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ALGEMEEN 

 

 FED blijft geld bijdrukken 

De federale overheid in de Verenigde Staten ligt sinds 1 oktober stil. 

Het Witte Huis beval de 'shutdown', nadat het verdeelde Congres  geen 

compromis had gevonden over een nieuwe overgangsbegroting. Het 

begrotingsjaar begint op 1 oktober in de VS.  

 

Door de stillegging vallen 800.000 van de 2,1 miljoen 

overheidsambtenaren zonder werk en zonder inkomen.  

Alle niet essentiële overheidsdiensten zijn gesloten. 

Ze zijn werkloos tot het Congres het eens wordt om kredieten te 

verstrekken die de federale diensten moeten financieren. Alleen de 

ambtenaren die essentieel zijn om het land veilig en gezond te 

houden, mogen blijven doorwerken. Dat is bijvoorbeeld het geval voor 

militairen, gevangeniscipiers, medewerkers aan grensposten of in 

ziekenhuizen. 

 

De Amerikaanse politiek zit in een diepe crisis. 

De aanhoudende politieke impasse over de begroting en het 

schuldenplafond kan de Verenigde Staten in een recessie storten. 

Hoe lang die “shutdown” gaat duren is nog niet duidelijk. Een week, 

twee weken, drie weken of meer? 

Hoe langer de patstelling duurt, hoe erger het wordt.  

Volgens sommige economen vermindert de economische groei van de 

VS met 0,1 procent voor elke week dat de 'shutdown' duurt. 

 

Daarnaast werd ook bekend gemaakt dat, in tegenstelling tot wat 

iedereen had verwacht, de FED, de Amerikaanse centrale bank, elke 

maand voor 85 miljard dollar blijft bijdrukken in de vorm van 

obligaties die ze dan zelf zal blijven inkopen. Meteen daalde de rente 

fors en werd de dollar zwakker. 

De FED zal de ganse wereld met een zware kater opzadelen, want de 

centrale bank blijft maar geld printen aan een tempo van 1000 miljard 

dollar per jaar. De beurs wordt overspoeld met een hoeveelheid 

liquiditeiten die zomaar uit het niets worden gecreëerd. Dat kan alleen 

maar slecht aflopen.  

Een aantal maanden geleden maakte de Amerikaanse Centrale Bank 

bekend dat er stilaan aan werd gedacht om de monetaire stimulus te 

verminderen, als de economische cijfers het zouden toelaten.  

Daarvoor moeten de economische cijfers voldoende sterk zijn om tot 

die vermindering over te gaan. Maar dat lukt gewoonweg niet.  

De laatste weken en maanden vielen de economische cijfers in de VS 

zo erg tegen, vooral dan met betrekking tot het 

consumentenvertrouwen en de jobcreatie, dat er meer geld moet 

geprint worden.  

 

In dit opzicht is de beslissing van de Fed om alles bij het oude te laten 



niet echt verwonderlijk.  

 

De vraag is alleen, hoelang gaat de FED nog fictief geld bijdrukken? 

Zelfs een kind begrijpt dat je dat beleid niet kan volhouden. 

Volgens vele economen gaan we dan ook een nieuwe financiële ramp 

tegemoet.  

 

Door geld bij te drukken zal op korte termijn de rust op de financiële 

markten terugbrengen, maar op langere termijn is er natuurlijk niets 

opgelost en wordt de financiële kater achteraf alleen maar erger.  

 

De hel zal losbarsten op de financiële markten wanneer de FED 

uiteindelijk toch zal moeten gaan stoppen met geld bij te drukken = 

taperen.  

Hoe langer de FED  een beslissing over het afbouwen (= taperen) van 

de steunmaatregelen uitstelt, hoe groter de schade  op de financiële 

markten zal zijn. 

Nu al zijn de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie voor 2013 

en 2014 slechter dan drie maanden geleden werd voorspeld.  

  

De FED wil eerst meer cijfers dat de economie daadwerkelijk aantrekt, 

voordat het tot afbouw van het steunprogramma overgaat. De FED 

koopt maandelijks voor 85 miljard dollar aan obligaties op om de 

Amerikaanse economie op gang te houden. 

Er werd verwacht dat het opkoopprogramma langzaam zou worden 

afgebouwd. Begin september verschenen er redelijk positieve 

economische berichten uit de VS, wat de indruk sterkte dat het 

inderdaad zover zou kunnen zijn. Maar de werkloosheidscijfers 

zorgden voor twijfel en het opkoopprogramma wordt gewoon verder 

gezet.   

 

Die werkloosheidscijfers zijn belangrijke gegevens voor de 

economische situatie. 

En door de slechte werkgelegenheidscijfers voor juni en juli, die fors 

naar beneden werden bijgesteld kreeg de Amerikaanse economie 

opnieuw een zware klap.  

Daardoor vermindert de FED, de Federal Reserve, de Amerikaanse 

koepel van centrale banken,  het tempo waarin zij obligaties opkoopt 

om de economie te stimuleren nog niet.  

 

De Fed koopt al sinds vorig jaar september maandelijks 85 miljard 

dollar aan obligaties op. Banken krijgen daardoor meer liquide 

middelen die zij (zouden)  kunnen uitlenen aan bedrijven en 

consumenten.  

Enkele maanden geleden werd voor het eerst over een afbouw van die 

steun gesproken, omdat de economie weer op eigen kracht moet 

kunnen groeien.  Maar zover is het dus nog niet! 

De Fed  heeft besloten nog verder te wachten op meer bewijs dat het 

economisch herstel van blijvende aard is. Daarbij wordt ook rekening 

gehouden met de fikse bezuinigingen die de Amerikaanse overheid 

doorvoert, en die een rem dreigen te zetten op de economische groei. 

En die groei blijft weg. 

De Fed heeft zijn eigen groeiprognose voor dit jaar verlaagd tot tussen 



de 2 en 2,3 procent. 

Volgend jaar verwacht de Fed een groei tussen de 2,9 en 3,1 procent. 

Dat was bij de vorige raming nog 3 tot 3,5 procent. 

 

Volgens een aantal vooraanstaande economen is een financiële 

catastrofe in de Verenigde Staten onvermijdelijk als het zo verder gaat 

en zijn de VS compleet failliet. 

Een financiële catastrofe is onvermijdelijk, gezien de enorme 

schuldenlast die het land met zich meesleurt. Momenteel bedraagt het 

totaal aan uitstaande schulden 16.000 miljard dollar, een bedrag dat 

gewoon nooit terugbetaald kan worden.  

