
 

             ..°.+ … 
Neutr-On 

 
 

Onafhankelijke 

VAKBOND 
 

 

Nieuwsbrief 
Jaargang  10 

 

OKTOBER    2014 

10 

  

INHOUD 

  

Algemeen  

Federale regering bekend 

Het Regeringsakkoord  

 

Onderwijs 

Bezuinigingen voor onderwijs 

Hoger inschrijvingsgeld  

 

Sectoren 

Politievakbonden geagiteerd 

Provinciepersoneel onzeker 

Bpost gaat staken 

 

Allerlei 

Wat verandert er in oktober? 

Samenlevingsopbouw  

De democratie voorbij  

Week van de veiligheid  

 
Antipestteam  

Boeken over pesten  

 

 
 

Wanneer doet deze 
zelfmoordregering 

haar 

 indexsprong  

? 
 
 

 
 
 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.real-life.nl/wp-content/uploads/2013/09/zelfmoord-plegen-zin-van-het-leven.jpg&imgrefurl=http://www.real-life.nl/zelfmoord-plegen/&h=360&w=640&tbnid=FwOhsihcKm21gM:&zoom=1&docid=uK0cfZtcYQhfhM&ei=d301VPvwI83d7QaSn4DwCA&tbm=isch&ved=0CH4QMyhAMEA&iact=rc&uact=3&dur=1336&page=5&start=52&ndsp=15


ALGEMEEN 
 

 Federale regering bekend 

Hieronder vindt u de lijst van de nieuwe ministers en staatssecretarissen van de regering 
Michel I. 

Ministers 
 

Naam Partij  

Premier Charles Michel  MR 

Vicepremier en Minister van Binnenlandse Zaken en 

Regie der Gebouwen 

Jan Jambon  N-VA 

Vicepremier en Minister van Werk, Economie en 

Consumentenzaken 

Kris Peeters  CD&V 

Vicepremier en Minister van 

Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, 

Telecom en de Post 

Alexander De Croo  Open Vld 

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken, 

Europese Zaken  

Didier Reynders  MR 

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt  N-VA 

Minister van Defensie en Openbaar Ambt Steven Vandeput  N-VA 

Minister van Begroting en Nationale Loterij Hervé Jamar  MR 

Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, 

Landbouw en Sociale Integratie 

Willy Borsus  MR 

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine  MR 

Minister van Mobiliteit en NMBS Jacqueline Galant  MR 

Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame 

Ontwikkeling 

Marie-Christine Marghem  MR 

Minister van Justitie Koen Geens  CD&V 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block  Open VLD  



Staatssecretarissen  
Naam  Partij  

Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging 

Theo Francken  N-VA 

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, 

Fraudebestrijding en Wetenschapsbeleid 

Elke Sleurs  N-VA 

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem  CD&V 

Staatssecretaris voor Sociale fraude, Privacy en 

Noordzee 

Bart Tommelein  Open VLD 

 
Meer info op: 

http://www.premier.be/nl/installatie-van-de-nieuwe-federale-regering-0  
 
http://www.premier.be/nl/events   

 

 Het Regeringsakkoord 

Het regeerakkoord bevat alle grote beleidsacties en maatregelen waarover de vier 
coalitiepartners het bij de vorming van de regering eens zijn geworden. In het 
regeerakkoord formuleert de regering het federale beleid dat ze zal voeren. De bedoeling is 
al de afspraken uit dit regeerakkoord tijdens de legislatuur 2014-2019 uit te voeren. 
 

1. De grootste besparing zal gebeuren in de Gezondheidssector, dit gebeurt door 
een groeinorm op te leggen van 1.5 procent.  
Nog steeds zal er geld naar de sector vloeien, maar dus minder dan in 2014, want op 
dit moment ligt de groeinorm op 3 procent. Om te voorkomen dat patiënten het 
slachtoffer worden van de besparing, komt er een indexsprong voor artsen.  
 
2. De regering  wil 600 miljoen euro besparen op werkloosheidsuitkeringen, onder 
meer door het brugpensioen, landingsbanen voor 50-plussers en de 
inschakelingsuitkering voor jonge werklozen af te bouwen.  
 
3. Net geen 500 miljoen euro, wil de regering besparen op de pensioenen. Zowel het 
optrekken van de leeftijds-en loopbaanvoorwaarden voor een vervroegd pensioen 
als de hervorming van het ambtenarenpensioen zorgt voor extra geld in het 
overheidslaatje.  
 
4. Door arbeidsgehandicapten sneller terug naar de arbeidsmarkt te begeleiden wil 
de overheid sterk besparen op ziekte- en invaliditeitsuitkering. 
 
5. Inzetten op strijd tegen sociale fraude.  

http://www.premier.be/nl/installatie-van-de-nieuwe-federale-regering-0
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6. De NMBS zal volgend jaar al 188 miljoen euro besparen. En die besparing zal 
oplopen tot 663 miljoen euro in 2019.  
 
