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•

Economie sputtert verder

De verkiezingen zijn achter de rug en de “goed nieuws show” die we voor 25 mei kregen is nu
gestopt. Alle media spuien weer dezelfde onrustwekkende berichten als voorheen.
Er is wel een klein herstel van de wereldeconomie, maar de groeiverwachtingen zien er een
stuk minder rooskleurig uit dan eerder werd geschetst.
Die groeiverwachtingen, voor zowel dit jaar als voor komend jaar, zijn neerwaarts bijgesteld.
De groei van de wereldeconomie voor 2014 wordt verlaagd van 3 naar 2,8 procent.
Voor de Verenigde Staten is de groeiprognose zelfs bijgesteld naar 2,6 procent, waar dit eerder
ook 3 procent was. De schuldenberg van de VS wordt steeds groter. Zowel de regering als de
Amerikanen zelf gaan zonder schroom steeds meer schulden aan.
Wat betreft de eurozone zijn de gegevens erg gemengd. De belangrijkste teleurstellingen
kwamen uit Frankrijk, Italië en Nederland, die te veel te kampen hebben met lopende
bezuinigingen en moeilijke structurele hervormingen.
Voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ziet het er wat optimistischer uit. Voor Duitsland
wordt 2,2 procent groei verwacht en voor het Verenigd Koninkrijk 2,9 procent.
De verwachtingen voor Frankrijk en Italië zijn echter lager. Voor Frankrijk wordt dit jaar 0,6
procent groei verwacht en voor Italië helemaal geen.
Naast lagere groei, is er ook een inflatie op komst voor bijna alle landen.
Sommige economen gaan uit van een wereldwijde geldontwaarding van 3 procent.
De fors toegenomen werkloosheid in een aantal Europese landen heeft tot gevolg dat steeds
meer Europeanen onder de armoedegrens dreigen te belanden. Het risico op sociale uitsluiting
in Europa wordt alsmaar groter.
In totaal zouden zowat 125 miljoen Europeanen rechtstreeks met armoede bedreigd worden.
Het spreekt voor zich dat dergelijke situatie op termijn onhoudbaar is.
De dreiging van een steil oplopende werkloosheid vormt meteen ook de verklaring waarom
zoveel extreme politieke partijen vooruitgang boekten bij de Europese verkiezingen.
Zowel extreem links, dat een punt wil zetten achter de golf van besparingen, als extreem
rechts, dat geen heil meer ziet in het Europees project wonnen in de meeste landen.
Alleen in Nederland en België werd extreem rechts afgestraft en blijven de kiezers toch
geloven in de voordelen die de EU te bieden heeft.
Wat België betreft wil de Europese Commissie een punt zetten achter de buitensporige
tekorten. Dat blijkt uit de sociaaleconomische aanbevelingen van de Commissie. België krijgt
daarin een aanmaning om de begroting de komende jaren verder structureel op orde te
brengen.
België zit al sinds 2009 met een begrotingstekort van meer dan drie procent van het bruto
binnenlands product. Ons land ontsnapte tot hiertoe nog aan een boete.

Het gaat wel de goede kant uit. Maar waar voor de verkiezingen de staatsschuld nog 380
miljard euro was kreeg het land na de verkiezingen een extra schuld van 16 miljard te slikken
waardoor de staatsschuld bijna 400 miljard euro wordt.
Europa verplicht ons namelijk de schuld van de regionale sociale huisvestingsmaatschappijen
op te nemen in de officiële schuld. Die extra schuld zal te zien zijn in de overheidsrekening die
eind september verschijnt. Waarschijnlijk zal de staatsschuld dan tot boven de 102% stijgen.
De Europese Commissie wil daarom een grondige fiscale hervorming, met minder belastingen
op arbeid. Daarnaast moet België de uitgaven voor de vergrijzing onder controle houden, met
een verdere verkleining van de kloof tussen de effectieve en wettelijke pensioenleeftijd en de
aanpassing van de wettelijke pensioenleeftijd aan de levensverwachting.
De Commissie bepleit ook meer participatie op de arbeidsmarkt, door de verdere afbouw van
financiële stimuli en een betere toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt. De Belgische
competitiviteit moet versterkt worden via hervormingen van het loonvormingssysteem.
Er is dus nog werk aan de winkel voor de volgende regering. Die krijgt wel een heel vergiftigd
geschenk. Schulden, schulden en schulden, werkloosheid en begrotingstekorten.
En bezuinigingen en extra belastingen zullen de sociale onrust alleen maar doen toenemen.
Zonder gepaste maatregelen zal de toestand van het land de volgende jaren nog verslechteren.
Maar voorlopig is er nog geen federale regering. En een lange periode van politieke
onzekerheid, zoals bij de vorige verkiezingen, kan het land alleen maar verder in de problemen
brengen.
Volgens Neutr-On zal er geen regering in slagen het land terug op de goede sporen te brengen
zonder ingrijpende hervormingen en zonder een vermogensbelasting.
En ook in Vlaanderen gaat het niet goed.
De werkloosheid in Vlaanderen neemt toe, blijkt uit het maandelijkse rapport van de VDAB.
Vlaanderen telde in mei 217.811 niet-werkende werkzoekenden. Dat is 6 procent meer dan in
dezelfde maand in 2013.
De toename valt in de eerste plaats te verklaren door de werkloze leeftijdsgroep van 55 tot 60
jaar, die groter wordt door het optrekken van de leeftijd voor het brugpensioen (van 58 tot 60
jaar). Het aantal werkzoekende 50-plussers stijgt met 12,3 procent. Het aantal niet-werkende
werkzoekenden tussen 55 en 60 nam in mei toe met 22,7 procent.
De werkloosheid binnen de groep tussen 25 en 50 jaar stijgt met 6,5 procent.
54 procent van de werkzoekenden zijn mannen en 46 procent vrouwen.
Werkgevers in Vlaanderen voorspellen nog steeds pessimistische tewerkstellingsvooruitzichten. Voor Wallonië is de prognose neutraal, voor Brussel licht positief.
In heel België is er momenteel een stilstand van de tewerkstelling.

