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ALGEMEEN 

 

 September = promotiemaand 

Vanaf 01 september 2013 heeft Neutr-On het negende werkjaar 

ingezet. De spits voor dit werkjaar is alweer afgebeten. 

 

September is traditioneel onze promotiemaand voor nieuwe leden.  

Wie lid wordt, voor een jaar, vanaf 1september 2013, blijft lid tot 01 

januari 2015.  

Het voordeel voor het nieuwe lid is dus 4 maanden gratis 

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

maanden, enz.  

Deze promotieactie is alleen geldig als u lid wordt voor een volledig 

jaar, of twee jaar, en ze eindigt eind december 2013. 

Zoals u weet proberen wij al jaren de bijdrage zo minimaal mogelijk te 

houden.  

Neutr-On is dan ook de goedkoopste vakbond van het land en veel 

goedkoper dan de andere vakbonden. 

Door de gelijkschakeling van het arbeiders- en bediendenstatuut 

betalen ALLE leden dezelfde bijdrage (behalve kaderleden, directeurs, 

e.d.). 

 

De betalingswijzen zijn als volgt. Er zijn drie mogelijkheden: 

• Ofwel betaalt u 120 euro voor 2 jaar. De vakbondspremie van het 

eerste jaar dient dan als lidgeld van het tweede jaar. 

• Of u betaalt 65 euro per jaar. Hier is de vakbondspremie ook al 

afgetrokken. (Wat administratief minder werk meebrengt.) 

• Of u betaalt maandelijks met een doorlopende opdracht 6 euro per 

maand. Ook hier is de vakbondspremie er al afgetrokken, 

• Kaderleden, directeurs, e.d. betalen 100 euro per jaar of 9 euro per 

maand. (Hier is de vakbondspremie ook al afgetrokken) 

 

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via het inschrijvingsformulier in 

bijlage of op de site. Vul ook het formulier “doorlopende opdracht” in 

en geef het aan uw bank of regel die opdracht via PC-banking. 

 

En ook onze leden kunnen deze maand hun voordeel doen*. Want, 

voor elk nieuw lid dat u aanbrengt, ontvangt u een handig geschenk, 

nl. een memorystick van 16 Gigabyte. 

Het ideale moment om familie, vrienden, collega’s en kennissen lid te 

maken!  

(* Deze actie geldt niet voor nieuwe leden die werkloos zijn, 

gepensioneerd of nog studeren.) 

Werklozen, studenten of gepensioneerden betalen 25 euro per jaar. 

Betaal per overschrijving op rekeningnummer 001-2358832-62 met 

vermelding: lidgeld Neutr-On / Vakbond. 

 

Inschrijven kan via volgende link op de website:  



http://www.neutr-on.be/?q=node/19  

 

EXTRA PROMOTIE 

Leden van andere vakbonden die nu overstappen naar Neutr-On 

hoeven geen wachtperiode te doorlopen zoals genoemd in punten 1-6 

van onze Algemene Voorwaarden. http://www.neutr-on.be/?q=node/7  

 

 VS zit weer zonder geld 

In de Verenigde Staten zal men sneller dan verwacht tegen het 

schuldenplafond aanbotsen. 

De Amerikaanse overheid dreigt al half oktober het schuldenplafond te 

bereiken. Als de parlementsleden de verhoging niet goedkeuren zit 

het land binnenkort zonder geld en is er risico op een bankroet. 

Momenteel heeft de VS een schuldenplafond van 16.700 miljard 

dollar.  Tot nu toe kon men de betalingsverplichtingen nakomen door 

een reeks noodmaatregelen. 

Maar half oktober loopt ook die optie ten einde. Dan zullen de VS nog 

amper 50 miljard dollar aan cash overhouden, dat is net genoeg om 

één dag de uitgaven te kunnen betalen. 

Een bankroet van de VS lijkt er dan aan te komen. Dat zou het 

vertrouwen van investeerders in het land serieus kunnen ondermijnen 

en de economie kunnen ontwrichten.  

Het schuldenplafond zal dus weer moeten verhoogd worden.  

De Republikeinen stellen daarvoor in ieder geval strenge voorwaarden 

en ze willen het begrotingstekort fors terugdringen. Zij eisen dan ook 

extra besparingen en een hervorming van de belastingwetgeving.  

Bovendien willen ze dat de president de gezondheidshervormingen 

afzwakt. 

Obama is evenwel niet van plan zich te laten intimideren door de 

Republikeinen.   

Het beloven dus nog spannende weken te worden. In 2011 sleepten 

de onderhandelingen over een verhoging van het schuldenplafond ook 

eindeloos aan en de VS verloren toen zelfs hun topnotering bij 

ratingbureau Standard & Poor's. 

 

En dan zijn er nog de problemen met rentederivaten op de 

Amerikaanse beurzen. 

Dit is een markt van tienduizenden miljarden dollars, waarschijnlijk 

bedraagt het bedrag zo’n 1,2 quadriljoen dollar.  

Die rentederivaten staan onder bijzonder zware verkoopdruk.  

En momenteel staat aan de andere kant slechts één koper, de Federale 

Bank, die maandelijks 45 miljard dollar aan obligaties opkoopt om de 

markt in evenwicht te houden. 

Maar de FED wil daarmee stoppen. En als de FED dat plan door zet is, 

volgens de meeste topeconomen, een crash van zowel de aandelen- 

als de obligatiemarkten niet uit te sluiten.  

 

Het zal u dus wel duidelijk zijn hoe kwetsbaar de huidige financiële 

toestand van de VS er aan toe is.  

http://www.neutr-on.be/?q=node/19
http://www.neutr-on.be/?q=node/7


De sociale onrust in de VS neemt ook toe. Meer en meer mensen 

komen in de armoede terecht en nieuwe grote stakingen en 

betogingen zijn al gepland. 

 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/08/29/duizenden-

werknemers-op-straat-in-grootste-stakingsbeweging-ooit-in-

amerikaanse-    

 

Ook in Azië krijgen verscheidene landen hun externe tekorten niet 

meer gefinancierd.  

Een aantal Aziatische landen heeft een tekort op de lopende rekening.  