7. Het investeringsbudget voor de Regie der Gebouwen daalt met 10 procent. Ook 
het personeelsbudget zal fors inkrimpen.  
 
8. Extra inkomsten, zoals een accijnsverhoging voor diesel en tabak.  
 
9. Ook de hervorming van liquidatiebonus zorgt ervoor dat het geld sneller naar de 
schatkist zal vloeien.  
 
10. De heffing op pensioensparen wordt vervroegd, waardoor de overheid, enkel in 
de eerste jaren meer zal innen.  
 
Tot slot zijn er nog enkele besparingen waarvoor de regering niets hoeft te doen. Zo 
ontvangt de overheid 300 miljoen euro door de lage rente-uitgaven. 

 
 

Lees hieronder het volledige regeerakkoord: 
 
http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-
_Regeerakkoord.pdf    
 
http://www.presscenter.org/files/ipc/media/source6892/Declaration_gouvernementale_-
_Regeringsverklaring.pdf  

 

ONDERWIJS 
 

 Bezuinigingen voor onderwijs 

De nieuwe Vlaamse minister van Onderwijs, Hilde Crevits staat voor moeilijke beslissingen. 
Want ook het onderwijs zal niet ontsnappen aan bezuinigingen. 
Maar forse besparingen zullen de kwaliteit van het onderwijs nog verder doen dalen. Daar 
zijn alle onderwijsvakbonden het over eens. 
De Vlaamse regering wil 193 miljoen euro besparen op het onderwijs: 11,4 miljoen in het 
basisonderwijs, 40,5 miljoen in het secundair en 80 miljoen in het hoger. Ook het deeltijds 
kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs moeten inleveren. 
Die besparingen zullen zonder twijfel een effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs. 
Minder werkingsmiddelen betekent minder personeel en dat zal de werkdruk bij de 
leerkrachten verhogen.  
 
En er wordt ook nog aan volgende besparingen gedacht: 

 

http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf
http://www.premier.be/sites/default/files/articles/Accord_de_Gouvernement_-_Regeerakkoord.pdf
http://www.presscenter.org/files/ipc/media/source6892/Declaration_gouvernementale_-_Regeringsverklaring.pdf
http://www.presscenter.org/files/ipc/media/source6892/Declaration_gouvernementale_-_Regeringsverklaring.pdf


 Vanaf 1 januari zouden de tijdschriften Klasse, Klasse voor Ouders, Maks! en Yeti niet 
meer verschijnen. Toch niet meer op papier. Er wordt gezocht om de tijdschriften alleen 
maar digitaal aan te bieden. Daardoor wordt  op de productiekosten en verzendkosten 
bespaard, niet op de redactie. Er circuleren wel geruchten dat Crevits die redactie 
viseert omdat die vooral door “redacteurs met een socialistische partijkaart” bemand 
wordt.  In het verleden waren er ook al klachten van katholieke scholen over de niet-
aangepaste inhoud van de genoemde tijdschriften. De zware besparingen die de nieuwe 
Vlaamse regering aan de redactie van Klasse oplegt, worden het tijdschrift waarschijnlijk 
volgend jaar fataal. In totaal moet er 50 procent bespaard worden. Ook de advertentie-
inkomsten voor het blad vallen daardoor grotendeels weg.  
 

 Leerkrachten een uur meer laten lesgeven in het secundair voor hetzelfde loon, is een 
andere besparingsoptie. Het zou 60 miljoen euro per jaar kunnen opleveren. maar ook 
1.500 banen kosten.   
 

 Een ander voorstel is om te besparen op de lonen en de werkingsmiddelen. 
 

 Het afschaffen van de vaste benoemingen staat, voorlopig, niet in het regeerakkoord. 
 

Op deze manier gaat men het beroep van leerkracht zeker niet aantrekkelijker maken. 
Er zijn tegen 2022 maar liefst 60.000 nieuwe leerkrachten nodig.  
Maar, het aantal studenten dat een lerarenopleiding secundair onderwijs volgt, is de 
afgelopen drie jaar is gedaald. De Vlaamse Hogeschoolraad (VLHORA) maakte bekend dat 
het aantal studenten aan de 17 Vlaamse hogescholen blijft groeien. Maar, opvallend is dat 
het aantal studenten in het studiegebied Onderwijs daalt. Vooral de lerarenopleiding 
secundair onderwijs heeft een klap gekregen. 
Sinds 2011 is dat aantal studenten met bijna 14% gedaald. In totaal gaat het over een daling 
van 1521 studenten. Het is een feit dat het beroep van leerkracht in het secundair onderwijs 
de laatste jaren onaantrekkelijker geworden is. 
De administratieve rompslomp, het gebrek aan zekerheid in het begin van de loopbaan, een 
lagere beginwedde tegenover het bedrijfsleven, de stress, een zwakke minister van 
onderwijs, onbekwame directeurs, de moeilijke leerlingen in het beroepsonderwijs, gebrek 
aan materiaal en andere werkingsmiddelen en de constante negatieve media-aandacht 
zullen daar zeker hebben toe bijgedragen. 
En te veel leerkrachten vallen uit met een burn-out. Bezuinigingen zijn dus uit den boze.  
 