Maar er is meer. De totale omvang van de Amerikaanse schulden, met 

de stedenschulden en de tekorten van de pensioenfondsen 

inbegrepen, zou 200.000 miljard dollar bedragen, als rekening wordt 

gehouden met alle uitstaande verplichtingen van de overheid. Die 

200.000 miljard dollar stemt overeen met 12,5 keer het officiële 

bedrag van 16.000 miljard dollar aan uitstaande schulden.  

Momenteel worden er dus alleen maar zeepbellen gecreëerd. 

En het taperen = het stopzetten van huidige monetaire politiek door 

geld bij te drukken zal alle zeepbellen doen barsten. De vele decennia 

van op schulden te leven hebben de VS aan de afgrond gebracht en 

het is slechts een kwestie van tijd alvorens ze de afgrond in zullen 

duiken. 

 

Alle voorwaarden voor een nieuwe grote financiële crisis zijn nu 

aanwezig. 

We mogen nu ten vroegste half oktober de eerste fase van het taperen 

verwachten. Het op de proef stellen van de financiële markten zorgt 

voor heel wat onzekerheid en dat is een slechte zaak. 

En die onzekerheid in de VS weegt op heel de wereldeconomie. 

 

De Europeanen zullen ook in versneld tempo verarmen, zo blijkt uit 

een recent onderzoek uitgevoerd door Oxfam. Tegen 2025 zullen in 

de eurozone 25 miljoen nieuwe armen bijkomen, dit als gevolg van de 

strenge besparingsmaatregelen die in verschillende landen werden 

getroffen.  

Daardoor zal het totaal aantal armen oplopen tot 146 miljoen. Dat 

betekent niet meer of niet minder dan dat een derde van de Europese 

bevolking onder de armoedegrens zal belanden. Het kan volgens 

Oxfam 25 jaar duren vooraleer de levensstandaard van voor 2008 

terugkomt. 

Ook de werkloosheidsgraad in Europa heeft dramatische vormen 

aangenomen. Er zijn prille signalen die op een economische 

stabilisatie wijzen, maar de economen zijn het er over eens dat de 

werkloosheid in de komende maanden een probleem zal blijven. 

Oxfam is van mening dat de Europese staten er door zware 

besparingen niet in geslaagd zijn om de overheidsschulden te doen 

dalen. Het enige resultaat van de besparingen is dat de economische 

groei is teruggevallen en dat de ongelijkheid binnen de eurozone is 

toegenomen. De internationale hulporganisatie wijst erop dat de 

besparingsmaatregelen na de bankencrisis zeker de armoede en de 

ongelijkheid hebben doen toenemen. De besparingspolitiek is alleen 

goed voor de tien procent rijksten van Europa. Zij hebben hun 



inkomen zien toenemen, volgens Oxfam.  

 

In juli bedroeg de werkloosheidsgraad in de eurozone 12,10 %, maar 

de jeugdwerkloosheid is met 24 % dubbel zo hoog. Volgens de 

verwachtingen zal de werkloosheidsgraad volgend jaar in Spanje en 

Griekenland op respectievelijk 27,60 % en 29 % pieken, 

 

Ook in Italië loopt de werkloosheid op, vooral de jeugdwerkloosheid. 

Verder zijn er opnieuw donkere wolken  boven de Europese 

vastgoedmarkt, waarbij ditmaal niet de Spaanse maar de Italiaanse 

markt rechtstreeks wordt bedreigd. De prijzen voor Spaans vastgoed 

zijn al compleet door de vloer gezakt en hetzelfde dreigt nu te 

gebeuren met Italiaans vastgoed. 

 

In Griekenland blijven de betogingen en de stakingen aanhouden. 

Het protest is gericht tegen de bezuinigingsmaatregelen en de  

geplande ontslagen in de overheidssector. Onder druk van zijn  

internationale schuldeisers wil de Griekse regering in Athene 15.000 

ambtenaren de laan uitsturen tegen eind 2014. 

Door de aanhoudende staking wordt op veel plaatsen het vuilnis niet 

meer opgehaald. Verwacht wordt dat de stakingsgolf nog zal 

verergeren. 

 

Duitsland telt een recordaantal van 41,8 miljoen werkende 

onderdanen. Alles goed zou je dan denken. 

Het Duitse jobwonder heeft echter een belangrijk nadeel, want het 

fenomeen is vooral te danken aan een grote toename van 

slechtbetaalde en minderwaardige banen zoals parttime contracten, 

tijdelijke opdrachten, minijobs en outsourcing. 

 

Velen hebben een fulltime baan maar toch kunnen ze hun gezin niet 

onderhouden.  

Die werknemers hebben het bijzonder moeilijk om de huur te betalen 

en hun dagelijkse uitgaven te financieren. In tegenstelling tot een 

meerderheid van de lidstaten van de Europese Unie, kent Duitsland 

geen minimumloon. 

Ongeveer één op vier Duitse werknemers behoort tot de lage 

inkomenscategorieën, waarmee het land slechter scoort dan de 

meeste andere Europese lidstaten. Er wordt een steeds groeiende 

kloof opgemerkt tussen de fulltime banen en de werkloosheid, die 

wordt opgevuld door tijdelijke en minderwaardige banen.  

Daardoor is er in Duitsland een onderklasse van laagbetaalde en 

slechtbeschermde werknemers ontstaan die soms vaak letterlijk naast 

collega’s met een normaal salaris werken.  

Daarnaast hebben 7,4 miljoen Duitsers in een minijob, een relatief 

nieuw arbeidstype dat de werknemer toelaat om maximaal 450 euro 

per maand belastingvrij te verdienen. Deze minijobs zijn bijzonder 

populair bij huisvrouwen uit de middenklasse en studenten en zijn in 

sectoren zoals retail en horeca courant geworden. 

Voor een groot gedeelte van de werknemers is de minijob, die vaak 

bijzonder slecht wordt betaald, echter de enige vorm van inkomsten. 

Een minijob laat vaak onvoldoende budgetten vrij om geld opzij te 

zetten voor een pensioen. Bovendien blijkt de formule ook geen 



opstap te zijn naar een reguliere arbeidsplaats, zoals vooraf werd 

gehoopt.  

Daarnaast vormen de minijobs in de Duitse industrie, door de 

goedkope lonen, ook een  oneerlijke concurrentie voor de andere 

Europese landen. Ook België heeft daarvoor al, bij de Europese 

Commissie,  klacht neergelegd. 

 

In België zelf  is er nog  geen reden tot euforie over het prille 

economisch herstel. Dat zegt de gouverneur van Nationale Bank.  