•

Verkiezingsuitslagen

Alea iacta est, de teerling is geworpen, de kiezer heeft beslist.
De verkiezingen van 25 mei zijn achter de rug.
Zoals voorspeld in de peilingen is N-VA de grote winnaar geworden in Vlaanderen. CD&V
scoorde ook redelijk. Vooral Vlaams Belang verloor veel stemmen. En de kleine partijen zoals

PVDA (toch goed voor enkele PTB-verkozenen in Wallonië), ROSSEM en LDD haalden de
kiesdrempel niet.
In Vlaanderen zijn er al onderhandelingen bezig tussen N-VA en CD&V. Zij menen voldoende
inhoudelijke programmapunten gemeen te hebben om rond de tafel te gaan zitten met het
oog op het vormen van een Vlaamse regering.
Voor N-VA leidt Geert Bourgeois de onderhandelingen. Bij CD&V is dat ontslagnemend Vlaams
minister-president Kris Peeters.
Bij de federale regeringsvorming zal het er iets moeilijker aan toe gaan.
Bart De Wever is door de koning wel als informateur benoemd maar of hij ook formateur
wordt is momenteel nog niet bekend. Zijn opdracht als informateur is al twee keer met een
week verlengd. De Wever laat via zijn woordvoerder weten dat hij zijn raadplegingen verder
zet. “Omdat hij toch nog mogelijkheden ziet om tot een akkoord te komen”, luidt de reden.
Nu de informatie voor een nieuwe federale regering volop aan de gang is, rijst de vraag welke
partijen het beste in staat zijn om het land uit de economische problemen te halen.
BDW zal eerder een centrumrechtse regering willen vormen, maar omdat de N-VA niet
oncontournable is kan een tripartite nog altijd mogelijk zijn. Alles hangt af van de houding van
de CD&V en van de Waalse partijen.
Di Rupo en Vande Lanotte willen in ieder geval een tripartite.
Of na de zesde staatshervorming alle communautaire problemen opgelost zijn is een andere
vraag.
De kloof tussen Vlaanderen en Wallonië is immers nog groter geworden en daardoor zullen de
partijen aan beide zijden van de taalgrens elkaar geen duimbreed toegeven. Laten we hopen
dat de regeringsvorming vlugger gefinaliseerd is dan bij de vorige verkiezingen waar het 541
dagen heeft geduurd.
Werkgeversorganisatie Voka en Unizo pleiten openlijk voor een federale regering die wordt
samengesteld door N-VA, CD&V en Open VLD omdat die drie partijen een sociaaleconomisch
verkiezingsprogramma hebben dat op veel punten een kopie is van het Voka-verkiezingsmemorandum. De kiezer koos volgens hen, in Vlaanderen, voor een centrumrechts beleid van
lastenverlagingen en vermindering van de uitgaven.
De werkgeversorganisaties vinden het dan ook vanzelfsprekend dat lagere lasten (vooral
loonkosten) en uitgavenbeperkingen de pijlers worden van het volgende federaal
regeerakkoord.
Maar de Vlaamse ondernemerswereld is er momenteel nog niet gerust in. Ze hebben de indruk
dat N-VA-voorzitter Bart De Wever door de andere partijen als informateur het veld wordt
ingestuurd met het doel bij de eerste hindernis te struikelen en zo gezichtsverlies te lijden.
Waarna de drie traditionele politieke families overgaan tot de orde van de dag en een klassieke
tripartite vormen.
Dat wordt dan een regering met sociaaldemocratische inslag. De overheidsuitgaven worden
dan amper verlaagd en de lastenverlagingen voor de bedrijven zullen er dan niet komen.
Maar door de moeilijke staatsstructuur en de politieke spelletjes van een aantal partijen (o.a.
PS en Cdh) is de kans groot dat er van dat centrumrechts beleid niets in huis komt.
En daarnaast zijn er nog andere donkere wolken te bespeuren.
N-VA en ACW zitten namelijk met elkaar in de clinch.
“De christelijke arbeidersbeweging zal niet aanvaarden dat een centrumrechtse regering de
welvaartsstaat afbouwt”, zeggen ze.