Volgens Neutr-On moet het leerkrachtenberoep daarom aantrekkelijker gemaakt worden 
om de toekomst veilig te stellen.  
De onderwijsvakbonden bekijken welke acties moeten worden ondernomen.  
 
Neutr-On is in ieder geval tegen deze besparingen. 
 
Zie ook:  
 
http://pvda.be/artikels/de-pest-en-de-cholera-waarom-geen-enkele-asociale-
onderwijsbesparing-aanvaarbaar?utm_source=pvda2014-10-
04&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter  
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 Hoger inschrijvingsgeld 

Het inschrijvingsgeld voor studenten in het hoger onderwijs stijgt naar 890 euro. Dat is 
ongeveer 270 euro meer dan nu.  
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft de nieuwe bedragen 
bekendgemaakt. Bijna-beursstudenten zullen 470 euro betalen, dat is 60 euro meer dan nu. 
Voor beursstudenten blijft het bedrag ongeveer hetzelfde: 105 euro. 
Het was al een hele tijd bekend dat het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs zou 
verhogen. Nu is dus bekendgemaakt dat het 890 euro wordt. Dat is een stuk onder de grens 
van 1.000 euro, het maximum dat vooropgesteld was door minister Crevits. 
Beursstudenten betalen vanaf volgend academiejaar dus 105 euro. Dat betekent dat het 
huidige bedrag enkel geïndexeerd wordt. Bijna-beursstudenten betalen 470 euro, nu is dat 
410 euro. 
Bijna-beursstudenten krijgen geen beurs omdat ze boven het daarvoor geldende referentie-
inkomen uitkomen. Wie dat referentie-inkomen maximaal met 1.500 euro overschrijdt is 
bijna-beursstudent en betaalt een verlaagd studiegeld. 
De maximale overschrijding van het referentie-inkomen wordt nu opgetrokken tot 3.000 
euro. Daardoor zullen er naar schatting dubbel zoveel bijna-beursstudenten zijn (van zo'n 
2.000 naar 4.000 studenten). Die studenten, die momenteel het volledige bedrag betalen 
omdat ze net buiten dit statuut vallen, zullen in de toekomst minder betalen. 
 
Het inschrijvingsbedrag bestaat uit een vast gedeelte en een variabel bedrag per studiepunt. 
Het is dat vaste gedeelte dat je elk jaar moet betalen, dat duurder wordt. De Vlaamse 
regering wil zo de trend tegengaan dat studenten hun studie spreiden over meer jaren dan 
nodig. Men wil met anderen woorden stimuleren dat studenten een volledig pakket van 60 
studiepunten opnemen. 
 
De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), de koepelorganisatie van de Vlaamse 
Studentenraden, gaat niet akkoord met de geplande besparingsmaatregelen van de Vlaamse 
overheid in het hoger onderwijs. Zij hielden een eerste nationale studentenmanifestatie op 
2 oktober in Brussel. Er is niet geluisterd naar het studentenprotest, zeggen ze. Het 
studentenprotest zal daarom blijven duren als er effectief een verhoging van het 
inschrijvingsgeld komt, zegt hun woordvoerder. 
De VVS betreurt als erkend vertegenwoordiger van de Vlaamse studenten gepasseerd te zijn 
bij de beleidsbeslissingen rond onderwijs in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.  
"We voelen de besparingen vandaag al: er zijn te weinig proffen en assistenten, en het 
inschrijvingsgeld is nu al te hoog. Verder besparen in onderwijs zal zich op lange termijn als 
kost vertalen.", is hun mening. 
 
De Vlaamse overheid had becijferd dat een verhoging van het inschrijvingsgeld met 700 
euro tot een daling van "slechts 1 procent" van het aantal studenten zou leiden. Maar voor 
de VVS komt die 1 procent overeen met 2.000 studenten die hun toegang tot het hoger 
onderwijs ontzegd zien. 
Het protest van de VVS beperkt zich overigens niet alleen over de besparingen. De 
studenten pleiten ook voor een betere kwaliteitszorg en een systeem van 
studievoortgangsbewaking.  
Met als logo de schoppenaas, de hashtag #onzetoekomst en de slogan "Speel niet met onze 
toekomst, het is ook die van u!", startte de VVS op 2 oktober  met een grote nationale 
manifestatie in Brussel. 
 