Indonesië is daarvan een goed voorbeeld. Door de groeivertraging in 

China viel de Indonesische export terug en steeg het lopend tekort tot 

4,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste 

kwartaal. 

Ook India komt meer en meer in de problemen. India heeft momenteel 

een stagflatie, een combinatie van inflatie en zwakke groei.  

De rupee, de Indische munt, is de voorbije maanden met 20 % 

gedevalueerd. 

 

De Japanse overheidsschulden hebben een nieuwe kaap overschreden, 

het land heeft nu officieel voor 1.000.000.000.000.000 yen (duizend 

biljoen yen of 7800 miljard euro) aan schulden uitstaan. Een 

gigantisch bedrag. Japan dreigt dan ook te verzuipen onder een 

ondraaglijke schuldenlast van 245 % van het bbp. 

Economen vrezen dat die schuld alleen kan worden weggewerkt door 

hyperinflatie. De Japanse staatsschuld is daarmee groter dan de 

economieën van Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bij 

elkaar opgeteld.  

 

In Europa is de toestand al niet veel beter. 

Volgens de hoofdeconoom bij Global Economic Trend and Analysis, 

zal het Spaans bankensysteem spoedig instorten. Het aantal 

rommelkredieten in de portefeuille van de Spaanse banken is gestegen 

tot 11,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Spaanse centrale bank. 

De Spaanse banken hebben meer dan 176 miljard euro 

rommelkredieten in portefeuille.  

Sinds de aanvang van de wereldwijde financiële zijn de 

vastgoedprijzen met ongeveer 30 procent gedaald. 

 

Griekenland zal ook na 2014 nog een hulppakket nodig hebben ter 

waarde van 10 miljard euro. 

 

En ook Ierland zit terug in de problemen en gaat een kredietfaciliteit 

van 10 miljard euro aanvragen bij de Europese Unie als later dit jaar 

het vorige steunprogramma voor het land afloopt.  

Ierland kreeg sinds 2010 voor 67,5 miljard euro noodsteun. De steun 

was vooral gericht op de bankensector in het land. 

 

De werkloosheid in Frankrijk is in het tweede kwartaal gestegen naar 

10,9 procent van de Franse beroepsbevolking. De werkloosheid staat 

daarmee op het hoogste niveau in 14 jaar.  

Vooral onder jongeren is de situatie problematisch met een 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/08/29/duizenden-werknemers-op-straat-in-grootste-stakingsbeweging-ooit-in-amerikaanse-
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/08/29/duizenden-werknemers-op-straat-in-grootste-stakingsbeweging-ooit-in-amerikaanse-
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/08/29/duizenden-werknemers-op-straat-in-grootste-stakingsbeweging-ooit-in-amerikaanse-


werkloosheid van 25,5 procent.  

De stijgende werkloosheid is slecht nieuws voor de Franse president  

Hollande, die heeft gezworen de hoge werkloosheid terug te dringen. 

Maar het zal nog slechter worden. Want de Franse werkloosheid zal in 

het vierde kwartaal stijgen tot 11,1 procent. 

 

Nederland wordt geteisterd door een zeer zware vastgoedcrisis. 

Prijzen daalden er tot 28 procent, in die mate dat Nederlanders 

momenteel bij verkoop van hun woning niet meer in staat zijn om hun 

hypotheek terug te betalen. Ook Vlaanderen heeft daar wat negatieve 

gevolgen van, want de Nederlanders blijven nu weg in de grensstreek 

en dus zakt de vraag en bijgevolg ook de prijzen van het Vlaamse 

vastgoed in de grensregio’s. 

In Nederland neemt ook de armoede onder de huurders toe. Na aftrek 

van hun woonlasten kunnen nu al 724.000 huurders de noodzakelijke 

uitgaven voor het levensonderhoud niet meer betalen. In 2017 zitten 

naar verwachting 891.000 huurders onder de armoedegrens, stelt de 

Nederlandse Woonbond op basis van onderzoek.  

Door de instorting van de Nederlandse bouwsector komen steeds 

meer Nederlandse bedrijven werk zoeken in ons land, wat het 

uiteraard voor de Belgische bouwbedrijven extra moeilijk maakt te 

overleven. 

 

In België is het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen vorige maand 

met 0,5 procent gestegen in vergelijking met dezelfde maand vorig 

jaar. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. In juli waren er 420.349 

werklozen met een uitkering.  

De werkloosheid in ons land zit op het hoogste peil in 14 jaar.  

 

Ook in absolute zin ligt het aantal werklozen erg hoog. In juli waren er 

zo 610.893 niet-werkende werkzoekenden. Waarschijnlijk zijn er ook 

in 2014 nog stijgingen van de werkloosheid te verwachten. 

 

De werkloosheidsgraad in Vlaanderen is in augustus geklommen tot 

8,13 procent. Het is de eerste keer sinds september 2006 dat meer 

dan 8 procent van de beroepsbevolking werkloos is. Dat blijkt uit 

cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB.  

Vlaanderen telde eind augustus 241.000 niet-werkende 

werkzoekenden. Dat is 7,6 procent meer dan in augustus vorig jaar. 

De werkloosheidsgraad bij de vrouwen bedroeg 8,46 procent, bij de 

mannen is dat 7,85 procent.  

Het is wel de mannelijke werkloosheid die het snelst stijgt. Op 

jaarbasis is er een groei met 9,6 procent tot 125.847 werklozen, 

terwijl de werkloosheid bij de vrouwen met 5,4 procent is gestegen 

tegenover augustus 2012, tot 115.445.  

Hiermee wordt de trend van de voorgaande maanden bevestigd. Het 

banenverlies in de industrie door de crisis leidt tot een snellere 

toename van de mannelijke werkloosheid.  

Het aandeel van de mannen in de Vlaamse werklozencijfers komt nu 

uit op 52,2 procent.  

Juli en augustus zijn de maanden waarin de nieuwe schoolverlaters 

zich inschrijven als jongere in beroepsinschakelingstijd (BIT). Het 

aantal BIT-jongeren piekt dan ook in deze maanden. 