 

Nooit eerder was de betaalachterstand op uitstaande kredieten in ons 

land zo groot. Uit de cijfers van de Kredietcentrale blijkt dat die in 

augustus is opgelopen tot 2,888 miljard euro. Het vorige record 

dateert van juli en lag toen op 2,863 miljard euro.  

Het aantal Belgen met een betaalachterstand is opnieuw aan het 

stijgen. Vorige maand telde de Kredietcentrale 335.015 kredietnemers 

met minstens één niet-geregulariseerd contract. Dat zijn er bijna 

2.000 meer dan in juli, maar nog altijd minder dan het record van mei 

(ruim 36.000). 

 

Terwijl in Vlaanderen en Wallonië het aantal inwoners met een 

betaalachterstand zo'n 2,7 procent hoger ligt dan vorig jaar, is de 

toename in Brussel groter (+5,4 procent). De sterkste stijging valt 

echter te noteren bij de kredietnemers in het buitenland (+19 procent 

tot 15.602 mensen). 

De gemiddelde achterstand per krediet bedraagt nu 5.848 euro, 

tegenover 5.825 euro in juli. 

 

De put op de markt van de hypothecaire kredieten wordt nog altijd 

groter. Er zijn nu al 31.145 probleemcontracten, 5,1 procent meer dan 

vorig jaar. De achterstallige bedragen stegen met bijna 21 procent tot 

1,126 miljard euro. Bij de consumentenkredieten bedroeg de 

betalingsachterstand 1,761 miljard euro, 3 procent meer dan vorig 

jaar. 

 

In België dreigt 21 procent van de bevolking in de armoede en sociale 

uitsluiting terecht te komen.  

 

Oxfam herinnert eraan dat de arbeid in ons land veel zwaarder wordt 

belast dan kapitaal, en dat België een kampioen is in het belasten van 

de arbeid. De werkloosheidscijfers bereiken recordhoogtes in vele 

Europese landen, en de vrouwen en jongeren worden het zwaarst 

getroffen.  

 

Dat geldt ook voor België, waar de kloof tussen rijken en armen  nooit 

zo groot is geweest. Tussen 1990 en 2009 zagen de 30 procent 

armste Belgen hun netto-inkomsten met 11,2 tot 8,3 procent dalen, 

terwijl de 10 procent rijksten hun inkomen zagen toenemen met 27,3 

tot 31,9 procent. 

 



 Weer Belgisch begrotingstekort 

De regering-Di Rupo moet bij de begrotingsopmaak voor 2014 op 

zoek naar 359 miljoen euro om de afspraken met de Europese 

Commissie na te komen. Eerder raamde het comité de inspanning nog 

op 178 miljoen euro. Dat blijkt uit een update van het laatste rapport 

van het Monitoringcomité.  

 

Tegen 15 oktober moet de regering haar budgettair huiswerk aan 

Europa overmaken. 

Op 13 september bracht het Monitoringcomité - een groep 

topambtenaren die de begroting opvolgt - een advies uit naar 

aanleiding van de begrotingcontrole voor 2013 en de -opmaak voor 

2014. Het comité raamde de inspanning voor de regering toen op 178 

miljoen euro. 

 

Intussen maakte het comité een bijgewerkte versie van dat rapport 

over aan de minister van Begroting. Daarin wordt ook rekening 

gehouden met de meest recente cijfers over de niet-fiscale 

ontvangsten, de sociale zekerheid en de beslissingen van de 

begrotingscontrole 2013. 

 

Daaruit blijkt dat de regering niet langer op zoek moet naar 178 

miljoen euro, maar naar 359 miljoen euro. 

Ter herinnering: ons land moet volgend jaar afsluiten met een 

maximaal tekort van 2,15 procent van het bbp. Dat is opgesplitst in 

een tekort van 2,25 procent voor Entiteit I (de federale staat en de 

sociale zekerheid) en een overschot van 0,1 procent voor Entiteit II (de 

gewesten, gemeenschappen en lokale besturen). 

Begrotingsminister Olivier Chastel (MR) herinnerde er aan dat in juli al 

een akkoord voor 2,374 miljard euro werd gevonden voor 2014. Nu 

gaan werkgroepen voort met de analyse van het rapport en vinden 

bilaterale contacten plaats tussen minister Chastel, minister van 

Financiën Koen Geens en de vicepremiers. In de oefening wordt geen 

rekening gehouden met eventuele middelen voor het zogenaamde 

concurrentiepact. 

 

Europa gaat ermee akkoord dat ons land dit jaar voor één procent van 

het bbp structurele maatregelen neemt, als ons land dit jaar de 

schuldgraad onder de 100 procent krijgt. Onder meer door eenmalige 

maatregelen te nemen. 

Afgesproken is dat ons land tegen 2015 een structureel 

begrotingsevenwicht zal halen. 

 

ONDERWIJS 

 



 Vlaams onderwijs in cijfers 

Hierbij vindt u alle onderwijsstatistieken van het schooljaar 2012-

2013.  

 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-

2013/VONC_2012-2013/VONC_2012-2013_NL_Integraal.pdf  

 

 Dag van de leerkracht 

Sinds 1994 heeft de UNESCO (de organisatie van de Verenigde Naties 

voor onderwijs,  wetenschappen en cultuur) 5 oktober uitgeroepen tot 

internationale Dag van de Leerkracht. Daarmee wil ze de 

belangrijke rol onderstrepen van de leerkracht. Ook België plaatste 

zijn handtekening onder het manifest. In  vele landen krijgt die dag 

grote belangstelling. Bij ons komt dat moeizaam van de grond. 

Nochtans telt Vlaanderen 150.000 leerkrachten (eigenlijk zowat het 

grootste bedrijf van het land).  

Al eens nagedacht hoe u die dag kan tonen dat u leerkrachten 

belangrijk vindt? 

 

Bron: 

http://www.klasse.be/ouders/21032/dag-van-de-leerkracht-

2/#.Uk7q9FxCTrw  

 

SECTOREN 

 

 Onduidelijkheid eenheidsstatuut  

De ministerraad heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat het akkoord 

van afgelopen juli over het eenheidsstatuut tussen arbeiders en 

bedienden concretiseert.  

Daardoor verdwijnt vanaf 1 januari 2014 de carenzdag en vallen alle 

werknemers onder dezelfde opzegregeling en -termijnen.  

Toch geldt tot 2018 een overgangsregeling voor enkele sectoren waar 

voordien zeer lage termijnen golden en kan er ook langer een 

uitzondering gelden voor de arbeiders op mobiele en tijdelijke 

bouwplaatsen.  