Volgens ACW zijn een groot deel van de sociaaleconomische ideeën van de N-VA niet goed
doordacht. Zo vindt ACW het geen goed idee om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in
de tijd, "want iedereen kan pech hebben".
Alleen vergeet ACW dat naar schatting 39 % van haar leden voor N-VA stemt. Sommigen
voorspellen trouwens al de ondergang van ACW, dat al zijn naam veranderd heeft in
“Beweging.net”.
Of wordt ACW spoedig een “Beweging.naarrechts”?
Door de financiële verwikkelingen met Dexia en ARCOPAR kalft het vertrouwen in het ACW
steeds meer af en stapte een deel van de traditionele CD&V-aanhang over naar de N-VA.
Die uittocht van de CD&V/ACW-aanhang naar N-VA wordt alvast geïllustreerd door de laatste
verkiezingsresultaten.
En als ACW niet oppast zullen de leden niet alleen gaan kiezen voor een andere partij maar ook
effectief overstappen naar een andere mutualiteit of vakbond. Te lang hebben de traditionele
vakbonden hun leden aan het lijntje gehouden en voorgelogen. Maar die pikken het niet meer
dat het land slecht bestuurd wordt. De laatste jaren stapten duizenden ACW-leden over naar
een Onafhankelijk Ziekenfonds. Veronderstel dat ze ook nog naar een Onafhankelijke Vakbond
overstappen. Zeg niet: “Dat gebeurt nooit!”, want… het is hoog tijd voor Rerum Novarum.
Het Franstalige ACW, de MOC, gaat echter een stap verder door de Franstalige partijen op te
roepen geen regering te vormen met de N-VA.
U merkt het, we zitten nog niet aan de nieuwe patatjes, laat staan een nieuwe federale
regering.
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/06/12/n-va-en-de-vermeende-macht-van-hetacw
Tot slot willen we hier nog vermelden dat BDW tot nog toe weigert de vakbonden uit te
nodigen.
De bonden vinden het ook "onbegrijpelijk" dat informateur Bart De Wever drie weken na zijn
aanstelling nog geen enkel contact heeft gezocht met de sociale gesprekspartners.
Voor Rudy De Leeuw hoeft het zelfs niet meer. De vakbonden hebben daarom zelf hun eisen
naar buiten gebracht. De drie grote vakbonden zijn bezorgd over de index, de
loopbaanproblematiek, de werkloosheidsuitkeringen en de fiscaliteit.
De regering is nog niet gevormd en de heisa begint al.
Kent BDW zijn Latijn wel goed? Hier geven we hem in ieder geval wat goede raad.
Audi et alteram pastem = Hoor ook de tegenpartij
Fas est ab hoste doceri = Het is goed ook van zijn vijanden te leren
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/06/16/informateur-bart-de-wever-breekt-mettraditie
Enkele kleine politieke partijen weigeren de verkiezingsuitslag te aanvaarden. De verkiezingen
van 25 mei zouden "weinig eerlijk en transparant" zijn verlopen, waardoor de partijen in
kwestie nu een nieuwe stembusgang vragen. Het gaat onder andere om de Piratenpartij,
Rossem, ROEL, Vivant en BUB.
De meerderheid van die zes partijen eisen dat er opnieuw wordt gestemd.
Ze halen de technische problemen bij het uitbrengen en tellen van de stemmen aan, alsook het
feit dat ze te weinig media-aandacht gekregen hebben in vergelijking met grotere partijen.
Daarnaast zint ook de kiesdrempel van vijf procent hen niet. Ook eisen ze de oprichting van
een onafhankelijke kiescommissie en een nieuw kiessysteem. Elektronische verkiezingen
sluiten ze niet uit, al moet er wel een betere controle van het systeem komen.

Als ze in ons land geen gehoor krijgen, dreigen ze ermee om naar internationale organisaties te
stappen zoals de Verenigde Naties, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.
Twee dagen na de verkiezingen had ook PVDA reeds de hertelling van de stemmen in de
kieskring Charleroi gevraagd voor het Waals parlement. En de Parti Populaire kondigde ook al
aan verschillende verkiezingen voor het Waals Parlement en de Kamer te zullen aanvechten.
Hier kan u alle verkiezingsuitslagen nalezen:
http://verkiezingen2014.belgium.be/nl/

ONDERWIJS

•

14 voorstellen voor onderwijsvernieuwing

De Vlor heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd voor het onderwijsbeleid van de nieuwe
Vlaamse regering 2014-2019. De raad vertaalde die aanbevelingen in een memorandum dat
bezorgd werd aan alle politieke partijen. In navolging daarvan stelt de Vlor nu enkele concrete
maatregelen voor, gebundeld in veertien themafiches.
De fiches zijn het resultaat van intensief overleg van de Vlor door technische werkgroepen. De
concrete aanbevelingen vertolken de gemeenschappelijke verwachtingen en vragen van het
hele onderwijsveld.
In de loop van januari-februari 2014 deden de deelraden van de Vlor suggesties van mogelijke
thema’s. Die thema’s werden uitgewerkt in 14 fiches met concrete voorstellen voor de aanpak
van:
1 Capaciteit en onderwijsinfrastructuur
2 Onderwijs als aantrekkelijke werkplek
3 Financiering van onderwijs
4 Onderwijsinnovaties
5 Einddoelen
6 Kwalificerende onderwijsloopbanen en hbo5
7 Gelijke onderwijskansen
8 Leerlingenbegeleiding
9 Het partnerschap tussen onderwijsaanbieder en onderwijsgebruiker
10 Ict-integratie in het leerplichtonderwijs

11 Verankering lopende processen - implementatie en bijsturing maatregelen
12 Samenwerking tussen onderwijs en welzijn
13 Buitenschoolse kinderopvang in scholen
14 Federale bevoegdheden met implicaties voor onderwijs