Vermoedelijk zal net als bij vorige recessies de werkloosheid nog 

meerdere kwartalen na afloop van de recessie blijven stijgen, aldus 

KBC.  Die bank verwacht dat de werkloosheidsgraad eind dit jaar zal 

uitkomen op 9 procent en eind volgend jaar op 9,2 procent. In 2014 

zou de werkgelegenheid wel opnieuw aantrekken. 

Wat de faillissementen betreft, 'gingen er sinds het uitbreken van de 

financiële crisis in 2008 cumulatief al bijna 50.000 bedrijven in faling.   

 

U merkt het, deze crisis wordt alleen maar erger. 

 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/08/20/recentste-

cijfers-werkloosheid-zijn-misleidend  

 

ONDERWIJS 

 

 Nieuw schooljaar van start 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. De vakantie is voorbij 

gevlogen. Het was wel weer even wennen. Vroeg opstaan om op tijd 

op school te zijn. Iedereen weer op zoek naar zijn eigen juf of meester 

of leerkracht. Soms met nieuwe kinderen in de groep, een andere juf 

of meester of een ander lokaal.  

 

We hopen dat iedereen een heel goede vakantie heeft gehad en weer 

lekker uitgerust aan dit nieuwe jaar kan gaan beginnen. 

We wensen iedereen een geweldig schooljaar. Zowel leerlingen, 

leerkrachten en de ouders. 

 

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn in ons onderwijs. 

Vlaamse basis- en secundaire scholen zoeken samen iedere maand 

gemiddeld meer dan 10.000 vervangers. Dat zijn startende leraren die 

vaak noodgedwongen van interim naar interim hoppen. Dat gebrek 

aan werkzekerheid ontmoedigt hen.  

 

Uit het ‘Arbeidsmarktrapport’ van het Ministerie van Onderwijs en 

Vorming blijkt dat er op korte termijn meer dan achthonderd 

kleuteronderwijzers (voltijds) te kort zijn. In het lager onderwijs is er 

een kleine reserve van bijna vierhonderd leraren. In het secundair 

onderwijs zijn er vooral tekorten voor wiskunde, Frans en technische 

vakken.  

 

Je hebt voor bepaalde lerarenberoepen een tekort, maar niet voor 

allemaal. Er is een mismatch op de arbeidsmarkt, ook geografisch.  

Niet iedereen die als kleuteronderwijzer afstudeert, zal zich 100 km 

verplaatsen om zo ver les te gaan geven. In de grote steden, zoals 

Antwerpen, Brussel en Gent zijn er veel leraren te kort. In Limburg 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/08/20/recentste-cijfers-werkloosheid-zijn-misleidend
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/08/20/recentste-cijfers-werkloosheid-zijn-misleidend


waren er in maart 2011 slechts vier vacatures in het basisonderwijs, in 

Antwerpen en Vlaams-Brabant telkens een tachtigtal. In het secundair 

onderwijs zijn er vooral in de provincie Antwerpen leraren te kort.  

 

Leraren vermijden graag risico’s, daarom trekt het onderwijs hen aan. 

De paradox is dat ze de eerste jaren geen enkele zekerheid hebben. 

Ze rollen van de ene interim in de andere. De vaste benoeming en de 

onzekerheid in de beginjaren zijn communicerende vaten. De vaste 

benoeming zorgt ervoor dat je leraren die ziek zijn of ouderschaps-

verlof nemen niet kan vervangen door leraren met een vast contract. Je 

moet daarvoor tijdelijken aanwerven. Dat zijn meestal starters. En dat 

werkt ontnuchterend. Toekomstige leraren hebben een roeping. Ze 

worden geconfronteerd met een harde realiteit: je weet pas de dag 

vooraf dat je kan starten, je weet niet of je op 1 september een job zal 

hebben. De meeste leerkrachten  moeten uren sprokkelen. 

Het voortdurende puzzelwerk maakt het voor directeurs ook moeilijk 

om een kwaliteitsvol personeelsbeleid uit te bouwen. Ze vinden 

nauwelijks kandidaten, zodat ‘beschikbaar zijn’ vaak het enige 

aanwervingscriterium is. 

 

 Scholentekort  

 
Heel het voorbije schooljaar werd er gefocust op het scholentekort. 

De 39 miljoen euro die de Vlaamse regering extra uittrekt voor 

scholenbouw is voor veel steden nog steeds onvoldoende om alle 

noden te dekken.  

Gent en Antwerpen hadden de grootste noden. Maar er staan nog een 

hele reeks andere steden op het lijstje. 

De Nederlandstalige Brusselse scholen vinden dat de Vlaamse regering 

te weinig investeert in capaciteitsuitbreiding en is bang dat Vlaanderen 

Brussel loslaat. Minister van Onderwijs Pascal Smet spreekt dat tegen. 

Over meerdere jaren krijgt het Brussels onderwijs bijna een derde van 

het capaciteitsbudget, argumenteert hij. 

De Nederlandstalige scholen in het Brussels gewest krijgen dit 

schooljaar 6 miljoen euro, terwijl Antwerpen 20 miljoen krijgt. 

 

Hoewel het voor definitieve conclusies nog te vroeg is, dreigt er in 

Antwerpen voor dit schooljaar een capaciteitstekort in het 

basisonderwijs te ontstaan in een tiental buurten.  

Voor het Antwerpse basisonderwijs blijkt dat er meer dan tweeduizend 

kinderen voorlopig op een wachtlijst staan. 

Er zijn een tiental wijken waar nog nauwelijks vrije plaatsen 

overblijven, terwijl er al veel meer kinderen uit die omgeving op een 

wachtlijst staan.  

 

AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) subsidieert 

en financiert de aankoop, de bouw en de verbouwing van 

schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs en de hogescholen. 

Naast de reguliere subsidiering is een tweede financieringsspoor 



opgezet via een publiek-private samenwerking. AGIOn zorgt voor de 

coördinatie en stimulering van dit DBFM project. Via kennis- en 

expertiseopbouw rond kwaliteitsvolle scholenbouw, adviesverlening, 

en monitoring werkt AGIOn mee aan de realisatie van duurzame en 

functionele scholenbouw. 