Zoals bekend had het Grondwettelijk Hof gesteld dat tegen 8 juli 2013 

de verschillen tussen arbeiders en bedienden rond de opzegtermijnen 

en de carenzdag moesten worden opgeheven. De onderhandelingen 

daarover verliepen niet zonder slag of stoot. Minister van Werk Monica 

http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/VONC_2012-2013/VONC_2012-2013_NL_Integraal.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/2012-2013/VONC_2012-2013/VONC_2012-2013_NL_Integraal.pdf
http://www.klasse.be/ouders/21032/dag-van-de-leerkracht-2/#.Uk7q9FxCTrw
http://www.klasse.be/ouders/21032/dag-van-de-leerkracht-2/#.Uk7q9FxCTrw


De Coninck (sp.a) en de sociale partners raakten het eens over een 

compromis, dat nog in een wettekst moest worden gegoten. Die kreeg  

groen licht van de ministerraad. 

Het ontwerp verhuist nu naar de Raad van State en moet nadien nog 

eens langs de regeringstafel passeren, om dan in het parlement 

goedgekeurd te raken. Het is de bedoeling dat de nieuwe wetgeving 

op 1 januari 2014 in voege treedt. Over verschillende uitzonderingen, 

zoals rond de vooropzeg bij sluiting en herstructurering en het 

willekeurig ontslag, moet dit najaar nog overleg plaatsvinden. 

Volgens de minister van Werk is het immers geen goede zaak de 

algemene principes vast te leggen en daarin meteen ook alle 

uitzonderingen op te nemen. Dat zou de discussie over de algemene 

punten beïnvloeden.  

De nieuwe opzegtermijnen volgen de verschillende fases in de 

arbeidsrelatie. Er gelden korte termijnen aan het begin van de 

loopbaan, wat aanwervingen moet vergemakkelijken en een betere 

mobiliteit op de arbeidsmarkt toelaten. Tijdens de eerste vijf jaar 

anciënniteit zal de opzegtermijn progressief evolueren: eerst 

driemaandelijks tijdens de eerste twee jaren en nadien jaarlijks. Van 

het vijfde tot negentiende jaar is de evolutie gelijkmatiger en ligt de 

opzegtermijn op drie weken per jaar. Na 20 jaar anciënniteit wordt de 

opbouw vertraagd. 

 

Enkel sectoren waar onder cao 75 zeer lage termijnen golden, krijgen 

tot 2018 de tijd om richting de nieuwe opzegtermijnen te evolueren. 

Voor de arbeiders op mobiele en tijdelijke bouwplaatsen kan langer 

een uitzondering gelden, al kan die worden geëvalueerd. Minister De 

Coninck merkt op dat in juli werd afgesproken dat er ongeveer 

150.000 werknemers onder de uitzonderingen zouden mogen vallen.  

 

De sociale partners zullen in de schoot van de Nationale Arbeidsraad 

(NAR) tegen 31 oktober een cao onderhandelen over de motivering 

van het ontslag. Het wetsontwerp bevat ook twee maatregelen om de 

inzetbaarheid van de werknemers te verhogen. Zo krijgt een 

werknemers met een opzegtermijn van 30 weken of een 

opzegvergoeding die daarmee overeenstemt, een ontslagpakket dat 

bestaat uit outplacementbegeleiding en een opzegvergoeding. Ook 

krijgen de sectoren vijf jaar de tijd om een invulling ten belope van 

één derde te voorzien van de opzegtermijn of opzegvergoeding. 

Omdat de carenzdag verdwijnt, zullen alle werknemers loon krijgen 

voor de eerste dag ziekte.  

Voor zowat 25 procent van de werknemers bestaat die carenzdag nog.  

De maatregel gaat gepaard met voldoende controles op absenteïsme. 

Om de kostenverhoging als gevolg van de nieuwe opzegregeling voor 

de werkgevers te compenseren, worden enkele maatregelen en acties 

voorzien. Zo zal het budget van de huidige ontslaguitkering ten laste 

van de RVA voort worden aangewend ter compensatie.  

De proeftijd verdwijnt, al zal hij nog kunnen voor studentenarbeid, 

interimarbeid en voor contracten met bepaalde duur. Met de sociale 

partners is tevens afgesproken dat in het najaar een aparte wetgeving 

zal worden uitgedokterd over de vooropzeg bij sluiting en 

herstructurering, terwijl hen ook werd gevraagd een regeling uit te 

werken over de verlofkassen. 



De werkgeversorganisaties zijn boos omdat de regering volgens hen 

een aantal principes en evenwichten uit het in juli bereikte 

compromisvoorstel in de uitvoering onderuit haalt. De werkgevers zijn 

naar eigen zeggen bijzonder ontgoocheld over het feit dat de regering 

met betrekking tot het wettelijke maximum inzake opzegtermijnen 

flagrant iets anders beslist dan wat aangekondigd werd. Het wettelijk 

maximum, voor de werkgevers een cruciaal element in het 

compromisvoorstel, zou met name enkel gelden op interprofessioneel 

en sectoraal niveau.  

 

Op bedrijfsniveau of individueel zou echter wel nog een hogere 

opzegtermijn mogelijk zijn.  

Voor een aantal andere punten brengt het vandaag goedgekeurde 

wetsontwerp volgens de werkgevers onvoldoende duidelijkheid om te 

kunnen beoordelen of het compromisvoorstel gerespecteerd wordt.  

Volgens Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en 

meubelindustrie is het nieuwe eenheidsstatuut onbetaalbaar voor de 

industrie, en zal leiden tot meer faillissementen.  

Fedustria berekende dat de ontslagkosten in de textielsector in 2016 

al zullen verdubbelen door het nieuwe statuut, en tegen 2023 zullen 

verdrievoudigen. Voor de hout- en meubelindustrie gaat het zelfs om 

een vervijfvoudiging van de herstructureringskosten tegen 2023. 

Dat betekent dat herstructureren voor deze sectoren onbetaalbaar 

wordt, concludeert Fedustria. Industrie is nu eenmaal cyclisch van 

aard, waarbij men soms moet herstructureren om te kunnen 

doorstarten. Die mogelijkheid, dat vangnet van herstructureren, wordt 

ons nu ontnomen. Het aantal falingen zal bijgevolg sterk toenemen, 

aldus Fedustria. 

Als gevolg van het compromis over het eenheidsstatuut is er geen 

proefperiode meer voor arbeiders en bedienden vanaf 2014.  