En de hervorming secundair onderwijs?
Voor zijn standpunt over een ander zeer belangrijk lopend proces, nl. de hervorming
van het secundair verwijst de Vlor naar zijn uitgebreid advies over het masterplan
hervorming secundair onderwijs. Naar aanleiding van zijn memorandum herhaalde de
Vlor zijn standpunt over dit plan. De raad vindt het positief dat er een plan is voor de
hervorming van het secundair onderwijs en staat genuanceerd achter de marsrichting
die het aangeeft voor onderwijsinnovatie. Hij ziet echter heel wat punten die nog
verder moeten worden uitgewerkt in overleg met de onderwijsactoren. Daarom vraagt
hij aan de toekomstige Vlaamse Regering om het overleg over de hervorming van het
secundair onderwijs met alle betrokken partners verder te zetten.
Voor de volledige informatie, zie:

http://www.vlor.be/themafiches

•

VOKA-visie op onderwijs

Persbericht van VOKA.
Het is bijna een traditie in Vlaanderen: elke Vlaamse regering begint met grootse plannen voor
een hervorming van het secundair onderwijs. Maar aan het einde van de legislatuur blijkt dat
er weinig van overblijft. Kennelijk is niets zo moeilijk te hervormen als het onderwijs.
Wie herinnert zich onderwijsminister Marleen Vanderpoorten (1999-2004) met haar project
‘Accent op Talent’. Of Frank Vandenbroucke met zijn ‘proeftuinscholen’ (2004-2009).
Of de huidige minister van onderwijs, Pascal Smet, die met de commissie-Monard en zijn nota
‘Mensen doen schitteren’ het debat voor de hervorming op gang wou trekken.
Stilaan komt het einde van de legislatuur in zicht, maar we staan nog geen stap verder. Wordt
dit de zoveelste poging tot een onmogelijke onderwijshervorming of mogen we nog hoop
koesteren?
De roep om een hervorming van het secundair onderwijs is zeer groot.
De wereld rondom ons verandert steeds sneller.
We moeten talent opleiden voor jobs die vandaag nog niet eens bestaan.
Dat vraagt wendbaarheid en aanpassingsvermogen.
En dat zijn precies de twee essentiële kenmerken die onze rigide onderwijsstructuur vandaag
verhindert.

Laat ons dus ambitieus zijn en het roer omgooien.
We moeten nadenken vanuit de leerling, niet vanuit de onderwijsstructuur.
Te lang hebben structuren verhinderd om vooruitgang te boeken in een nieuwe aanpak voor
ons onderwijs. Starten vanuit de leerling, dat betekent dan ook dat we enkele principes
moeten voorop stellen.
Eerst en vooral: elk talent op de juiste plaats. We moeten de schotten tussen ASO, BSO en TSO
weghalen, en de focus leggen op de kwaliteiten van elke jongere.
Nog te vaak komt talent in ons onderwijs niet op de juiste plaats terecht. Veel jongeren die in
het algemeen secundair onderwijs zitten eigenlijk niet op hun plaats.
Hun roeping, hun kracht, hun talent ligt in het technisch of beroepsonderwijs.
En net dat heeft Vlaanderen meer dan nodig: de bedrijfswereld hunkert naar goed opgeleid
technisch talent. De VDAB zoekt 1371 metselaars, 1016 dakdekkers, 1422 lassers en 1572
loodgieters. Wie zal deze jobs morgen invullen?
Daarnaast blijft de ongekwalificeerde uitstroom in Vlaanderen te hoog. Of vinden wij het
aanvaardbaar dat één op zeven leerlingen zonder diploma de school uitzwaait?
Een tweede belangrijk principe is de vereenvoudiging in het opleidingsaanbod. Het secundair
onderwijs bestaat vandaag uit meer dan 700 richtingen. Hier heeft noch de student, noch het
arbeidsveld boodschap aan. Laat ons de vele opdelingen, drempels en schotten tussen de
richtingen wegnemen. En laat ons de zogenaamde ‘harde’ wetenschappen ook inhoudelijk
terug opwaarderen. We zien al langer een negatieve trend voor wiskunde en wetenschappen
bij leerlingen in de eerste graad. Zo gaan we de wereld niet veroveren. Breng techniek
opnieuw bij de algemene vorming van alle leerlingen.
Wakker daarmee de ‘goesting’ aan voor het vakmanschap waar Vlaanderen toch wereldleider
in is. En om wereldleider te zijn, leggen we de lat voor de talenkennis van onze leerlingen best
ook op internationaal niveau.
We mogen tot slot ook naar de arbeidsmarkt kijken. Als ondernemers die willen doorgroeien,
hebben wij meer dan ooit nood aan excellent gevormd talent. Daarom moeten we actief
bruggen bouwen tussen het onderwijs en onze ondernemingen. Werkplekleren, stages,
ervaring in de praktijk: alle mengvormen tussen onderwijs en bedrijf moeten worden
uitgebouwd.
Al deze zaken moeten deel uitmaken van een grondige hervorming van het secundair
onderwijs, maar dan moeten we durven beslissen. Dan moeten we durven vooruitkijken. Elke
hervorming vraagt leiderschap.
Er is in de afgelopen 10 jaar al zoveel veel energie gestoken in mogelijke ideeën voor de
hervorming van het secundair onderwijs. Waar wachten we nog op?
Wij pleiten ervoor om nu actie te ondernemen, en niet langer te wachten op Godot. Als we
samen hervormen vanuit het belang van de leerling en op korte termijn enkele gerichte
ingrepen doen in ons secundair onderwijs, kunnen we Vlaanderen weer aan de kop van het
peloton brengen. Wie doet mee?
Michel Delbaere, voorzitter Voka e.a. Zie ook:
http://www.voka.be/opinie/2013/3/onderwijshervorming-moet-slagen-in-eerste-zit/