Besparen op onderwijs is de toekomst van het land hypothekeren. Het land heeft behoefte 
aan voldoende hooggeschoolden. We moeten voldoende artsen, ingenieurs, informatici, 
leerkrachten, juristen, architecten, economen, vertalers en andere bachelors en masters 
opleiden om het land de nodige geestkracht te geven om de maatschappij te kunnen leiden 
en problemen op te lossen. 
Er moet dus geïnvesteerd  worden in goed onderwijs. Daarbij moeten alle studenten, die de 
nodige capaciteiten hebben,  kansen krijgen om die te ontwikkelen.  
Zonder onderscheid van sociale afkomst. 
Maar er moet uiteraard voor gezorgd worden dat er niet gesmost wordt met overheidsgeld. 
Een laag inschrijvingsgeld en laagrentende leningen kunnen dan wel helpen om de 
studenten te blijven motiveren. 
 
Ook in Nederland heeft men dat begrepen. Om het leenstelsel te steunen hebben 
universiteiten beloofd miljoenen te investeren in kwaliteitsonderwijs.  Studenten zullen 
Nederland ontvluchten zodra het nieuw geplande leenstelsel wordt ingevoerd. De 
basisbeurs wordt afgeschaft en wie wil studeren zal zijn volledige beurs dus moeten lenen. 
De hoge lasten in Nederland zullen daardoor een reden zijn voor de studenten om elders in 
de wereld te gaan studeren en daar te blijven. 
 
Toen in het Verenigd Koninkrijk een soortgelijk leenstelsel werd ingevoerd zag je dat effect 
ook. 
 
Het leenstelsel en alle andere financiële barrières die de overheid wil invoeren, op het 
volgen van onderwijs, zal op termijn negatieve effecten veroorzaken op het gemiddeld 
opleidingsniveau van Nederland en dus voor de Nederlandse economie, zo redeneren ze 
daar.  
 
En dat geldt ook voor ons land.  
 
Want als een klein percentage van de potentiële studenten besluit om toch maar niet (door) 
te studeren en onder hun niveau blijft werken en nog een paar procent besluit tijdens of na 
hun studie naar het buitenland te verhuizen, dan kost dat onze samenleving veel meer geld 
dan dat die bezuinigingsacties het land op korte termijn opleveren.  
Voor een land dat het economisch vooral moet hebben van geschoold werk, en dus goed 
opgeleid personeel, is het bezuinigen op onderwijs wel het laatste dat je moet doen. Het is 
enorm kortzichtig om op korte termijn enkele procenten te besparen maar op lange termijn 
de kennismaatschappij economisch te schaden.  
 
In Duitsland heeft men dat goed begrepen. 
 
De Duitse deelstaat Nedersaksen heeft bij de aanvang van het nieuwe academiejaar het 
inschrijvingsgeld voor de openbare universiteiten afgeschaft.  
Nedersaksen was de laatste Duitse deelstaat waar nog collegegeld werd gevraagd.  
Daarmee is het universitair onderwijs in heel Duitsland voortaan gratis.  
Duitsland kent een lange traditie van gratis onderwijs, dat als een basisrecht van de 
bevolking werd bestempeld.  
Universiteiten konden wel collegegeld vragen.  
De meeste universiteiten beslisten echter om dat niet te doen.  
Slechts in enkele deelstaten, waaronder Nedersaksen, werd nog wel collegegeld gevraagd.  
Maar nu zijn alle universiteiten het ermee eens dat collegegelden sociaal onrechtvaardig 
zijn. 



De financiële barrière werkt vooral ontmoedigend bij jongeren die niet afkomstig zijn uit 
beter begoede families.  
 
Daarom zal niet langer getolereerd worden dat de toegang tot het hoger onderwijs 
afhankelijk is van de rijkdom van de ouders.  
 
Het is een fundamentele taak van de overheid om ervoor te zorgen dat jongeren met 
capaciteiten gratis toegang hebben tot alle onderwijs van het hoogste niveau. 

 

SECTOREN 
 

 Politievakbonden geagiteerd 

De VSOA-Politievakbond had al in augustus gewaarschuwd voor een “warme herfst” indien 
de politieke wereld haar engagementen over het vervroegd pensioen niet nakomt.  
Zij vinden politiewerk stresserend en gevaarlijk.      
 
Enige tijd geleden werd een agent neergeschoten bij een schietpartij langs de autosnelweg 
in Barchon, in de provincie Luik.  
De politieman is ondertussen buiten levensgevaar. Nog in de provincie Luik werd een agent 
aangereden tijdens een interventie bij een verkeersongeval op de A604 ter hoogte van 
Grâce-Hollogne. En het aantal zelfmoorden bij de agenten ligt ook hoog.  
VSOA-Politie wijst op de moeilijkheid van het beroep van politieman, zowel op psychosociaal 
vlak als wat betreft het gevaar dat de agenten elke dag lopen. 
 