Werkgevers konden tot nu toe arbeiders tijdens de proefperiode 

ontslaan zonder opzegvergoeding of -termijn. Voor bedienden 

bedroeg de opzeg tijdens de proefperiode een week. Met het 

eenheidsstatuut is nu ook beslist om een einde te maken aan de 

proefperiode. Vanaf 2014 bedraagt de opzegtermijn voor arbeiders en 

bedienden twee weken, wanneer zij tijdens de eerste drie maanden 

van hun contract ontslagen worden of ontslag nemen.  

 

Volgens minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) was de 

proefperiode van één tot twaalf maanden handig omdat de 

opzegtermijn kon oplopen tot enkele maanden. Omdat de termijn 

voor bedienden en arbeiders vanaf volgend jaar twee weken bedraagt, 

ziet de minister het nut niet meer in van de proefperiode.  

De LBC reageert misnoegd op de maxima in de 

opzeggingsvergoedingen. Die doen volgens de vakbond afbreuk aan 

het sociaal overleg op sector- en bedrijfsniveau. De  LBC  kondigt al 

acties aan. 

Ook heel wat experts kantten zich de voorbije weken tegen de tekst 

van het eenheidsstatuut. Volgende opmerkingen kome, steeds terug: 

 

1.De tekst van juli 2013 is geen sociaal akkoord. Geen van de 

partijen aan tafel heeft zijn handtekening onder het zogenaamd 

akkoord gezet. Integendeel, ze hebben tot op vandaag duidelijk 



te kennen gegeven dat ze de voorliggende tekst niet zouden 

tekenen. De actie van de LBC past helemaal in dit plaatje. 

 

2.De tekst van juli had slechts betrekking op 2 van de 10 

verschilpunten in het statuut van arbeiders en bedienden. Hoe 

zit het met de loonvorming? Arbeiders hebben uurlonen, terwijl 

bedienden maandlonen krijgen die meestal 

anciënniteitsgebonden zijn. Hoe zit het met het gewaarborgd 

loon bij ziekte? De carensdag is maar een onderdeel van het 

gewaarborgd loon. Hoe gaat men de tijdelijke werkloosheid 

regelen? Hoe gaat men de verschillende paritaire comités voor 

arbeiders en bedienden met hun eigen CAO’s laten 

samensmelten? 

 

3.Zelfs voor de twee punten die wel geregeld zijn, het 

ontslagrecht en de carensdag, doemen tal van vragen en 

interpretaties op. Minister van Werk, Monica De Coninck, heeft 

midden juli in de commissie sociale zaken verklaard dat met het 

nieuwe ontslagrecht de proeftijd in de arbeidsovereenkomst zou 

verdwijnen. Hoe zit het met de sectoren die een uitzondering op 

het nieuwe ontslagrecht zullen vormen? 

 

Er zijn dus nog heel veel onduidelijkheden weg te werken. 

Want vandaag zijn er meer vragen dan antwoorden. 

 

 

 Bouwsector  

1. Eenheidsstatuut  

 

In het wetsontwerp over het nieuwe eenheidsstatuut is opgenomen dat 

de bouwsector uitgesloten wordt voor onbepaalde duur.  

Het kan toch niet dat de regering in het nieuwe eenheidsstatuut een 

uitzondering wil maken voor de bouwsector. En nu blijkt dat die 

uitzondering verleend is voor onbepaalde duur.  

 

Voor Neutr-On is dat onaanvaardbaar. Dat er een uitzondering is, als 

overgangsperiode is begrijpelijk. Maar een uitzondering voor 

onbepaalde duur betekent dat er geen enkel perspectief is naar de 

toekomst, en dat de medewerkers in de bouwsector als 

tweederangswerknemers worden beschouwd.   

 

In het oude statuut had een bouwvakker met 20 jaar anciënniteit recht 

op 8 weken opzeg. In het nieuwe statuut is dat voor de bouwvakkers 

opgetrokken naar 16 weken. Maar voor de andere werknemers in het 

nieuwe statuut is dat 62 weken. 

 

 

2. Extra controle op bouwwerven  

 



De inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk houdt weer  

bliksemactie in de bouwsector. 

 

De intense controles op de werven, waarbij zowat alle 150 inspecteurs 

worden ingezet, concentreren zich op zware inbreuken die tot 

ernstige of zelfs dodelijke ongevallen kunnen leiden. Het gaat onder 

meer om het naleven van veiligheidsvoorschriften bij dakwerken of bij 

graafwerkzaamheden. De resultaten van voorgaande bliksemacties 

werden als bedroevend bestempeld. Van de 800 gecontroleerde 

werkgevers was slechts een kwart in orde. In meer dan de helft van de 

gevallen werden de werkzaamheden trouwens meteen stopgezet.  

Vooral de bescherming tegen vallen was ondermaats. De eerste twee 

acties hadden vooral tot doel om de sector wakker te schudden. Nu 

zouden echter wel processen-verbaal worden opgesteld. Bij werven 

waar meerdere aannemers tegelijk werken, is ook minstens de inzet 

van een veiligheidscoördinator verplicht. Hij moet een veiligheids- en 

gezondheidsplan opstellen. Voor grote werven is ook de tussenkomst 

van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk 

vereist. De inspectie van de Federale Overheidsdienst 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kondigde begin dit jaar 

aan vier dagen met bliksemacties te doen. Bron: Belga 

 

3. Bouwvakkers krijgen weerverletzegels nu rechtstreeks 

 

Bouwvakkers krijgen hun weerverletzegels vanaf 8 oktober 

rechtstreeks van de Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van 

de Bestaanszekerheidstelsels (PDOK). Ze passeren dus niet meer via de 

werkgever of zijn sociaal secretariaat, zoals dat tot nog toe het geval 

was. 

Bouwvakkers werken veel buiten. Dat maakt dat ze soms niet kunnen 

werken omdat de weersomstandigheden het niet toelaten. Is dat al 

voor het vertrek duidelijk, dan worden ze technisch werkloos. Anders 

is het als de arbeiders al op de werf zijn.  

Dan hebben ze immers recht op het gewaarborgd dagloon. In dat 

geval moet de werkgever de helft van hun loon betalen, de andere 

helft wordt via het systeem van weerverletzegels bijgepast door een 

sectorfonds. Dat wordt gestijfd met bijdragen van de werkgevers. Zij 

dragen hiervoor solidair 2% van het brutoloon van hun werknemers af. 

Tot nog toe werden de weerverletzegels door de werkgever bezorgd. 