SECTOREN

•

Metaalsector

Iets meer dan de helft (52,8%) van de werknemers in de metaalsector heeft een werkbare job.
De werkbaarheidsgraad is hiermee op het peil van 2004 gebleven. Op het vlak van werkstress,
motivatie, leerkansen en werk-privé-balans wordt geen verbetering geboekt. In vergelijking
met het Vlaams gemiddelde scoort de sector iets beter op het vlak van de werk-privé-balans
maar vinden we meer jobs die weinig motiveren en leerkansen bieden. Dat blijkt uit het recent
gepubliceerde sectorprofiel 2004-2013 voor de metaalsector. Het profiel werd samengesteld
op basis van de data van de werkbaarheidsenquête die de SERV - Stichting Innovatie & Arbeid
in 2013 uitgevoerd heeft bij 40.000 werknemers in Vlaanderen.
Bron: SERV
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20140513_focus%20metaal_0.pdf

•

Distributiesector

Delhaize kondigde een herstructureringsplan aan dat bijna 2500 werknemers en hun gezinnen
zal treffen. Het gaat om een ontslag dat honderden gezinnen in moeilijkheden zal brengen.
De financiële situatie zou ‘moeilijk’ zijn, zegt Delhaize. Nochtans blijft Delhaize België winsten
maken. Meer dan 190 miljoen euro voor Delhaize België in 2013.
Bovendien kan de groep Delhaize genieten van Belgische fiscale cadeaus en staat ze regelmatig
in de top 1000 van ondernemingen die genieten van de grootste fiscale kortingen. Bekijken we
maar de laatste cijfers van 2012, daaruit blijkt dat de groep Delhaize kon genieten van een
fiscale korting van bijna 140 miljoen euro, om tot een belastingsniveau te komen van … 0,15 %.
Delhaize heeft al jaren kunnen genieten van de notionele belastingsaftrek.
Het moet daarom stoppen met fiscale cadeaus te geven die de gemeenschap zeer veel geld
kosten, geen enkele job scheppen en die bovenal dienen om de winsten van de grote
multinationals op te drijven.
Delhaize keerde de afgelopen maanden in totaal 19 miljoen euro uit aan vertrekkende
managers.
Het hoogste bedrag ging naar voormalig ceo Pierre-Olivier Beckers, die een gouden handdruk
van 7,7 miljoen euro kreeg, wat neerkwam op 18 maanden vergoeding. Maar daar bleef het
niet bij. Er zijn de laatste tijd heel wat topmanagers vertrokken bij de supermarktgigant, en
elke keer werd een miljoenenbedrag aan opzegvergoedingen geboekt.
Roland Smith bijvoorbeeld, die de Amerikaanse activiteiten leidde, kreeg ook een
opzegvergoeding van 18 maanden. Hij incasseerde 2,8 miljoen euro. Stéfan Descheemaker, de

ceo van Delhaize Europa, vertrok vorig jaar en kreeg een opzeg van 10 maanden, wat
neerkwam op 900.000 euro.
Begin dit jaar kreeg Nicolas Hollanders, die de titel draagt van 'Executive Vice President HR,
een opzegvergoeding van tien maanden loon en voordelen. Dat kwam neer op 1,8 miljoen
euro.
Daarnaast heeft Delhaize vorig jaar nog 4,3 miljoen uitgekeerd aan bonussen voor de
vertrekkende managers. Daar kwam nog eens 1,5 miljoen bij aan socialezekerheidsbijdragen.
Delhaize is veel duurder dan andere supermarkten, hun winsten zijn ook groter.
De operationele winst (cijfers 2013) steeg met 8,7%, tot EUR 1024 miljoen.
De nettowinst bedroeg EUR 574 miljoen, een stijging met 11,7%, tegen actuele wisselkoersen
en 7,9% tegen identieke wisselkoersen. Per aandeel bedroeg de nettowinst (deel van Delhaize
Group) EUR 5,73.

Zie ook:
http://annualreport.delhaizegroup.com/flipbooks/Delhaize_Jaarverslag_2013/index2.html
http://nl.delhaize.be/nl-be/over-delhaize/feiten-en-cijfers/kerncijfers
http://pvda.be/artikels/wat-je-moet-weten-over-de-niet-betaalde-belastingen-van-delhaize
http://pvda.be/persberichten/delhaize-dankt-massaal-af-maakt-miljoenen-winst-en-betaalt015-belasting
http://pvda.be/persberichten/delhaize-coordinatiecentrum-stapelt-521-miljoen-notioneleinterest-op-zes-jaar-tijd

ALLERLEI
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Wat verandert er in juni?