De vakbond legt ook de link met een uitspraak van het Grondwettelijk Hof, dat in juli de 
bestaande uitzonderingsregeling voor het pensioen van politieagenten vernietigde. 
“Politiemensen zijn geen gewone ambtenaren en dienen van een vervroegd pensioen te 
kunnen genieten”, herhaalt VSOA-Politie in een persbericht. 
 
Maar de nieuwe regering doet alsof ze niks gehoord  of gezien hebben van de acties die de 
politiediensten al gevoerd hebben. 
 
De politievakbonden zijn daarom woedend.  
 
Ze vinden de pensioenplannen van de regering-Michel te vaag en dreigen met nieuwe 
acties. Na de boetevrije week en de boycot van de flitsmarathon, dreigen de bonden nu met 
stiptheidsacties. 
“Agenten kunnen dan onaangekondigd het werk neerleggen”, zeggen ze. “Dat kan bij de 
wegpolitie, maar ook bij de luchthavenpolitie. En dat kan tot chaos leiden.” Ook een 
herhaling van de boetevrije week is een optie.   

 



 Provinciepersoneel eist duidelijkheid  

De betrokken personeelsleden klagen aan dat naast de overheveling van bevoegdheden 
geen enkel plan werd voorzien voor de overheveling van personeel. Zij weten niet waar ze 
terecht zullen komen, wanneer de overheveling concreet zal gebeuren en onder welke 
sociale voorwaarden. Heel wat van deze provinciale werknemers hebben immers geen 
statutair arbeidscontract of een contract van beperkte duur.  
 
De actievoerders eisen een volwaardig sociaal overleg voor het behoud van hun huidige 
arbeidsvoorwaarden en een stappenplan om de overheveling van de taken op een 
realistische manier te laten gebeuren.  
 
Een van de voornaamste argumenten van de Vlaamse regering om deze overheveling te 
bepleiten is de verbetering van de dienstverlening van de betrokken sectoren. De 
actievoerders vragen daarom ook garanties dat bij de overheveling de dienstverlening 
inderdaad objectief zal verbeteren.  
 
De actievoerders  hebben op 9 oktober 2014 's ochtends met een aantal symbolische acties 
de huidige bestaande dienstlevering van de provincies in de verf gezet. Aan de stations van 
Antwerpen-Berchem en Duffel vroegen ze aandacht voor de inspanningen die worden 
gedaan voor de fietsers, in Oost-Vlaanderen gebeurt hetzelfde aan de Brielpoort in Deinze.  
 
In Vlaams-Brabant voerde men actie op het (symbolische) Provincieplein in Leuven met een 
rolstoelrace naar de sociale afbraak. West-Vlaanderen voerde actie in Brugge voor de 
spoeddiensten van de provincie. In de provincie Limburg werd maandag 13 oktober nog een 
'Ronde van Limburg' georganiseerd. 
 
Het was de intentie van de actievoerders  om een bovenlokaal niveau te creëren vanuit 
democratische gronden. Dat niveau bestaat al, de provincies. Die gaat me nu echter 
geleidelijk afschaffen, terwijl er niets anders in de plaats komt. De bestaande 
dienstverlening van de provincies wordt niet meer gefinancierd, terwijl er nog geen regeling 
is om dit anders te organiseren. Dit is geen voorbeeld van goed en behoorlijk bestuur, 
besloten de actievoerders. 
 
Bron: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/10/09/provinciepersoneel-eist-
duidelijkheid-over-toekomst  

 

 Bpost gaat staken 

Er zijn zware sociale spanningen bij postbedrijf bpost. De kans op spontane acties de 
komende dagen is groot. Reden is de zware werkdruk bij het personeel. De  postbodes 
klagen over een te hoge werkdruk en organisatorische problemen. Als voorbeeld wordt 
verwezen naar het feit dat sommige postbodes hun dienst uren te vroeg moeten starten om 
toch hun ronde op tijd te kunnen afsluiten, of naar het feit dat post op de grond moet 
worden gesorteerd wegens plaatsgebrek. De postbodes staan ook zwaar onder druk om 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/10/09/provinciepersoneel-eist-duidelijkheid-over-toekomst
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/10/09/provinciepersoneel-eist-duidelijkheid-over-toekomst


dagelijks langer te werken om hun gewone dagtaak te kunnen uitoefenen. Er zijn postbodes 
die om 4.30 uur à 5 uur komen werken, terwijl ze normaal maar om 7 uur moeten beginnen. 
Ook was er onduidelijkheid over de loonfiches en over een aantal elementen in verband met 
het vakantiegeld. Daarnaast zijn er nog plaatselijke problemen in een aantal verdeelcentra. 
In het verleden zijn er al spontane acties geweest in Leuven en Antwerpen. Maar die hadden 
geen resultaat opgeleverd. Door die stakingsacties, onder meer  van de avond- en 
nachtploeg in een Antwerps sorteercentrum werd de helft van de post niet verwerkt. 
Daardoor kregen sommige mensen uit Limburg en Antwerpen enkele dagen hun post niet 
tijdig in de bus.  
De vakbonden hadden een aantal  voorstellen gedaan, maar daar werd niet voldoende op 
geantwoord. Daarom  werd een stakingsaanzegging ingediend.  
Door een stakingsaanzegging in te dienen, voert men de druk op de directie op om rond de 
tafel te gaan zitten.  
Zo komt er op 6 november een nationale betoging in Brussel, met mogelijke hinder voor de 
postbedeling. Vanaf 24 november komen er elke maandag acties per provincie, die op 15 
december moeten uitmonden in een algemene staking voor het hele land. 