Dat is voortaan anders. Nu krijgen de bouwvakkers de zegels 

rechtstreeks van de PDOK. Het gebeurt onder de vorm van een brief, 

waarop ze hun rekeningnummer moeten invullen en bij de Hulpkas 

indienen. Vanaf eind deze maand starten dan de uitbetalingen.  

De nieuwe procedure werd opgestart omdat bleek dat tal van 

arbeiders hun weerverletzegels niet kregen. De zegels worden 

uiteraard pas uitgegeven als de werkgever in orde is met zijn 

betalingen. Is dat niet het geval, dan moet de bouwvakker een klacht 

indienen bij het Fonds voor Bestaanszekerheid. Bron: Belga 

 

 



 Minder vacatures in ziekenhuizen 

Het aantal openstaande vacatures in de ziekenhuizen is sterk gedaald. 

Dat blijkt uit cijfers die de werkgeversfederatie voor de social 

profitondernemingen Verso heeft verzameld. Tot voor kort steeg het 

aantal vacatures dat VDAB binnenkreeg vanuit de ziekenhuizen voor 

verpleegkundigen jaar na jaar, maar nu is er een forse terugval met 

bijna de helft. 

De voornaamste reden voor de daling is dat er veel meer jongeren 

verpleegkunde studeren en na hun stage meteen aan de slag kunnen. 

De ziekenhuizen krijgen de openstaande jobs dus gemakkelijker 

ingevuld. Ze zijn door regeringsbesparingen bovendien gedwongen 

om te snoeien in hun kosten en zijn daarom geneigd om minder snel 

personeel in dienst te nemen of te vervangen. 

Toch blijven verpleegkundigen erg gewild op de arbeidsmarkt, ook 

omdat hun oudere collega's vanaf volgend jaar massaal met pensioen 

gaan. Ondanks de daling van het aantal vacatures in de 

gezondheidszorg, maar ook in de sectoren ontspanning, sport en 

cultuur, is de Vlaamse werkgelegenheid in de social profit vorig jaar 

gestegen met 3 procent, aldus Verso in een persbericht. Tussen 2010 

en 2011 groeide de tewerkstelling nog met 4 procent. Vooral in de 

sector van de beschutte en sociale werkplaatsen (plus 1,5 procent 

tegenover 4,5 procent in 2011) en sectoren waar er flink bespaard is, 

zoals de socioculturele sector (plus 2 procent tegenover 4,5 procent), 

tonen cijfers van de RSZ een groeivertraging. Bron: Verso 

 

http://www.verso-net.be/  

 

ALLERLEI 

 

 Wat verandert er in oktober? 

 

Hierbij een klein overzicht van wat er vanaf 1 oktober verandert. 

 

 Informatiecampagnes pensioenen  

 

Tot vrijdag 25 oktober trekken experts van de Rijksdienst voor 

Pensioen door het land om u wegwijs te maken in het online 

pensioendossier MyPension. Met MyPension-on-tour doen ze 28 

steden aan. Iedere deelnemer ontvangt een gratis kaartlezer.  

De informatiecampagnes worden in de vroege avond gehouden om 

ook de toekomstige gepensioneerden de kans te geven zo’n infosessie 

te volgen. Het duurt zo’n anderhalf uur (1 uur presentatie en 30 

minuten vraag en antwoord). Opgelet, per locatie zijn er slechts 200 

plaatsen, reserveren is dus een must. Inschrijven kan zowel 

http://www.verso-net.be/


telefonisch (via de gratis 1765-lijn, kies optie “5”) als online inschrijven 

(via de URL www.mypension-on-tour.be(1)).  

Door een intensere samenwerking tussen de verschillende 

pensioendiensten zal de volgende jaren MyPension systematisch 

worden uitgebreid. Door de samenwerking moeten op termijn niet 

alleen werknemers, maar ook zelfstandigen en ambtenaren al hun 

individuele pensioeninformatie terugvinden op MyPension. Naast het 

wettelijk pensioen (eerste pijler), zullen ook individuele gegevens over 

het aanvullend pensioen (tweede pijler) worden geïntegreerd in 

MyPension. 

 

http://static.netto.tijd.be/upload/20130904_Persbericht_Mypensionon

tour_4322085-21043.pdf    

 

http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm   

 

http://www.onprvp.fgov.be/RVPONPPublications/NL/pers/Persbericht_

Mypension-on-tour.pdf  

 

 Getrouwheidspremies op spaarboekje per kwartaal betaald 

 

De Belgische banken betalen voortaan elk kwartaal 

getrouwheidspremies uit. Spaarders hebben recht op de premie zodra 

het geld een jaar op een spaarboekje staat. In het vorige systeem 

moesten spaarders echter tot het eind van het jaar wachten om die 

premie te verwerven. 

 

 Nieuw statuut voor gelegenheidsarbeid in horeca 

 

Er is een nieuw statuut voor gelegenheidsarbeid in de horeca. Die 

maakt het voor werkgevers in die sector mogelijk "makkelijker én 

goedkoper" personeel in te zetten voor korte periodes. Voor de 

uitbater dalen de loonlasten met goed 30 procent, terwijl het netto-

inkomen van de gelegenheidsarbeider stijgt. Dat verschil kan oplopen 

tot 50 procent. Onder gelegenheidsarbeiders worden zowel 

loontrekkenden verstaan die extra uren kloppen, als gepensioneerden 

of uitzendkrachten. 

 

 Soepelere regels voor individuele beroepsopleiding 

 

De regels voor de individuele beroepsopleiding (IBO) worden vanaf 

oktober versoepeld. Werkgevers mogen hun leerlingen dan in principe 

na afloop van de leertijd ook een contract van bepaalde duur 

aanbieden. Tot hiertoe moest de werkgever de leerling een contract 

van onbepaalde duur geven. 

Een IBO biedt een onderneming die geen geschikte kandidaten vindt 

op de arbeidsmarkt de mogelijkheid zelf een werkzoekende op te 

leiden. Tijdens de opleidingsperiode behoudt de betrokkene zijn 

uitkering. Bij wijze van aanmoediging krijgt hij ook een 

productiviteitspremie, die door de werkgever wordt betaald.  