 

http://www.scholenbouwen.be/  

 

http://www.brusselnieuws.be/artikel/tekort-aan-scholen-nog-

nijpender  

 

http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/03/27/fraudezaken-

duidelijk-gevolg-van-tekort-aan-middelen-voor-onderwijs-zegt-line-de  

 

 Onderwijsvaria 

 Meer dan 1.000 gezinnen moeten schooltoelage terugbetalen 

 

Zij hebben een brief gekregen van het ministerie van Onderwijs, 

waarin ze worden aangemaand om de schooltoelage terug te betalen. 

Dat is omdat hun kind in het vorig schooljaar te veel gespijbeld heeft 

of te veel dagen onwettig afwezig was.  

Het departement Onderwijs vordert studietoelagen terug als leerlingen 

te veel afwezig blijven.  

 

Ook kleuters moeten voldoende op school aanwezig zijn als ze een 

toelage willen.  

Er waren vorig jaar een 600-tal terugvorderingen voor kleuters, 69 

voor ongewettigde afwezigheid in het lager onderwijs en 553 wegens 

spijbelen in het middelbaar. Jaarlijks worden er 320.000 tot 330.000 

schooltoelages toegekend, een kleine 1300 worden dit jaar 

teruggevorderd. Het aantal stijgt en de controles worden verscherpt. 

 

 Bijna 29 procent van alle schoolgaande tieners heeft gedubbeld.  

 

Bij de allochtone jongeren is dat zelfs 65 procent, en zelfs 95 procent 

in het Brusselse Sint-Joost-ten-Node als trieste uitschieter.  

In totaal gaat het om bijna 120.000 scholieren. Ruim 26.800 van hen 

hebben al twee jaar of meer achterstand, terwijl meer dan de helft van 

de kinderen de achterstand al in het basisonderwijs opliep.  

De slechte prestaties komen voort uit de zwakkere sociaal-

economische positie van hun ouders. Een oplossing zou volgens 

onderwijswetenschappers liggen bij deeltijds onderwijs. Daar kunnen 

deelcertificaten behaald worden. Dan zouden de leerlingen minder 

snel gedemotiveerd raken en eindigen ze niet zonder diploma. 

Een jaartje overzitten heeft nochtans voor sommige leerlingen toch 

een positief effect.  

 

 Gids voor leerlingen in het secundaire onderwijs 

http://www.scholenbouwen.be/
http://www.brusselnieuws.be/artikel/tekort-aan-scholen-nog-nijpender
http://www.brusselnieuws.be/artikel/tekort-aan-scholen-nog-nijpender
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/03/27/fraudezaken-duidelijk-gevolg-van-tekort-aan-middelen-voor-onderwijs-zegt-line-de
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/03/27/fraudezaken-duidelijk-gevolg-van-tekort-aan-middelen-voor-onderwijs-zegt-line-de


 

http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorleerlingen/   

 

 Leerbereidheid bij kinderen aanwakkeren 

 

http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033488054/leerbe

reidheid+van+leerlingen+aanwakkeren.+principes+die+motiveren,+ins

pireren+en+werken    

 

 Op leercontract gaat ook 

 

Momenteel zijn jongeren een van de voornaamste slachtoffers van de 

economische crisis.  

Ze hebben het lastig om een job te vinden. Toch bestaan er ook 

opleidingsformules met een vrij grote succesgraad. Zo hebben 85 

procent van de leerjongens (m/v) meteen een job na hun opleiding. En 

ze worden bovendien betaald om te leren. 

In Vlaanderen zijn bijna 4000 leerjongeren aan de slag. Vier dagen van 

de vijf zijn ze aan het werk bij een zelfstandige of een onderneming, 

de vijfde dag volgen ze een opleiding aan een Syntra-

opleidingsinstelling. Daar krijgen ze een combinatie van algemene 

vorming en theorie over het werk dat ze uitvoeren. Het systeem heeft 

tal van voordelen. Wie schoolmoe is, hoeft geen hele week meer op 

school te zitten om saaie lessen te ondergaan. En belangrijker nog: ze 

krijgen meteen beroepservaring. Bovendien kunnen ze aan een 

werkgever laten zien wat ze in hun mars hebben. Om in het systeem 

te stappen, moet men minstens 15 jaar zijn en het tweede middelbaar 

hebben afgewerkt. Deze bijkomende voorwaarde vervalt als men 16 is 

of dat wordt in de loop van het schooljaar. De opleiding geeft recht op 

een vergoeding. Zie link onderaan: 

 

http://www.belgium.be/nl/Leren/onderwijs/leercontract/  

   

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=25490  

  

http://www.leertijd.be/meer-over-leertijd/je-leervergoeding  

 

 Brussel zoekt leerkrachten 

 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een affichecampagne 

gestart om meer leerkrachten naar Brussel te krijgen. Er zijn tientallen 

nieuwe lesgevers nodig.  

 

Word jij de leerkracht van mijn ketje?’ Met die campagneslogan wil 

Guy Vanhengel, binnen de VGC bevoegd voor onderwijs, studenten 

lerarenopleiding en huidige leerkrachten warm maken voor een job in 

het Brussels Nederlandstalig onderwijs. 

 

Het Brussels Gewest kent een heuse bevolkingsexplosie: in 2012 

waren er  meer dan 19.000 geboortes. Dat is immens veel in 

vergelijking met de jaren negentig, toen er gemiddeld 12.000 baby’s 

per jaar bijkwamen. Meer dan ooit is er nood aan plaats in de scholen. 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorleerlingen/
http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033488054/leerbereidheid+van+leerlingen+aanwakkeren.+principes+die+motiveren,+inspireren+en+werken
http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033488054/leerbereidheid+van+leerlingen+aanwakkeren.+principes+die+motiveren,+inspireren+en+werken
http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033488054/leerbereidheid+van+leerlingen+aanwakkeren.+principes+die+motiveren,+inspireren+en+werken
http://www.belgium.be/nl/Leren/onderwijs/leercontract/
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=25490
http://www.leertijd.be/meer-over-leertijd/je-leervergoeding


Tegen 2020 staan er minstens 10 nieuwe basisscholen gepland. Het 

Brussels lerarenkorps staat evenwel onder druk door de vergrijzing en 

een vroegtijdig afhaken van jonge leerkrachten.  

