's die werknemers in de gezondheidszorg lopen zijn onder 



andere: 

 

 Biologische risico's zoals infecties die veroorzaakt worden 

doordat mensen zich prikken aan naalden 

 Chemische risico's waaronder ontsmettingsmiddelen en de 

medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker 

 Fysieke risico's zoals ioniserende straling 

 Ergonomische risico's, zoals bijvoorbeeld het tillen van 

patiënten 

 Psychosociale risico's waaronder geweld en het werken in 

ploegen 

 

https://osha.europa.eu/nl/sector/healthcare  

 

ALLERLEI 

 

 Wat verandert er in mei? 

 

 Dienstencheques van 7,5 euro mogen niet meer gebruikt worden 

 

Dienstencheques die vorig jaar nog werden aangekocht en 7,5 euro 

waard zijn, mogen vanaf 1 mei niet langer gebruikt worden. Dat heeft 

te maken met de prijsstijging die op 1 januari dit jaar werd 

doorgevoerd. Sindsdien kost een dienstencheque 8,5 euro. 

Wie een dienstencheque met een waarde van 7,5 euro wil omruilen 

met een nieuwe, moet uiteraard 1 euro per cheque bijbetalen. Als men 

dienstencheques laat terugbetalen die in 2012 werden aangekocht, 

dan worden die aan 70 procent van de aanschafprijs terugbetaald. 

Cheques die al in 2013 zijn aangekocht, blijven wel opnieuw de 

volledige acht maanden geldig. 

 

 Nieuwe regels voor behalen motorrijbewijs 

 

Het Belgische motorrijbewijs wordt op 1 mei vervangen door een 

Europees exemplaar, en dat brengt heel wat veranderingen met zich 

mee. Een rijbewijs voor de zwaarste categorie motors behalen, 

verloopt vanaf dan in etappes. Het motorvermorgen wordt stapsgewijs 

opgebouwd. Op hun 16e kunnen motorliefhebbers een rijbewijs halen 

voor de nieuwe categorie AM (vroeger A3). Om de twee jaar kunnen ze 

een nieuw examen afleggen, tot ze op hun 22e het A-rijbewijs halen. 

In totaal komen er vier categorieën, in plaats van drie nu: AM, A2, A1 

en A. Wie 24 is, kan wel in één keer een motorrijbewijs A halen. 

Voor 1 mei konden motorrijders vanaf hun 18e nog met een 

begrensde motor rijden, om na twee jaar over te stappen op een 

krachtiger exemplaar. Die leeftijdsgrens ligt nu twee jaar later. Vanaf 

18 jaar kunnen motorrijders met een motor met een cilinderinhoud 

https://osha.europa.eu/nl/sector/healthcare


van 125 cc rijden, vanaf 20 jaar met een begrensde motor (maximaal 

35 kW), en vanaf 22 jaar is het vermogen onbeperkt. Wie al die 

stappen niet wil nemen, kan pas op zijn/haar 24e een rijbewijs voor 

de zwaarste categorie halen. 

Om een rijbewijs in een nieuwe A-categorie te halen, moeten een 

aantal uren les bij de rijschool en een praktisch examen afgelegd 

worden. Een rijbewijs voor de lichtste categorie is evenwel geen 

verplichting voor wie een A2-rijbewijs wil halen. 

De nieuwe regeling past in de toepassing van een Europese richtlijn. 

Daarnaast hopen de bevoegde ministers zo het aantal ongelukken op 

de weg te verminderen. Steeds vaker worden motorrijders immers 

slachtoffer van ongevallen. 

 

 Taxirit in Brussel wordt duurder 

 

De Brusselse taxitarieven worden op 1 mei geïndexeerd van 1,66 euro 

naar 1,80 euro per kilometer. Die aanpassing geldt echter enkel voor 

ritten binnen de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

De andere elementen van de kostprijs voor een taxirit blijven 

ongewijzigd: het instapgeld bedraagt nog altijd 2,40 euro, het 

wachtgeld 30 euro per uur en de nachttoeslag blijft ook onveranderd 

op 2 euro. Ritten buiten de 19 gemeenten kosten nog altijd 2,70 euro 

per kilometer. 