Vanaf 1 juni veranderen weer enkele zaken.
We zetten de belangrijkste nieuwigheden op een rijtje.
1. Er komt vanaf 1 juni in totaal 500 miljoen euro extra vrij voor het toekennen van sociale
leningen. Het Vlaams Woningfonds (VWF) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen (VMSW) hebben daarvoor extra middelen gekregen van de Vlaamse regering. Wel
zijn er enkele voorwaarden aangepast.
In maart van dit jaar was gebleken dat de 814 miljoen euro die de Vlaamse regering voor
de woonleningen had ingeschreven, al was opgebruikt. Dat was opvallend, omdat de
toegestane budgetten de voorbije jaren stelselmatig zijn gestegen: van 521 miljoen euro in

2009 naar 814 miljoen euro voor dit jaar. Om tegemoet te komen aan het probleem,
besliste de Vlaamse regering in april dat het VWF en de VMSW vanaf 1 juni voor 500
miljoen euro extra aan woonleningen kunnen toekennen. Dat zou neerkomen op 3.205
bijkomende sociale leningen.
Tegelijkertijd werden wel enkele voorwaarden aangepast. Zo wordt een minimale
inkomensgrens van 10.000 euro per jaar ingevoerd. Daarnaast gaat de rentevoet omhoog.
De rentevoet wordt nog altijd berekend op basis van het inkomen en aantal personen ten
laste, maar de minimale en maximale rentevoeten zijn iets verhoogd. De rentevoet van de
nieuwe sociale woonleningen zal voortaan ook om de twee jaar worden aangepast aan het
gezinsinkomen. Voorheen gebeurde dat om de vijf jaar.
2. Paspoorten worden op 1 juni goedkoper. De prijsdaling geldt wel enkel voor de normale
paspoorten van 32 bladzijden. Extra dikke paspoorten of paspoorten die worden
aangevraagd via de spoedprocedure blijven evenveel kosten.
Welk bedrag je uiteindelijk neertelt voor een paspoort, verschilt van gemeente tot
gemeente. De bedragen schommelen zowat rond de 80 euro.
De wijzigingen hebben te maken met het feit dat de nieuwe producent van de Belgische
paspoorten de documenten aanlevert tegen een lagere prijs.
3. De structuur van de federale politie wordt op 1 juni gewijzigd. De bedoeling van die
hervorming is om tot een vereenvoudigde en modernere politie met meer slagkracht te
komen.
Op 1 april werd op gerechtelijk niveau al een schaalvergroting ingevoerd. De 27
gerechtelijke arrondissementen werden daarbij teruggebracht tot 12, die grotendeels
samenvallen met de provincies. De nu doorgevoerde politiehervorming is afgestemd op
die gerechtelijke hervorming.
Een van de opvallendste veranderingen vindt plaats in het organogram van de federale
politie. Vóór de hervorming telde de federale politie 84 mandaten, waarvan 30 op centraal
niveau en 54 op gedeconcentreerd niveau. Dat aantal wordt met 63 procent
teruggeschroefd tot 31 mandaathouders.
De nieuwe gerechtelijke en bestuurlijke directeurs-coördinatoren waren in april al
aangesteld om tijdens een overgangsfase de politionele schaalvergroting voor te bereiden.
Op 1 juni nemen ze hun functie effectief op binnen de nieuwe arrondissementele
omgeving.
4. Vanaf 2014 start de sperperiode voor de zomerkoopjes op 1 juni, en dus niet langer op 6
juni. Tijdens de sperperiode, die duurt tot het begin van de koopjes, is het voor
modewinkels wettelijk verboden om kortingen aan te kondigen. De sperperiode voor de
winterkoopjes start voortaan op 3 december in plaats van op 6 december. De
zomerkoopjes lopen van 1 tot 31 juli, de winterkoopjes van 3 tot 31 januari.
5. Advocaten moeten gelden die ze ontvangen van cliënten en derden vanaf 1 juni
afzonderen op een bijzondere rekening, om zo vermenging met het eigen vermogen en de
eigen schulden van de advocaat te vermijden. Die verplichting was al sinds 1989
opgenomen in het Reglement van de Nationale Orde van Advocaten, maar kwam door een
arrest van het Hof van Cassatie in januari 2011 op de helling te staan, omdat volgens het
Hof een wettelijke basis nodig is om de gelden op zo'n rekening te beschermen.
Zo zijn die gelden beschermd tegen faillissement van de advocaat én de financiële
instelling. Advocaten moeten de gelden zo vlug mogelijk doorstorten aan de
bestemmeling, ze mogen maximaal twee maanden op de derdenrekening blijven staan. Bij
een langere termijn moet een rubriekrekening geopend worden.

Alle sommen die binnen de twee jaar na afsluiting van het dossier niet teruggevorderd of
overgemaakt zijn aan de gerechtigde, moeten doorgestort worden aan de Deposito- en
Consignatiekas. De rechthebbende heeft nog 30 jaar om de gelden daar op te vragen.