 

ALLERLEI  
 

 Wat verandert er in oktober? 

 Handelaars kunnen afronden naar 0 of 5 cent 

Vanaf 1 oktober kunnen handelaars en vrije beroepen het totaalbedrag op het kasticket 
afronden naar de dichtstbije 0 of 5 cent, om zo geleidelijk aan het gebruik van muntstukken 
van 1 en 2 eurocent te verminderen. Er is geen verplichting om mee te doen met de 
afrondingsmogelijkheid. 

Er zijn vier voorwaarden voor handelaars die willen meestappen in het afrondingssysteem: 
de betaling moet volledig of gedeeltelijk contant gebeuren (met muntstukken of met 
maaltijd-, eco- of geschenkcheques), het totaalbedrag wordt afgerond, de handelaar moet 
consequent afronden en hij moet het verplichte pictogram op een duidelijk zichtbare manier 
gebruiken. Als een handelaar ervoor kiest af te ronden, moet die afronding gelden voor alle 
klanten die contant betalen. 

Voor geneesmiddelen of voor betalingen met een bankkaart geldt het principe niet. Als de 
klant een deel met een bankkaart betaalt, mag enkel het contant betaalde bedrag afgerond 
worden. 

De muntjes van 1 en 2 cent worden door deze maatregel niet buiten omloop gesteld en 
behouden hun waarden. Consumenten mogen ze nog altijd gebruiken en moeten ze 
aanvaarden als een handelaar teruggeeft in stukken van 1 en 2 cent.  



Meer info staat op goedafgerond.belgium.be. 

 Rookmelder verplicht in elke studentenkamer 

Vanaf 1 oktober 2014 moet op elke studentenkamer een rookmelder hangen. Dat is het 
gevolg van een voorstel tot decreet dat in maart door de Vlaamse regering werd 
goedgekeurd. De verplichting geldt voor elke zelfstandige studentenkamer en voor de 
gemeenschappelijke ruimtes. 

 Socialezekerheidsbijdragen verschuldigd voor alle huispersoneel 

Elke burger die huispersoneel tewerkstelt voor huishoudelijke prestaties van overwegend 
manuele aard, zoals bijvoorbeeld poetsen, strijken of tuinhulp, wordt vanaf 1 oktober als 
werkgever beschouwd en zal socialezekerheidsbijdragen moeten betalen. Die verplichting 
geldt ongeacht de omvang van deze prestaties. 

Enkel occasionele activiteiten van niet-manuele aard ten behoeve van een huishouden zijn 
vrijgesteld van sociale bijdragen. Ook voor dienstencheques geldt deze regelgeving niet, 
omdat die tewerkstelling via een derde gebeurt. Dat maakt de FOD Sociale Zekerheid 
maandag bekend. Doel van de wetgeving is "een gelijkaardige sociale bescherming voor 
huispersoneel als voor andere werknemers" 

 Construbadges in gebruik genomen in de bouw 

Bouwvakkers kunnen vanaf 1 oktober Construbadges, bedoeld als visueel identificatiemiddel 
op de bouwplaats, dragen. De Construbadge is een initiatief van vakorganisatie Confederatie 
Bouw. 

Ook voor aanwezigheidsregistratie zal de badge een belangrijke rol kunnen spelen. Het 
gebruik van de badge kan geïntegreerd worden in de elektronische systemen die de 
ondernemingen voor de aanwezigheidsregistratie kunnen gebruiken. Eind september loopt 
de proefperiode af voor verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie op werven met 
een waarde van 800.000 euro of meer. Dat betekent dat er vanaf 1 oktober boetes 
uitgeschreven kunnen worden wanneer de elektronische aanwezigheidsregistratie niet of 
foutief gedaan is. 