Hoewel het aantal inschrijvingen in de Brusselse lerarenopleidingen de 

laatste jaren stijgt, blijft het lerarenberoep een knelpuntberoep in het 

Brussels Gewest. 

 

Meer info kan gevonden worden op deze websites 

 

www.lesgeveninbrussel.be  

 

http://www.onderwijsinbrussel.be/vacatures/lesgeven.asp  

 

 

 Hogere eindejaarstoelage leerkrachten 

 

De eindejaarstoelage van de Vlaamse leerkrachten zal vanaf december 

2014 met 236,72 euro bruto de hoogte ingaan. De maatregel staat in 

de nieuwe cao voor het onderwijs die de vakbonden nu aan de 

achterban zullen voorleggen.  

De vakbonden en minister Smet hebben er lang over gedaan om een 

akkoord te bereiken. Met het extra geld schuift de eindejaarstoelage 

van de leraars op in de richting van de ambtenaren. Netto zullen de 

leraars volgend schooljaar zowat 115 euro overhouden van de extra 

236 euro. Dat is 9,6 euro per maand, een zoethoudertje voor de vele 

besparingen die het onderwijs doormaakt. 

 

  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/09/02/terug-naar-

school  

 

 Maximumfactuur voor secundair onderwijs  

 

Minister van onderwijs Smet, wil een maximumfactuur voor het 

secundair onderwijs. 

Er zijn grote verschillen in kostprijs tussen secundaire scholen. Alleen 

al de boekenfactuur kan in de ene school het dubbele bedragen van 

die in een school een paar kilometer verderop. "Het is belangrijk dat 

we het secundair onderwijs zo betaalbaar mogelijk maken. Ik ben dan 

ook zeker gewonnen voor een maximumfactuur in de eerste graad van 

het secundair", zegt Smet. 

 

De maximumfactuur bestaat reeds in het basisonderwijs. De scholen 

mogen aan de ouders niet meer aanrekenen voor activiteiten dan een 

vastgelegd bedrag. “Dat bedrag varieert van 25 euro voor de kleinste 

kleuters, over 40 euro voor de oudste kleuters, tot 70 euro voor 

kinderen in de lagere school. Voor meerdaagse uitstappen mag tot 

405 euro aangerekend worden”, licht Pascal Smet toe. 

 

Het stedelijk onderwijs van Antwerpen probeert nu de 

maximumfactuur al uit in de eerste graad van het secundair onderwijs. 

Ouders betalen er 150 euro voor een schooljaar, alles inbegrepen, 

behalve de meerdaagse uitstappen. Ook het provinciaal onderwijs van 

Antwerpen voerde een maximumfactuur in de eerste graad in, van 250 

http://www.lesgeveninbrussel.be/
http://www.onderwijsinbrussel.be/vacatures/lesgeven.asp
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/09/02/terug-naar-school
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/09/02/terug-naar-school


euro. 

Een maximumfactuur in het secundair onderwijs is wel moeilijker in te 

voeren vanwege de hoge kostprijs en de grote verschillen tussen 

onderwijsvormen en studierichtingen. Zo is een leerling in het KSO en 

sommige BSO-richtingen heel wat duurder dan in het ASO.   

Smet heeft daarom aan de ouderkoepelverenigingen gevraagd hun 

kosten van dit schooljaar bij te houden zodat ze een goede basis 

hebben voor de uitwerking van de maximumfactuur voor het 

secundair onderwijs. Hierbij gaan ze het proefproject in Antwerpen 

ook zeker meenemen in de analyses. 

 

 Onderwijskalender 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/deadline.asp?id=201309&fid=5 

 

http://aquila.telenet.be/kalender/schoolkalender/2013-2014.html  

 

http://www.klasse.be/ouders/files/2013/06/Schoolkalender-2013-

2014.pdf 

 

http://www.sbweb.be/SB/verlof.asp?year=2014 

 

SECTOREN 

 

 Psychiatrisch verpleegkundigen 

Verpleegkundigen binnen bepaalde gezondheidssectoren hebben 

sinds 2010 recht op een premie als ze een bijzondere 

beroepsbekwaamheid of een bijzondere beroepstitel kunnen 

voorleggen. Deze premie wordt jaarlijks uitbetaald in september.  

 

Voortaan komen ook de verpleegkundigen in de psychiatrische en 

geestelijke verpleegkundige in aanmerking. 

 

De premie bedraagt 1.205,61 euro voor de bijzondere 

beroepsbekwaamheid en 3.616,94 euro voor de bijzondere 

beroepstitel. Ze geldt al voor verpleegkundigen in de oncologie, 

pediatrie, diabetologie, geriatrie en spoedgevallen. Vanaf 1 oktober 

2013 komt daar de geestelijke en psychiatrische gezondheidszorg bij, 

zodat de eerste uitbetaling aan hen in september 2014 wordt 

verwacht. Wie denkt recht te hebben op de premie moet zich laten 

erkennen. Dat kan via een typeformulier aan de Erkenningscommissie 

van de Nationale Raad voor Verpleegkunde. Voor de erkenning van de 

bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige in de 

geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie moet de aanvrager 

gegradueerde verpleger, bachelor in de verpleegkunde of verpleger 

zijn en bovenop zijn basisopleiding geslaagd zijn in een bijkomende 

http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/deadline.asp?id=201309&fid=5
http://aquila.telenet.be/kalender/schoolkalender/2013-2014.html
http://www.klasse.be/ouders/files/2013/06/Schoolkalender-2013-2014.pdf
http://www.klasse.be/ouders/files/2013/06/Schoolkalender-2013-2014.pdf
http://www.sbweb.be/SB/verlof.asp?year=2014


opleiding in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie van 

minstens 150 uren. Een overgangsmaatregel is er voor wie op 1 

oktober 2013 zijn functies al minstens twee jaar voltijds uitoefent en 

een bijkomende opleiding van minstens 50 uren heeft gevolgd. De 

bijkomende opleiding is niet nodig voor wie al een diploma of brevet 

van psychiatrisch verpleger heeft. Wie erkend wenst te worden voor de 

bijzondere beroepstitel moet gegradueerde verpleger of bachelor in 

de verpleegkunde zijn en een bijkomende opleiding in de geestelijke 

gezondheidszorg en psychiatrie gevolgd hebben van minstens 900 

uren. Gegradueerden in de psychiatrische verpleegkunde zijn hiervan 

vrijgesteld. Bron: Belga 

 

ALLERLEI 

 

 Wat verandert er in september? 