•

ARCO voor de rechter

Deminor, het advieskantoor voor aandeelhouders, wil de Groep Arco in de komende maand
voor de rechtbank dagen voor misleiding bij de uitgifte van coöperatieve aandelen. Ook de
staatsbank Belfius wordt mee gedaagd. Er wordt nog bekeken of ook de Arco-bestuurders mee
gedaagd worden.
Volgens Deminor heeft Arco als emittent van de coöperatieve aandelen de risico's ervan
verzwegen of verkeerd voorgesteld. "De informatie die ze in hun flyers verstrekten, was
ontoereikend".
Ook Belfius wees volgens Deminor als tussenpersoon onvoldoende op de risico's. Bovendien
speelde een belangenconflict, aangezien het in haar belang was om zoveel mogelijk
coöperatief kapitaal aan te trekken en zo aandeelhouder Arco te versterken.
Deminor meent dat de coöperanten riskeren te laat te komen, als ze blijven wachten tot de
overheid alle procedures heeft gevoerd in verband met de garantieregeling. Deminor meent
dat er al schade aangetoond kan worden, hoewel de waarborg officieel enkel is opgeschort.
"We zullen onze argumenten voor de rechtbank uiteenzetten", zegt Deminor.
Bron: De Standaard.
Op donderdag 26 juni gaat de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van Arcopar
door. Het is zeer belangrijk om hier met zoveel mogelijk gedupeerden aanwezig te zijn.
Op deze pagina vind je alle nodige informatie om je in te schrijven en meer informatie.
http://arcoparactie.be/index.php/arcopar
ARCO, de ARCOpartij, is er niet in geslaagd om voor de verkiezingen van 25 mei voldoende
handtekeningen te verzamelen om partijlijsten te vormen. Maar ARCO veronderstelt dat de
coöperanten ook binnen 4 jaar hun geld nog niet terug hebben. Daarom wordt er ijverig verder
gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de partij zodat bij de volgende verkiezingen wel kan
deelgenomen worden.

•

Eindwerken van studenten

De studenten zitten weer in “den blok”. Velen moeten ook een eindwerk maken. We kozen er
één voor u uit.
“Naar meer huis voor ieder kind”.

Een onderzoek naar verwachtingen en belangen die spelen in de lokale implementatie van de
preventieve gezinsondersteuning in het Pajottenland.
Kinderen en jongeren zijn de kwetsbare toekomst van onze samenleving. Door middel van
ondersteuning en begeleiding worden ze gevormd tot de persoon die ze later zullen zijn. De
opvoeding vormt het fundament voor de manier waarop opgegroeide kinderen hun kinderen
zullen opvoeden. De maatschappij heeft daarom de verantwoordelijkheid om zorgzaam om te
springen met opvoeden en opgroeien. Ondanks de oprechte bedoelingen van de overheid om
ieder kind, iedere ouder, iedere jongere en iedere toekomstige ouder te betrekken in dit
verhaal, vallen sommige mensen helaas uit de boot. Daardoor worden zij extra blootgesteld
aan de uitdagingen en de gevaren van onze maatschappij. Terwijl de overheid net inzet op het
beschermen van de meest kwetsbare personen, botsen deze personen te vaak op een
onzichtbare drempel. Hierbij gaat het dan vooral over kansarme gezinnen. Daartegenover staat
dat een overheid keuzes moet maken. De keuze om te doen wat goed is, maar ook om te doen
wat nodig is. Helaas wilt iedere burger dezelfde aandacht krijgen van de overheid. Het geld van
de overheid is namelijk datgene dat de burger afdraagt aan de staat. Terwijl de slogan ‘klant is
koning’ genereus wordt toegepast bij een bezoek aan de winkel, vinden mensen soms wel eens
dat de regering, de overheid hen in de steek laat. Of is het omdat burgers en de overheid
teveel van mening verschillen? Is die Ivoren toren niet enkel van toepassing op het federale
niveau en de gemeenschapsniveaus? Of speelt zich dat ook af in gemeentes? En hoe zit dat
dan in het Pajottenland, een regio in Vlaams Brabant waar voor dit eindwerk een enquête
werd gehouden naar de verwachtingen van de lokale burger over een Huis van het Kind. Zoals
u ziet zijn er alvast veel vragen in dit eindwerk waarop u een antwoord zult krijgen.
Het volledige eindwerk vindt u in bijlage.
Als u studerende kinderen hebt, of student bent, die een interessant eindwerk maakten over
een sociaaleconomisch thema, dan kunt u dat altijd, digitaal, naar Neutr-On doorsturen.
Eindwerken die we publiceren belonen we met een klein geschenk voor de schrijver.

•

Belastingen invullen

Vergeet niet uw belastingbrief in te vullen en binnen te brengen.
Uw aangifte personenbelasting over het aanslagjaar 2014 (inkomsten van 2013) is beschikbaar
in uw TaxBox.
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN
De FOD Financiën verwerkt jaarlijks ongeveer 7 miljoen aangiften in de personenbelasting. De
belastinginning is cruciaal voor de werking van een democratische staat: zo kan aan de
collectieve noden zoals onderwijs, veiligheid, sociale zekerheid, rechtspraak, enz. worden
voldaan.
Dankzij de doorgedreven modernisering van de FOD Financiën worden de interacties met de
administratie steeds eenvoudiger en de belastingaangiften sneller verwerkt.