 

 MIVB niet langer gratis voor 65-plussers 

 

Vanaf 1 mei kunnen de 65-plussers niet langer gratis gebruik maken 

van de bussen, trams en metro's van de Brusselse vervoer-

maatschappij MIVB. Dan vervallen de huidige abonnementen. Voor een 

jaarabonnement betalen zij voortaan 60 euro. 

 

 Contract voor gratis vervoer in Hasselt afgelopen 

 

Op 1 mei is het huidige contract voor gratis openbaar vervoer in 

Hasselt met De Lijn afgelopen. Dat betekent nog niet dat wie vanaf 

dan in Hasselt de bus neemt, moet betalen voor een ritje. De stad en 

de openbare vervoermaatschappij laten het huidige systeem 

voortbestaan, tot nieuwe contracten zijn afgesloten. 

 

De gratis bussen werden in de zomer van 1997 ingevoerd, en waren 

een idee van toenmalig burgemeester Steve Stevaert (SP.A). Door de 

toenemende kostprijs de afgelopen jaren stonden de gratis bussen 

almaar meer onder druk 

Waarschijnlijk blijft het huidige systeem tot het einde van het jaar in 

Hasselt bestaan. 

 

CD&V wil in haar volgende verkiezingsprogramma in Vlaanderen de 

gratis bussen voor gepensioneerden afschaffen. 

 



 Werklozen kunnen startlening aanvragen 

 

Tijdens het eerste kwartaal van 2013 werden 18.277 ondernemingen 

opgericht. Dat zijn er 8,2 procent minder dan in dezelfde periode van 

2012. Door de crisis voelen veel mensen zich niet geroepen nu te 

starten of ze krijgen bij hun bank geen lening los. Toch hoeven ze niet 

zomaar op te geven. Ze kunnen nog steeds bij het Participatiefonds 

een startlening aanvragen. 

 

Werklozen kunnen startlening krijgen  

De startlening biedt de mogelijkheid zich te vestigen als zelfstandige 

of een eigen onderneming op te starten. Ze is bedoeld voor de 

uitkeringsgerechtigde volledige werklozen en de begunstigden van 

een wachtuitkering of een leefloon. De starter moet zelf een vierde van 

de middelen inbrengen, al mogen die eventueel geleend zijn. De rest 

wordt, met een maximum van 30.000 euro, geleend door het 

Participatiefonds. Dat is een openbare kredietonderneming die 

opgericht is om goedkope leningen te verstrekken aan een 

doelpubliek. De starterslening loopt 5, 7 of 10 jaar. Afhankelijk van 

het project moeten het eerste of de eerste drie jaar geen kapitaal 

worden terugbetaald. Dit biedt de starters het voordeel dat ze in de 

beginfase over voldoende middelen beschikken. De leningen hebben 

een vaste rente. Voor de kredieten op vijf jaar bedraagt die 4,25 

procent, voor de leningen op 7 of 10 jaar wordt dat 4,50 procent. De 

rentevoeten worden echter verminderd tot 4 procent voor wie zich 

tijdens de eerste twee jaar laat begeleiden. Het Participatiefonds eist 

geen waarborgen voor de leningen die het verstrekt. Bron: Belga 

 

 

 Vakantiegeld gepensioneerden omhoog 

 

Het vakantiegeld van gepensioneerden gaat omhoog. 

Deze maand krijgen gepensioneerde werknemers en ambtenaren 

naast hun gewone uitkering ook hun vakantiegeld. 

Het vakantiegeld voor gepensioneerde werknemers bedraagt 

maximaal 808,10 euro voor een gezinspensioen en 646,48 euro voor 

het pensioen van een alleenstaande. Het uitgekeerde vakantiegeld 

mag immers niet hoger zijn dan het uitgekeerde pensioen van mei. Op 

de bedragen moet bovendien nog een bedrijfsvoorheffing worden 

ingehouden. Het vakantiegeld ligt dit jaar 5 procent hoger dan in 

2012. Toen lagen de grenzen op respectievelijk 769 euro en 615 euro. 

En ook voor volgend jaar is er een aanpassing. Dan stijgen ze naar 

respectievelijk 835,82 euro en 668,64 euro. Mensen die pas dit jaar 

met pensioen gaan, hebben nog geen recht op vakantiegeld. In 2014 

hebben ze recht volgens het aantal maanden dat ze dit jaar pensioen 

ontvingen. Vanaf 2015 krijgen ze dan een volwaardig vakantiegeld. 