 

 Apothekers vergoed voor begeleidingsgesprekken astmapatiënten 

 

http://static.netto.tijd.be/upload/20130904_Persbericht_Mypensionontour_4322085-21043.pdf
http://static.netto.tijd.be/upload/20130904_Persbericht_Mypensionontour_4322085-21043.pdf
http://www.pdos.fgov.be/pdos/news/index.htm
http://www.onprvp.fgov.be/RVPONPPublications/NL/pers/Persbericht_Mypension-on-tour.pdf
http://www.onprvp.fgov.be/RVPONPPublications/NL/pers/Persbericht_Mypension-on-tour.pdf


Apothekers zullen vergoed worden voor begeleidingsgesprekken met 

astmapatiënten die hun behandeling starten, over het gebruik van hun 

geneesmiddelen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat goed 

gestructureerde begeleidingsgesprekken de therapietrouw en de 

inhalatietechniek flink kunnen verbeteren. 

Apothekers krijgen voor zo'n gesprek 20 euro van de 

ziekteverzekering. Voor de patiënt betekent de nieuwe dienst geen 

extra kost. 

 

 Snelrechtbanken 

 

Snelrechtbanken moeten vanaf nu kleine misdrijven behandelen 

waarvan de dader de feiten bekend heeft of op heterdaad betrapt is. 

Het gaat bijvoorbeeld om winkeldiefstallen, verboden wapendracht en 

vechtpartijen. 

 

 Week van het bos 

 

Vanaf 13 oktober begint de Week van het Bos. In heel Vlaanderen kun 

je dan deelnemen aan 1.001 activiteiten en supporteren voor allerlei 

natuurdoelen. 

Tijdens deze Week van het Bos kom je alles te weten over de Natura 

2000-soorten en de realisaties op het terrein. Ook jij kunt je steentje 

bijdragen. Ben je een vereniging of bedrijf, een bos- of landeigenaar, 

een openbaar bestuur of journalist? Ontdek dan wat jij kunt doen voor 

de natuurdoelen. Of doe mee met de Week van het Bos en organiseer 

een activiteit. Schrijf je dan zeker in voor de scholenwedstrijd. Of 

probeer een schat aan educatief materiaal uit! 

 

Info op:  

 

http://www.natuurenbos.be/nl-

BE/Activiteiten/Campagnes/Week%20van%20het%20Bos%202013.aspx     

 

 5 oktober: dag van de leerkracht 

 

 6 oktober: openbedrijvendag 

http://www.openbedrijvendag.be/  

 Dag van de architectuur: 13 oktober 2013 

 

Wordt Vlaanderen één grote parkstad? Hebben alle verkavelingstuinen 

samen de kracht van een natuurgebied? Is hoogbouw de beste 

oplossing voor het gebrek aan betaalbare bouwgrond? Hoe combineer 

je een fabriek met een winkelstraat? Komt na het groendak het 

groentendak? Kan de open ruimte beschermd worden door deze 

dienstbaar te maken voor de stad? Kan reconversie zonder afscheid 

van industrie? Ontdek tijdens de zesde Dag van de Architectuur op 

zondag 13 oktober 2013 het vermogen van het verstedelijkte 

landschap. 

Landschap en architectuur zijn op elkaar aangewezen. Bloeiende 

landschappen toont de kansen van onze gebouwde ruimte. Een 

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Activiteiten/Campagnes/Week%20van%20het%20Bos%202013.aspx
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Activiteiten/Campagnes/Week%20van%20het%20Bos%202013.aspx
http://www.openbedrijvendag.be/


bouwcultuur gebaseerd op de consumptie van ruimte wordt steeds 

meer onhoudbaar. Tijdens deze Dag van de Architectuur gaan we 

samen op zoek naar nieuwe woon-, werk- en samenlevingsvormen. 

Alle projecten in het programma proberen op hun manier deze trend 

te keren. Ze doen dat zowel op kleine als op grote schaal, door o.a. 

ruimtelijke functies met elkaar te verbinden en meer te doen met 

minder ruimte. 

Tijdens de Dag van de Architectuur kan je verschillende 

architectuurprojecten ontdekken in jouw eigen regio of daarbuiten. 

Meer dan 90 initiatiefnemers hebben gereageerd op de Open Oproep 

om activiteiten te organiseren. 

 

Alle info op: 

http://www.vai.be/nl/activiteit/bloeiende-landschappen-dag-van-de-

architectuur-op-zondag-13-oktober-2013  

 

http://www.dagvandearchitectuur.be/2013/nl/  

 

 Verkiezingen nieuwe Raad van Bestuur GO! 

 

Tot 24 oktober kunt u zich kandidaat zetten voor de Raden van 

Bestuur in een scholengroep van het GO! 

 

Alle info vindt u op: 

http://www.g-

o.be/Net_eMagazineHome/Pages/eMagazineArtikel.aspx?Id=7035  

 

Op het moment van dit schrijven ging de link van het formulier om 

u in te schrijven niet open. Zou het GO! dat expres doen zodat 

alleen een select clubje zich zou kunnen inschrijven? 

In het verleden kregen wij al eens berichten over gesjoemel tijdens 

de bestuursverkiezingen. Als u zich kandidaat zet let er dan vooral 

op of de verkiezingen eerlijk verlopen. Verwittig ons zo nodig. 

 

 20 % meest vermogenden bezit 61 % 

 

De 20% meest vermogende gezinnen bezitten 61,2% van het totale 

vermogen in België. Dat schrijft Le Soir op basis van cijfers van de 

Nationale Bank van België (NBB). Omgekeerd bezitten de 20% armste 

gezinnen slechts 0,2% van het totale gezinsvermogen.  

 

Toch doet ons land het in de Europese context nog zo slecht niet. De 

cijfers over de verdeling van de rijkdom in België staan te lezen in het 

jongste nummer van het Economisch Tijdschrift van de NBB. Daaruit 

blijkt dat de 20% meest vermogende gezinnen 61,2% van het totale 

vermogen in ons land bezitten. Datzelfde vijfde van de bevolking 

verdient 52% van de totale inkomens. 

 

Aan de andere kant van het spectrum bengelen de 20% armste 

gezinnen. Zij bezitten slechts 0,2% van het totale Belgische 

http://www.vai.be/nl/activiteit/bloeiende-landschappen-dag-van-de-architectuur-op-zondag-13-oktober-2013
http://www.vai.be/nl/activiteit/bloeiende-landschappen-dag-van-de-architectuur-op-zondag-13-oktober-2013
http://www.dagvandearchitectuur.be/2013/nl/
http://www.g-o.be/Net_eMagazineHome/Pages/eMagazineArtikel.aspx?Id=7035
http://www.g-o.be/Net_eMagazineHome/Pages/eMagazineArtikel.aspx?Id=7035


gezinsvermogen. Wat de inkomens betreft, vertegenwoordigen zij 

3,5% van het totale gezinsinkomen. 