 Roerende voorheffing op liquidatiebonus stijgt van 10 naar 25 procent 

De fel bekritiseerde verhoging van de roerende verhoging op de liquidatiebonus, van 10 
naar 25 pct, gaat op 1 oktober in. Om het effect van de verhoging te milderen, werd 
voorzien in een overgangsregeling van meer dan een jaar. De bonus in kwestie is het verschil 
tussen het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders bij de vereffening, en het 
bedrag dat ze als kapitaal hebben ingebracht. Op dat verschil moet roerende voorheffing 
betaald worden. In de overgangsregeling kon men het lage tarief van 10 pct nog genieten, 
zonder dat de vennootschap voor 1 oktober geliquideerd moet worden. Het volstaat dan om 
de oude belaste reserves op tijd uit te keren, en het ontvangen dividend meteen in het 
kapitaal in te brengen, en het daar voor een bepaalde termijn te houden. In regel is dat acht 
jaar, maar voor KMO-vennootschappen is die termijn verkort tot vier jaar. Op de 
uitgekeerde dividenden is in de overgangsregeling 10 pct belasting verschuldigd. 

http://economie.fgov.be/goedafgerond/


 Eerste fase afbouw Proton van start 

De mogelijkheid om Protonkaarten op te laden wordt vanaf 1 oktober geleidelijk 
afgebouwd. Vanaf 1 januari 2015 wordt betalen met Proton onmogelijk, met een 
uitdoofperiode tot 28 februari 2015. In die tweede fase worden de nog resterende 
Protonterminals uit de markt genomen. 

Het aantal punten waar gebruikers hun kaart nog kunnen opladen wordt vanaf 1 oktober, 
tot 31 december uiteraard, geleidelijk verminderd. Wie na het uitdoven van Proton het 
opgeladen saldo niet heeft opgebruikt, zal dat geld via de bank kunnen recupereren. 

 

 Samenlevingsopbouw 

 

Iedereen heeft recht op een goeie job, op sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een 
gezond leefmilieu, cultuur en ontspanning. Zo staat het in de Belgische Grondwet. 
In onze samenleving zijn er mensen voor wie deze grondrechten dode letter blijven. Zij 
worden op het tweede plan geschoven door maatschappelijke mechanismen die uitsluiting 
en achterstelling veroorzaken en in stand houden. 

 

Samenlevingsopbouw staat voor 

 

 een rechtvaardige samenleving 

 een samenleving met een evenwicht tussen de waarden van vrijheid, 

gelijkheid, solidariteit 

 het recht op een menswaardig bestaan 

 voor iedereen, maar in de eerste plaats voor mensen in maatschappelijk 

kwetsbare posities: mensen in armoede, sociale huurders, thuislozen, 

alleenstaanden, mensen zonder wettig verblijf, laaggeschoolde langdurig 

werklozen ... 

 

Samenlevingsopbouw ondersteunt 

 

 deze mensen in hun strijd tegen uitsluiting en achterstelling 

 werkt samen met hen aan structurele veranderingen voor hun noden en 

problemen 

 wil een beleid dat ook luistert naar deze groepen en kiest voor sociale 

maatregelen 

 

Samenlevingsopbouw zet in op 

 



 de toegang tot sociale grondrechten: behoorlijke huisvesting, onderwijs, 

sociale zekerheid, gezondheid, arbeid, gezond leefmilieu, culturele en 

maatschappelijke ontplooiing 

 werken in aandachtsgebieden: gebieden met gebrekkige of slechte 

leefomstandigheden als gevolg van achterstelling en uitsluiting 

 

Elke praktijkwerker 

 

 werkt aan structurele veranderingen die een oplossing bieden voor 

gemeenschappelijke problemen van achterstelling en uitsluiting 

 én ondersteunt en versterkt kwetsbare groepen om daarin zelf een rol op te 

nemen, zodat ze opnieuw geloven in eigen kunnen en actief kunnen 

participeren aan alle domeinen van de samenleving, ook aan het beleid. 

Participatie staat voorop 

 

Samenlevingsopbouw werkt samen 

 

 met partners die gelijkaardige doelstellingen nastreven 

 onder meer met OCMW, CAW, mutualiteiten, Welzijnsschakels, sociaal-

artistieke projecten, stedelijke diensten en vele andere 
 

Alle verdere info op: 
 
http://www.samenlevingsopbouw.be/overons/missie-opdracht-waarden-over-ons  

 

 De democratie voorbij  

In zijn jongste boek, ‘De democratie voorbij’, slaat Luc Huyse alarm. Ons politiek systeem is 
steeds meer onder de invloed van de logica van de markt. Dat holt de democratie en de 
sociale welvaartstaat uit. Volgens Huyse moeten burgers opnieuw meer coproducent van 
politieke beslissingen worden. Daarom pleit hij voor een herwaardering van de staat, 
participatieve experimenten … en voor meer zuurstof voor het middenveld. 
Elke samenleving, ook de democratische, bestaat uit drie bouwstenen: de bevolking, de 
politiek en de economie. De huidige malaise is veroorzaakt door een nefaste verstoring van 
hun relaties.  
Dat heeft te maken met de onstuitbare opmars van de marktlogica. Bovendien hapert nu 
ook geregeld de bemiddeling waarvoor allerlei organisaties en verenigingen instaan.  
Verbruikersorganisaties, bijvoorbeeld, verbinden de bevolking met de markt, 
Samenlevingsopbouw brengt (kwetsbare) mensen in contact met politici, werkgevers- en 
nemersorganisatie slaan een brug met de politiek. 
Die wereld van bemiddelaars krijgt in Vlaanderen het label middenveld opgeplakt.  
En op dat veld zijn in de relaties met elk van de drie bouwstenen problemen ontstaan.  