 

Deze maand zijn er weer een aantal zaken veranderd. Een overzicht. 

 

 Wettelijke hervorming van uitzendarbeid van kracht 

 

Op 1 september worden in de sector van de uitzendarbeid een aantal 

nieuwe maatregelen van kracht. Ondernemingen kunnen vanaf dan 

uitzendkrachten ook officieel inschakelen om openstaande vacatures 

in te vullen met het oog op een vaste job, het zogenaamde motief 

instroom. Per vacature zijn evenwel maar drie pogingen voor 

maximaal zes maanden per uitzendkracht toegestaan binnen een 

periode die in totaal niet langer mag zijn dan negen maanden. 

 

Ook wordt het gebruik van dagcontracten aan banden gelegd. 

Wanneer een werkgever de nood aan flexibiliteit niet kan bewijzen, is 

het uitzendbureau aan de uitzendkracht die met opeenvolgende 

dagcontracten aan de slag ging, bovenop het loon een vergoeding 

verschuldigd die overeenstemt met het loon dat had moeten worden 

betaald bij een overeenkomst voor twee weken. 

 

 Erkenning buitenlandse diploma's voortaan betalend 

 

Wie zijn of haar buitenlands diploma in Vlaanderen wil laten erkennen, 

zal daarvoor voortaan moeten betalen. Tot hiertoe was de procedure 

gratis, vanaf september zal ze, afhankelijk van het type, tussen de 90 

en 300 euro kosten. 

 

 Nieuw inschrijvingscertificaat voor voertuigen 

 

Vanaf september bestaat het inschrijvingscertificaat voor voertuigen 

uit twee delen. Een deel moet in het voertuig bewaard worden en het 



andere deel dient de eigenaar op een "veilige" plaats buiten het 

voertuig te bewaren. Een voertuig kan enkel verkocht worden op 

vertoon van de twee delen van het inschrijvingscertificaat. 

 

 Minimumpensioenen zelfstandigen en werknemers omhoog 

 

Vanaf 1 september gaan de minimumpensioenen voor zowel 

zelfstandigen als werknemers met 1,25 procent omhoog. 

Tegelijkertijd gaan ook de pensioenen van vijf jaar oud op 1 

september van dit jaar én volgend jaar met 2 procent omhoog.  

Nog op 1 september verhoogt het minimumbedrag van de 

inkomensgarantie voor ouderen (IGO) - een uitkering voor bejaarde 

personen die niet over voldoende middelen beschikken - met 2 

procent. Tot slot stijgen de uitkeringen voor personen met een 

handicap met 2 procent. 

 

 Minder kindergeld voor oudste kind dat geboren werd vóór 1997 

 

De kinderbijslag gaat vanaf september naar beneden voor het oudste 

of het enige kind, als dat kind geboren werd vóór 1997. Voor de 

betrokken 18- tot 24-jarigen zal de maandelijkse leeftijdsbijslag 

daardoor dalen van 33,69 naar 27,60 euro.  

Het totale bedrag van het kindergeld zal voor hen zakken tot 117,88 

euro, dus 6,09 euro minder dan voorheen. Bij de 16- tot 18-jarigen 

gaat er 7,41 euro van het bedrag af: de leeftijdsbijslag daalt van 31,36 

naar 23,95 euro. 

 

 Verbod levensbeschouwelijke tekens in gemeenschapsonderwijs 

 

In het gemeenschapsonderwijs (GO!) geldt vanaf dit schooljaar een 

algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens. 

Het verbod geldt voor leerlingen, leerkrachten en personeel.  

De enige uitzondering vormen de godsdienstles en activiteiten die met 

de godsdienstles verband houden. 

Onder levensbeschouwelijke tekens wordt niet alleen een hoofddoek 

verstaan, maar bijvoorbeeld ook een keppeltje, een kruisje of een 

tulband. 

 

 Circa 25.000 studenten van hogescholen naar universiteiten 

 

Door de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de 

universiteiten, "verhuizen" ongeveer 25.000 studenten vanaf dit 

academiejaar van de hogescholen naar de universiteiten.  

Ook een deel van het hogeschoolpersoneel krijgt een nieuwe 

werkgever. 

 

 De week van de mobiliteit 

 

De Week van de Mobiliteit in september is uitgegroeid tot de 

belangrijkste campagne in het teken van duurzame mobiliteit en 

bewust autogebruik. Niet alleen bij ons, maar in heel Europa zetten 

lokale besturen, scholen, bedrijven en verenigingen hun schouders 

onder duizenden autoluwe initiatieven. Een vlotte, comfortabele, 



veilige en milieuvriendelijke mobiliteit is voor iedereen een belangrijke 

bekommernis. De Week van de Mobiliteit is daarom dé gelegenheid 

voor bewoners, middenstanders, scholen, bedrijven en verenigingen 

om krachtig te pleiten duurzame mobiliteit. Op deze website vind je 

informatie om je deelname aan de Week van de Mobiliteit voor te 

bereiden. 

http://www.weekvandemobiliteit.be/ 

 Week van het taalonderwijs 

 

Sinds 2001 is 26 september de Europese Dag van de Talen (EDT), een 

initiatief van de Raad van Europa die hiermee haar 47 lidstaten wil 

aansporen om jong en oud te stimuleren meer talen te leren. De 

enorme taaldiversiteit in deze landen is immers niet alleen een 

hoeksteen van ons rijk cultureel erfgoed, ze is ook een middel om 

interculturele verschillen beter te begrijpen en te overbruggen. 

  

Zonder uitzondering geven de Europese landen ruim gehoor aan de 

oproep en overal worden er op de Europese Dag van de Talen allerlei 

evenementen opgezet: activiteiten voor en met kinderen, lezingen, 

conferenties, enz. 