 

Deze ongelijke cijfers vertalen zich eveneens in de nominale 

bedragen. De mediaan van het nettovermogen van alle Belgische 

gezinnen samen bedraagt 206.200 euro.  

Dat betekent dat de helft van de gezinnen minder bezit en de andere 

helft meer. 

 

Het gemiddelde gezinsvermogen ligt aanzienlijk hoger op 338.600 

euro, wat eveneens op een ongelijke verdeling van de vermogens 

wijst. De hoogste vermogens zitten geconcentreerd bij relatief weinig 

gezinnen, schrijft de NBB. 

 

De eigenlijke inkomens zijn eerlijker verdeeld. De mediaan van het 

bruto jaarinkomen van een gezin bedraagt 33.700 euro. Het 

gemiddelde ligt op 49.500 euro. 

 

Ondanks deze grote verschillen doet België het lang zo slecht niet in 

vergelijking met de andere eurolanden. In de eurozone als geheel 

bedraagt het mediaan nettovermogen 109.200 euro. Het gemiddelde 

nettovermogen is goed voor 230.800 euro. 

 

De NBB stelt daarom dat een Belgisch doorsnee gezin aanzienlijk beter 

af is dan in de meeste andere eurolanden. Zo bedraagt het 

gemiddelde nettovermogen in Slowakije slechts 79.700 euro. In 

Luxemburg is dat dan weer liefst 710.100 euro. 

 

In de volledige eurozone zijn de vermogens overigens nog ongelijker 

verdeeld dan in België. De 20% rijkste gezinnen van de eurozone 

hebben 67,7% van de vermogens in handen. In Duitsland ligt dat cijfer 

zelfs op 76,3%. 

Tegelijk kampt 7,4% van de Duitse gezinnen met een negatief 

nettovermogen waarbij de schulden groter zijn dan de bezittingen. In 

België bevinden zich slechts 2,7% van de gezinnen in die situatie. In 

Nederland staat dat percentage op liefst 11,7% van de gezinnen.  

Maar tussen 1990 en 2009 zagen de 30 procent armste Belgen hun 

netto-inkomsten met 11,2 tot 8,3 procent dalen, terwijl de 10 procent 

rijksten hun inkomen zagen toenemen met 27,3 tot 31,9 procent. Zij 

hebben hun inkomen zien toenemen. 

In België was de kloof tussen rijken en armen nog nooit zo groot als 

nu.  

 

Besluit:  

 

De besparingspolitiek is alleen goed voor de tien procent rijksten. In 

België dreigt 21 procent van de bevolking in de armoede en sociale 

uitsluiting terecht te komen.  

 

 



 Boekenrubriek  

Eind oktober start de jaarlijkse Boekenbeurs in Antwerp Expo. 

 

Alle informatie vindt u op: 

 

http://www.boekenbeurs.be/de-boekenbeurs  

 

Op volgende link vindt u een aantal boeken over sociaal-economische 

onderwerpen, met een kleine selectie boeken: 

http://shop.dewereldmorgen.be/boeken  

   

http://shop.dewereldmorgen.be/boek/hoe-de-rijken-de-wereld-

regeren 

 

http://www.mijnbestseller.nl/magento/het-westen-vijfmaal-

failliet3.html  

 

http://shop.dewereldmorgen.be/boeken/titel/23-dingen-die-ze-

je-niet-vertellen-over-het-kapitalisme   

 

http://shop.dewereldmorgen.be/boeken/titel/de-neoliberale-

waanzin  

 

http://shop.dewereldmorgen.be/boeken/titel/crisiseconomie   

 

http://shop.dewereldmorgen.be/boeken/titel/democratie-voor-

de-elite  

 

RUBRIEK  ANTIPESTTEAM 

 

 Wat vinden jouw kinderen van pesten? 

Klasse lanceert een grootschalig onderzoek over pesten. 

Niet via een saaie vragenlijst maar via een online game op de site van 

Yeti, het blad voor leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar. Roep jij je 

leerlingen op om mee te doen? 

 

Voor het onderzoek mikt Klasse op duizend deelnemers tussen 10 en 

12 jaar. We rekenen hierbij graag op jouw hulp. Roep jij je leerlingen 

op om het spel te spelen? Hoe meer leerlingen meedoen, hoe beter we 

http://www.boekenbeurs.be/de-boekenbeurs
http://shop.dewereldmorgen.be/boeken
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http://shop.dewereldmorgen.be/boeken/titel/23-dingen-die-ze-je-niet-vertellen-over-het-kapitalisme
http://shop.dewereldmorgen.be/boeken/titel/de-neoliberale-waanzin
http://shop.dewereldmorgen.be/boeken/titel/de-neoliberale-waanzin
http://shop.dewereldmorgen.be/boeken/titel/crisiseconomie
http://shop.dewereldmorgen.be/boeken/titel/democratie-voor-de-elite
http://shop.dewereldmorgen.be/boeken/titel/democratie-voor-de-elite


pesten op school in kaart kunnen brengen en achteraf tips kunnen 

geven om pesten te voorkomen of aan te pakken. 

 

Met het spel willen Klasse en Yeti drie zaken in kaart brengen: 

Wat is pesten volgens tieners? En waar zit volgens hen het verschil met 

plagen of ruziemaken? 

Hoe ervaren kinderen pesten en gepest worden? 

Hoe denken kinderen dat pesten kan ophouden en hoe denken zij dat 

pesters en pestslachtoffers best geholpen kunnen worden? 

 

Het spel duurt ongeveer 20 minuten. Het is de bedoeling dat de 

leerlingen het zelfstandig spelen. Het spel staat vanaf 16 september 

tot en met 15 oktober op www.yeti.be. De resultaten van het 

onderzoek komen in het februarinummer van Klasse. 

 

http://www.klasse.be/leraren/37412/klasse-onderzoekt-pesten-met-

game#.UkG1dFxCTry  

 

http://www.yeti.be/tag/pesten/  

 

Nog een interessant agendapunt van de Commissie Onderwijs in het 

Vlaams Parlement: 

Donderdag 3 oktober, 14u, Paul Rubenszaal 

 

Voorstel van resolutie betreffende het opstarten van een 

multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, 

gevolgen en mogelijke oplossingen inzake pesten bij jongeren. 

 

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.klasse.be/leraren/37412/klasse-onderzoekt-pesten-met-game#.UkG1dFxCTry
http://www.klasse.be/leraren/37412/klasse-onderzoekt-pesten-met-game#.UkG1dFxCTry
http://www.yeti.be/tag/pesten/
http://www.antipestteam.be/
http://www.neutr-on.be/