Voor ambtenaren, die hun pensioen krijgen van de Pensioendienst 

voor de Overheidssector, is er deze maand een gewoon vakantiegeld 



weggelegd van 250,23 euro voor een alleenstaande en 333,64 euro 

voor een gezin. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt bovenop nog 

een aanvullende toeslag van 378,31 euro voor een alleenstaande en 

453,61 euro voor een gezin. Bron: Belga 

 

 50+ers krijgen volledige vakantie 

Vijftigplussers hebben ook in 2013 recht op vier weken vakantie. Wie 

in 2012 te weinig dagen werkte om een volledige vakantieperiode via 

zijn werkgever te rechtvaardigen, kan aanvullende dagen nemen die 

ten laste vallen van de RVA.  

 

Vijftigplussers hebben recht op volledige vakantie  

Het aantal vakantiedagen wordt berekend op basis van het aantal 

dagen dat men het jaar voordien effectief heeft gewerkt. Wie toen een 

lange periode uitgevallen was wegens invaliditeit of wegens 

werkloosheid, en dus maar een deel van het jaar werkte, heeft 

daardoor dit jaar niet automatisch recht op vier werken. Om de 

vijftigplussers aan te moedigen toch het werk te hervatten, werd 

daarom de seniorvakantie ingevoerd. Wie op 31 december van het 

vakantiedienstjaar - waarin het recht op vakantie wordt opgebouwd - 

vijftig was, kan het jaar nadien toch vier weken nemen. De dagen en 

het bijhorende vakantiegeld die niet door de werkgever worden 

toegekend, vallen dan ten laste van de RVA. De seniorvakantie-

uitkering van de RVA bedraagt 65 procent van het gemiddelde 

dagloon waarop de werknemer normaal recht zou hebben gehad op 

het tijdstip waarop hij voor het eerst seniorvakantiedagen neemt. Er is 

wel een minimum van 31,09 euro bruto en een maximum van 53,04 

euro per dag. Om de seniorvakantie bij de RVA te activeren, moeten 

werkgever en werknemer een formulier C103 indienen. De extra 

dagen ten laste van de RVA kunnen pas worden genomen nadat alle 

vakantiedagen ten laste van de werkgever werden opgenomen.  

Bron: Belga 

 

RUBRIEK  ANTIPESTTEAM 

 

 Agressie, geweld en pesterijen 

Hierbij een interessante, Nederlandse site over allerlei vormen van 

pesterijen, geweld, discriminatie en conflictbemiddeling. 

 

Pesten past niet!  

Het Seminarium van Orthopedagogiek van de Hogeschool  Utrecht 



organiseert op 5 juni de conferentie Pesten past niet! Preventief 

omgaan met pesten in het onderwijs. 

 

Het voorlopig programma vindt u onder de link. 

 

Naast de plenaire lezingen zullen er dertien workshops rond het 

conferentiethema worden georganiseerd. Alle workshops krijgen een 

praktische invulling, waarbij een evenwicht wordt nagestreefd tussen 

het genereren van nieuwe kennis en het toepassen hiervan in de 

praktijk. 

  

Voor wie? 

De conferentie in eerste instantie bedoeld voor leraren uit het primair-, 

voortgezet- en speciaal onderwijs. In tweede instantie gaat het 

onderwerp pesten uiteraard ook andere onderwijsprofessionals aan als 

intern begeleiders, directeuren, gedragsspecialisten, 

(school)psychologen, pedagogen, orthopedagogen of 

preventieadviseurs. 

  

 

Meer informatie: 

 

 

http://www.schoolenveiligheid.nl/agressie-geweld-en-pesten   

 

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.schoolenveiligheid.nl/agressie-geweld-en-pesten
http://www.antipestteam.be/
http://www.neutr-on.be/