 

Op deze website vind je meer info: 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/edt/ 

 

 Cumuls en mandaten politici  

 

Het Staatsblad publiceerde in augustus de mandatenlijst van 2012. 

Conclusie: politici van de traditionele partijen cumuleren er gretig op 

los, met Jozef Dauwe, goed voor 59 mandaten, op kop. De provinciale 

gedeputeerden (van alle Vlaamse provincies) en de Gentse 

socialistische schepenen cumuleren om ter meest. 

Sinds 2005 zijn politieke en andere openbare mandatarissen, hoge 

ambtenaren, leidinggevenden van ministeriële kabinetten enz. 

verplicht om jaarlijks 2 documenten in te dienen bij het Rekenhof: een 

lijst van hun mandaten, ambten en beroepen en een vermogens-

aangifte. Zij krijgen daarvoor de tijd tot 1 april. Zo nodig ontvangen zij 

een herinneringsbrief om zich tegen uiterlijk 15 juli in orde te stellen. 

De mandatenlijst wordt, na controle door het Rekenhof, gepubliceerd 

in het Staatsblad. De vermogensaangifte daarentegen wordt, 

ingediend onder gesloten omslag, ongeopend bewaard in een daartoe 

speciaal beveiligde opslagruimte. 

 

 Mandatenlijst 2012 (Staatsblad van 14 augustus 2013)  

 

Voor 2012 gaven 7651 mandatarissen samen 51.613 mandaten aan. 

Dat levert een gemiddelde op van 6,75 mandaten per mandataris. Een 

http://www.weekvandemobiliteit.be/
http://www.ond.vlaanderen.be/edt/


beperkte cumul is natuurlijk niet uit te sluiten maar wat bezielt iemand 

om 10, 20 of meer mandaten op te nemen?  

Wie 59 (negenenvijftig) mandaten cumuleert kan toch die jobs nooit 

goed doen. 

 

Ongeveer de helft (50,3%) van de mandaten zijn bezoldigd, de andere 

helft (49,6%) onbezoldigd (of die werkelijk onbezoldigd zijn is de 

vraag), van 0,1% van de mandaten is men niet zeker. 

 

De Vlaamse politieke mandatarissen cumuleren gemiddeld 3,5 

betaalde mandaten, dat lijkt redelijk(er) maar eigenlijk is dat (nog) 

teveel. Er leven zonder twijfel voldoende capabele Vlamingen zonder 

mandaat die wat graag een (zelfs onbezoldigd) mandaat zouden 

opnemen.  

 

341 mandatarissen dienden hun mandatenlijst niet in, zij riskeren een 

boete tot 5500 euro of een gevangenisstraf tot 15 jaar als zij 

documenten vervalsten.  

 

 De lijst van deze 341 mandatarissen vind je in de mandatenlijst 

2012 van het Staatsblad, zie link hieronder: 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2013/08/14_1.pdf  

 

http://www.cumuleo.be/nl/ 

 

http://www.mensenrecht.be/node/2977  

 

Enkele voorbeelden nog: 

 

Terwijl 780.000 Arco-coöperanten hun pensioenspaarcenten verliezen, 

en het nog niet zeker is of ze hun geld ooit terugzien blijft topvrouw 

Francine Swiggers, die ARCO via DEXIA naar de dieperik geleid heeft, 

de betaalde mandaten opstapelen. 

Als vereffenaar van Arco houdt ze de touwtjes stevig in handen en kan 

ze de aansprakelijkheid van voormalige bestuurders goed toedekken. 

En als persoonlijke bijverdienste heeft ze zestien betaalde mandaten. 

 

Nog een goed voorbeeld van graaipolitiek is de topvrouw van ACV, 

Anne Van Laer, met 15 betaalde mandaten. Ze zit in verscheidene 

besturen, van ACV, HVW, RVA,  RIZIV, en…het zilverfonds. 

Vooral dit laatste mandaat is tragikomisch! Hoeveel zou Van Laer 

verdienen om een lege doos mee te helpen besturen? 

 

http://www.cumuleo.be/nl/mandataris/11828-francine-swiggers.php  

 

http://www.cumuleo.be/nl/mandataris/1221-ann-van-laer.php  

 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2013/08/14_1.pdf
http://www.cumuleo.be/nl/
http://www.mensenrecht.be/node/2977
http://www.cumuleo.be/nl/mandataris/11828-francine-swiggers.php
http://www.cumuleo.be/nl/mandataris/1221-ann-van-laer.php


 Vlaams centrum schuldenlast  

Het Vlaams Centrum Schuldenlast (afgekort: VCS), voorheen Vlaams 

Centrum Schuldbemiddeling genaamd, is het door de Vlaamse 

overheid gesubsidieerde steunpunt en expertisecentrum inzake de 

schuldenthematiek in Vlaanderen.  

 

Het VCS wil de kwaliteit van de dienstverlening die verleend wordt 

door budget- en schuldhulpverleners stimuleren en verhogen, zowel 

op methodisch vlak als op juridisch vlak.  

Doelgroepen zijn zowel de medewerkers van  de 330 erkende 

instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen (OCMW’s, CAW’s 

en armoedeverenigingen) als andere beroepsgroepen die in 

Vlaanderen aan schuldbemiddeling (mogen) doen (advocaten, 

gerechtsdeurwaarders, notarissen). Binnen deze context zijn 

informatieverschaffing, vorming/training/opleiding, juridische en 

methodische bijstand kernopdrachten van het VCS. 

 

Zeker zo belangrijk is het stapsgewijs uitbouwen van een kennis- en 

onderzoekscentrum rond schuldenproblemen met o.m. als 

hoofdaccent de verwerking van de registratiegegevens van de erkende 

instellingen voor schuldbemiddeling in Vlaanderen en de 

communicatie hieromtrent.  

 

Het VCS wil ook sterk inzetten op het voorkomen van 

schuldenproblemen door het uitbouwen van een preventiebeleid in 

Vlaanderen met specifieke acties naar de meest kwetsbare groepen. 

Het VCS werkt hiervoor nauw samen met de regionale 

samenwerkingsverbanden die binnen de CAW-regio’s aan 

schuldpreventie doen. 