http://www.samenlevingsopbouw.be/overons/missie-opdracht-waarden-over-ons


Lees verder op… 

http://www.samenlevingsopbouw.be/e-dossiers/politieke-en-middenveld/interview-luc-
huyse  

 

 Week van de veiligheid 

Binnenkort begint de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk. Tijdens 
deze week kunt u weer deelnemen aan talrijke sensibiliseringsevenementen en -activiteiten. 
De Europese Week van de veiligheid loopt van 20 tot en met 24 oktober 2014. 
De nadruk in de huidige campagne 'Gezond werk is werk zonder stress' ligt op een goede 
omgang met stress op de werkplek. 
De Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk, die elk jaar in oktober wordt 
gehouden, is een centrale gebeurtenis van elke Gezonde werkplek-campagne. Omdat in 
deze week honderden bewustmakingsevenementen in de hele EU en daarbuiten worden 
georganiseerd, is dit de ideale tijd om aan de campagne mee te doen. U kunt bijvoorbeeld 
deelnemen aan conferenties, tentoonstellingen, competities, trainingssessies en andere 
activiteiten. 
De Europese Week is ook een uitstekende gelegenheid voor personen en organisaties om 
meer te weten te komen over de campagne en om samen te werken. 
Doe mee en ontdek eenvoudige, praktische tips en tools voor het omgaan met 
psychosociale risico's en stress op de werkplek. 
Lees meer over de campagne 'een gezonde werkplek'. 
 
https://osha.europa.eu/nl/priority_groups  
 
https://osha.europa.eu/nl/sector  

 

ANTIPESTTEAM  
 

 Boeken over pesten  

Gezondheidsbevordering op school kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid 
van onze Vlaamse kinderen en jongeren.  
Sleutelwoorden zijn hier: een beleid op maat van de school, veel aandacht voor participatie 
(team, leerlingen en ouders) en ondersteuning door schoolnabije en externe partners.   
Naar aanleiding van de boekenbeurs vindt u hier wat boeken over pesten.    
 
http://kinderen.moed.nl/pesten/gedichten_en_verhalen_over_pesten/  

 

http://www.samenlevingsopbouw.be/e-dossiers/politieke-en-middenveld/interview-luc-huyse
http://www.samenlevingsopbouw.be/e-dossiers/politieke-en-middenveld/interview-luc-huyse
https://osha.europa.eu/nl/priority_groups
https://osha.europa.eu/nl/sector
http://kinderen.moed.nl/pesten/gedichten_en_verhalen_over_pesten/


 
 
Pesten op school E 

 

Frits Goossens, Matty Van Der Meulen & Marjolijn Vermande  

achtergronden en interventies 

Nederlands | Ebook | 2012  

 

Pesten is een ernstig probleem voor slachtoffers, daders en andere betrokkenen.  

Om pesten goed te kunnen aanpakken, moet een... Meer  

 
 

 

 

 

Van pesten naar samenwerken | Sue Young  

de supportgroep oplossingsgerichte aanpak bij pestgedrag in school 

Nederlands | Paperback | 2012  

Pesten heeft verstrekkende gevolgen voor het gepeste kind: aspecten als veiligheid, geluk, 

eigenwaarde en leerresultaten komen in... Meer  

 

 

 

 

Met buikpijn naar school | Fina van de Pol-Drent  

op zoek naar een effectieve aanpak van pesten 

Nederlands | Paperback | 2013  

Pesten is een groot maatschappelijk probleem. Er worden overal anti-pestprotocollen, 

weerbaarheidstrainingen en anti-pestbeleid... Meer  

 

 

 

 

 

Ik ga weer graag naar school | B. Kenter  

pestgedrag de kop indrukken 
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Nederlands | Paperback | 2000  

Samen met de ouders Opgroeien en groot worden doe je niet alleen op school of alleen 

thuis. Het gedrag van kinderen op school... Meer  

 

 

 

 

Geweld op school | Laura Armas Barbazán, Manuel Armas Castro & Laura Armas 

Barbazan  

Nederlands | Hardcover | 2009  

Sommige kinderen rechtvaardigen agressie door te zeggen dat het een grap is en dat ze 

niemand pijn willen doen, dat het maar een... Meer  

 

 

 

 

Als je wordt buitengesloten | Zeger Wijnands  

hoe ouders en leraren een einde kunnen maken aan pesten op school 

Nederlands | Paperback | 2013  

Pesten neemt op veel scholen steeds ernstigere vormen aan. Voor de slachtoffers kan het 

ingrijpende - zelfs desastreuze - gevolgen... Meer  
 
 
 

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.  
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