Tax-on-web is één van de belangrijkste middelen om dit doel te bereiken. In het geheel van de
elektronische diensten die de FOD Financiën reeds aanbiedt (www.minfin.fgov.be ), is de
elektronische aangifte gericht op al wie het gebruik van moderne communicatiemiddelen
verkiest.
Via deze milieu- en gebruiksvriendelijke toepassing –gestart in 2003 met 57.727 aangiften –
werden in 2013 meer dan drie en een half miljoen aangiften, dat is ongeveer 5 op tien,
elektronisch ingediend. Om het u nog gemakkelijker te maken, vullen wij die aangiften zoveel
mogelijk vooraf in. U vindt er de gegevens van inkomstenfiches, belastingvoordelen en
onroerende inkomsten terug. Ook uw aanslagbiljet is ondertussen in digitale versie te zien,
namelijk in uw persoonlijk elektronisch dossier dat u vindt in MyMinfin (www.myminfin.be .
Zoals de voorbije jaren kunt u een volmacht geven aan uw accountant of belastingconsulent
om uw aangifte elektronisch in te dienen. Aarzel niet om na te gaan hoe u dit kunt doen!

Wanneer moet ik mijn aangifte indienen?
De uiterste datum voor het indienen van de papieren aangifte is 26 juni 2014. Dat wil zeggen
dat de aangifte uiterlijk op donderdag 26 juni op het scanningcentrum moet aankomen. Hou
zeker rekening met de normale verzendingstermijnen van de Post.
Als u uw aangifte elektronisch indient via Tax-on-web link, heeft u tot 16 juli 2014 om een
tijdige aangifte te doen.
http://www.belgium.be/nl/belastingen/inkomstenbelastingen/

Wat als u geen aangifte indient?
Als u geen aangifte indient, ontvangt u een brief die u aan uw aangifteverplichting herinnert.
Wie geen of laattijdig een aangifte indient, krijgt een sanctie:
• een administratieve boete van 50 tot 1 250 euro
• een belastingverhoging van 10 tot 200% op de niet aangegeven bedragen
• aanslag van ambtswege
Meer informatie over de belastingaangifte 2014 op de website van de FOD FinanciënExterne
link.
http://www.belgium.be/nl/belastingen/inkomstenbelastingen/particulieren_en_zelfstandigen/

ANTIPESTTEAM

•

Pestkoppen, verdedigers en slachtoffers

Pestkoppen zijn dominant, maar niet bijzonder geliefd. Dit blijkt uit een onderzoek van de
Rijksuniversiteit Groningen naar 13.000 pestrelaties. Kinderen die voor pestslachtoffers in de
bres springen zijn juist wel vaak populair. Pesten kan dan ook worden bestreden door
pestgedrag duidelijk af te keuren.
(Door René Veenstra)
In de film Mean Creek wordt Sam (rechts) op school gepest. Still uit ‘Mean Creek’ (2004).
Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat pestkoppen machtiger zijn dan hun
slachtoffers. Maar pestkoppen zijn niet machtiger doordat ze meer geliefd zijn. Ze zijn vooral
machtig omdat ze de eigenschappen hebben om anderen te domineren. Onderzoekers van
TRAILS (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey) onderzochten de relatie tussen
pestkoppen en slachtoffers. Daartoe gebruikten ze informatie van bijna duizend elfjarigen,
afkomstig van 50 basisscholen. Aan alle leerlingen werd gevraagd ‘Wie pest jij?’ en ‘Door wie
word jij gepest?’ Ongeveer 5 procent van alle relaties in een klas zijn pestrelaties. In deze
relaties overmeesteren pestkoppen hun slachtoffers door dominant agressief te zijn.
Pestkoppen willen nadrukkelijk aanwezig zijn. Daartoe gebruiken ze alle middelen: van
anderen in de rede vallen tot fysiek geweld.
Ongeveer 5 procent van alle relaties in een klas zijn pestrelaties.
Kwetsbare kinderen
“Pestkoppen zien agressie als een middel om iets te bereiken en ze gebruiken die strategie
vaker dan anderen omdat ze hebben gemerkt dat het werkt. Ze kiezen dan met name
slachtoffers die eruit liggen in de klas, waardoor anderen het niet snel opnemen voor het
slachtoffer en zich ook niet tegen de dader zullen keren,” aldus de onderzoekers. Slachtoffers
zijn vrij kwetsbaar.
Ze zijn bovengemiddeld angstig, geïsoleerd en afgewezen. “Pestkoppen weten precies wie de
kwetsbare kinderen zijn.
n dat de slachtoffers door de klas afgewezen worden past bij het streven van de pestkop om
geen afkeuring op te roepen.”
Jongens zijn vaker daders van pesten, maar zijn even vaak als meisjes slachtoffer.
Afkeuren van pesten
Het onderzoek geeft inzicht in de motivatie van pestkoppen en deze inzichten kunnen goed
worden gebruikt om pesten tegen te gaan. “Een belangrijke drijfveer voor pestkoppen is dat ze
in staat zijn om anderen te domineren.
Pestkoppen willen de baas over zwakkeren zijn, maar willen tegelijkertijd door de rest van de
klas geaccepteerd worden.
Ze letten er dus wel op dat hun gedrag niet een duidelijke afkeuring oproept. Wanneer
pestkoppen veel sterker afgewezen zouden worden door hun klasgenoten, dan zal het pesten
waarschijnlijk afnemen, zelfs bij kinderen die sterk willen domineren.
De leerkracht kan daarbij een belangrijke rol spelen door pesten af te keuren.”
Meer info op:

http://www.kennislink.nl/publicaties/pestkoppen-verdedigers-en-slachtoffers
http://www.pestbriefje.com/wordpress/anti-pesten-programmas#comment-224

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.