Aansluitend hierbij wil het VCS structurele knelpunten ook aanpakken 

via het vervullen van een signaalfunctie naar de verschillende 

bevoegde overheden en andere instanties. 

Het VCS vervult tenslotte ook een taak op het vlak van informatie-

verstrekking rond de schuldenthematiek aan burgers met schulden-

problemen en aan organisaties die occasioneel te maken hebben met 

cliënten/klanten met schuldenproblemen. 

 

Voor alle info: 

 

http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/ 

 

http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/hulp_nodig/informatie 

 

RUBRIEK  ANTIPESTTEAM 

 

http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/


 APT-prijs voor Mieke Van Hecke 

De “Boterhammen met KAKtussen”-prijs is, voor de tweede keer, 

opnieuw uitgereikt. 

Waar de meeste prijzen een initiatief willen belonen dat wezenlijk 

heeft bijgedragen voor het stoppen van pesterijen wordt deze prijs 

toegekend aan een persoon of een groepering die, volgens het 

Antipestteam, te weinig heeft bijgedragen om pesterijen te 

voorkomen. Deze prijs is jaarlijks en hij wordt op 1 september 

toegekend 

Met dit initiatief wil het APT personen of instellingen, zoals scholen of 

bedrijven, aansporen tot het effectief beteugelen of doen verdwijnen 

van pestgedrag. 

Vorig jaar won minister Smet de prijs. 

 

Voor dit jaar waren er vier genomineerden: 

 

 Minister Smet werd opnieuw genomineerd omdat er in het 

onderwijs nog niet veel is verbeterd sinds vorig jaar. 

 Het GO!, omdat het voorkomen van pesterijen in het 

gemeenschapsonderwijs nog zeker niet optimaal te noemen is 

en te onduidelijk waar men terecht kan. 

 Minister Turtelboom werd genomineerd omdat de wetgeving 

rond pesten te theoretisch is en in de praktijk te weinig 

concreet resultaten oplevert, slechts 1% van de pesters wordt 

via de rechtbank daadwerkelijk bestraft. 

 Mieke Van Hecke, hoofd van het katholiek onderwijs werd de 

laatste genomineerde, omdat zij ook geen duidelijk plan heeft 

om pesten te voorkomen, weinig converseert met slachtoffers 

en omdat zij er op gebied van pesterijen een tunnelvisie op na 

houdt.  

 

De laureaat werd dit jaar Mieke Van Hecke. 

 

Zij ontvangt dan ook de tweede “Boterhammen met KAKtussen”-prijs. 

De jury was van mening dat zij te weinig inspanningen levert om 

pesterijen in het katholieke schoolnet te vermijden. Zij heeft het wel 

steeds over overleg, bemiddeling en oplossingen zoeken, maar in de 

praktijk komt daar niet veel van terecht. Zij kijkt liever de kat uit de 

boom in plaats van een actief beleid te voeren. Gepeste leerlingen en 

personeel weten onvoldoende waar ze terecht kunnen en de aanpak 

om het pesten te stoppen is ondermaats. 

De meeste directeurs in haar onderwijsnet hebben ook te weinig 

vaardigheden om problemen snel op te lossen, waardoor de pesterijen 

meestal escaleren.  

Daarbij staat ze niet onpartijdig tussen slachtoffer en dader. 

De ervaringen van het APT leren dat ze te vaak de daders een hand 

boven het hoofd wil houden, vooral als er sprake is van “mobbing” 

door directeurs. 

Dan komt haar “beroepsmisvorming”, als vroegere advocate, en haar 

visie op “zingeving”  als christelijk boegbeeld,  duidelijk tot uiting.  

Leugens en bedrog, door directeurs, worden met de mantel der liefde 



bedekt. 

Het APT heeft verscheidene bewijzen dat in de Kamers gelogen en 

bedrogen wordt door de directeurs en de leden, van dit administratief 

rechtscollege, dat is samengesteld door de traditionele vakbonden en 

de inrichtende machten.  

Leerkrachten krijgen in de Kamers geen eerlijk proces. Maar Mieke 

Van Hecke gaat elke dialoog daaromtrent uit de weg.  

Dat zij de Kamers van Beroep van het onderwijs en Justitie vertrouwt is 

zielig, oneerlijk en misdadig. 

 

Daarom krijgt Mieke Van Hecke dit jaar de “Boterhammen met 

KAKtussen”-prijs. 

 

Het “ANTIPESTTEAM” ijvert al jaren voor de oprichting van een 

ombudsdienst voor het onderwijs, waar niet alleen leerlingen en 

ouders, maar ook gepeste en/of uitgerangeerde leerkrachten met hun 

problemen terecht kunnen. En waar daadwerkelijk oplossingen 

geboden worden. Waarom kunnen leerkrachten bijvoorbeeld niet 

terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst? 

 

Voor de nominaties voor de prijs van 1 september 2014 kunnen tot 30 

juni 2014 namen van personen, organisaties of instellingen, door-

gestuurd worden die in aanmerking kunnen komen.  

Een korte motivatie wordt daarbij op prijs gesteld. 

Het APT dankt u voor uw reactie op deze oproep. 

 

Voor een afbeelding van de prijs kunt u terecht op de website van het 

Antipestteam. 

 

Voor alle informatie of reacties: www.antipestteam.be 

 

……………………..  

 

Boterhammen met  KAKtussenprijs 

 

www.antipestteam.be  

 

 
 

http://www.antipestteam.be/
http://www.antipestteam.be/
http://www.google.be/imgres?um=1&sa=N&biw=946&bih=716&hl=nl&tbm=isch&tbnid=eaWPx8J7yy3-NM:&imgrefurl=http://www.webmaneasy.nl/demo/Foto-en-video.html&docid=kyuuqYRHGZChVM&imgurl=http://www.webmaneasy.nl/demo/phpimg/website_fotos_60a8afe31e8cf442a4b_0a_cactus3.jpg&w=648&h=600&ei=PnQbUtffHZLI0AXJ6oCoAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:29,s:0,i:186&iact=rc&page=3&tbnh=187&tbnw=183&start=22&ndsp=18&tx=73.20001220703125&ty=94.80001831054687


 

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/

