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ALGEMEEN
 
 

  Nog geen Griekse Grexit  

Voorbije maand gingen alle ogen naar Griekenland. 
Was de Grexit nabij of kan Griekenland verder in de eurozone blijven? 
Het waren spannende dagen. 
 
Griekenland heeft al jaren te kampen met een extreem begrotingstekort en een enorme 
staatsschuld. Het Griekse hulpprogramma verliep 30 juni, waardoor het land in acute 
geldnood kwam. Op 5 juli sprak de meerderheid van de Grieken zich in een referendum uit 
tegen verdere bezuinigingen en hervormingen die Griekenland zou moeten doorvoeren voor 
nieuwe financiële steun. Toch moest de Griekse regering tijdens een extra Eurotop op 12 juli 
daarmee instemmen.  
Door het hoge begrotingstekort werd het erg lastig voor de Griekse overheid om leningen aan 
te gaan.  
De steeds hogere rente die Griekenland op staatsleningen moest betalen, vergrootte het 
risico dat Griekenland de schuld niet meer kon terugbetalen. Herfinanciering van de Griekse 
staatsschuld werd zo steeds moeilijker. 
 
Ondertussen heeft het land uitstel gekregen om de schulden af te betalen tegen harde 
voorwaarden opgelegd door de Eurolanden. 
De  Griekse premier Alexis Tsipras kwam met  voorstellen over de economische 
hervormingen die hij zal doorvoeren in ruil voor een nieuw hulpprogramma. Die 
hervormingen zouden 12 miljard euro moeten opleveren, op twee jaar tijd,  in plaats van de 8 
miljard die oorspronkelijk voorzien was. 
 
In ruil voor de steun eisten de eurolanden, de ECB en het IMF (tezamen de trojkai genoemd) 
stevige maatregelen van Griekenland om het begrotingstekort terug te dringen. 
Overheidsuitgaven moesten worden teruggedrongen, belastinginkomsten verhoogd en de 
economie moest efficiënter worden. 
 
Bij die maatregelen zou  een verhoging van de vennootschapsbelasting van 26 naar 28 
procent doorgevoerd worden. Op luxegoederen zou in de toekomst 13 in plaats van 10 
procent btw betaald moeten worden, voor verwerkt voedsel, restaurants, transport en 
bepaalde private gezondheidsdiensten zou die stijgen van 13 naar 23 procent en voor hotels 
van 6,5 naar 13 procent. 
De Grieken hadden de afgelopen weken massaal hun geld van de bank gehaald.  
De banken waren een tijdje gesloten en er kon slechts 60 euro per dag, via een betaalkaart, 
afgehaald worden. 
 
De bezuinigingsmaatregelen waren een klap voor de economie van Griekenland en de 
Griekse bevolking. In 2010 daalden de lonen in de publieke sector met gemiddeld 15 procent. 
Bij staatsbedrijven was dat zelfs 30 procent. De pensioenen werden met 10 procent gekort. Er 
kwam maar geen einde aan de stijgende werkloosheid in Griekenland. In november 2014 lag 
de werkloosheid op 28 procent van de beroepsbevolking en de jeugdwerkloosheid zelfs op 
61,4 procent. De bezuinigingsmaatregelen van de Griekse regering leidden daardoor tot 



heftige protesten onder de bevolking. En door de nieuwe bezuinigingen wordt de situatie 
voor de modale Griek nog erger. 
 
Op zondag 5 juli werd er dan uiteindelijk een referendum gehouden onder de Grieken. 
 
De Griekse regering van de partij Syriza adviseerde de bevolking 'nee' te stemmen tegen de 
bezuinigingen.  Een ruime meerderheid van 61 procent van de bevolking volgde dit advies op 
en stemde 'nee' op het referendum. 
 
Na het 'nee' van de Griekse bevolking werden extra bijeenkomsten van de eurogroep 
gehouden.  
Veel Europese leiders zeiden openlijk het vertrouwen in de Griekse regering te hebben 
verloren. Toch werd tijdens die extra Eurotop op 13 juli 2015 na urenlang overleg een 
akkoord bereikt over voorwaarden voor een nieuw, derde pakket aan leningen van zo'n 86 
miljard euro aan Griekenland. De voorwaarden voor de steun bestaan uit bezuinigings- en 
hervormingsmaatregelen, zoals de verhoging van btw en de pensioenleeftijd. Ook moet de 
arbeidsmarkt worden gemoderniseerd. Een zeer omstreden punt is de oprichting van een 
Europees fonds dat staatsbezittingen gaat verkopen en staatsbedrijven gaat exploiteren. Dat 
moet uiteindelijk 50 miljard euro opleveren.  
 
Het Griekse parlement stemde 16 juli in met het akkoord. Het akkoord heeft tot veel 
negatieve reacties geleid in Griekenland, vooral onder de nee-stemmers van het referendum 
en een aantal partijgenoten van premier Tsipras.  
 
Maar Tsipras wordt het mes op de keel gezet om bezuinigingen door te voeren.  
Daarom had hij  geen andere keuze dan de regering te hervormen. 
De Griekse premier heeft  daarom 10 “hardelijns”  ministers afgezet en  vervangen door 
“gematigder” vertrouwelingen van de regeringsleider. 
 
Het IMF, de ECB en de eurozone zijn er ondertussen wel van overtuigd dat het beter is 
Griekenlands schulden te herschikken dan het land uit de eurozone te zetten. 
Velen zijn het er over eens dat het Griekenland nooit zal lukken de hervormingen en 
bezuinigingen door te voeren, laat staan de schulden af te betalen. Het begrotingstekort is 
simpelweg te groot.  
 
Net zoals Sisyphus, een figuur uit de Griekse mythologie,  is Griekenland terug naar AF!  
Sisyphus daagde de goden uit en werd gestraft. Die straf luidde dat hij tot het einde der tijden 
een rotsblok op een berg omhoog moest duwen. Telkens aan de top rolde de rotsblok weer 
omlaag waardoor hij dat rotsblok opnieuw de steile berg op moest duwen.   
Is de Euro voor Griekenland een nieuwe Sisyphusstraf, opgelegd door de goden, of zijn het nu 
de corrupte leiders en bankiers die het volk een ondraaglijke last opleggen? 
 
 
Lees ook:  
 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/16/onhoudbare-leningen-aan-grieken-
opgelegd-alleen-om-duitse-en-franse-banken-te-redden  
 
http://www.europa-nu.nl/id/viccj7o2p7ug/begrotingstekort_en_staatsschuld  

 

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/16/onhoudbare-leningen-aan-grieken-opgelegd-alleen-om-duitse-en-franse-banken-te-redden
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/16/onhoudbare-leningen-aan-grieken-opgelegd-alleen-om-duitse-en-franse-banken-te-redden
http://www.europa-nu.nl/id/viccj7o2p7ug/begrotingstekort_en_staatsschuld


 Hoeveel werklozen in uw regio? 

Vlaanderen telde eind juni 221.270 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 1.694 
of 0,8% meer dan vorig jaar.  
Vooral de maatregelen waardoor werkzoekenden langer beschikbaar moeten blijven hebben 
een invloed op het aantal 55-plussers. Het aantal NWWZ in de leeftijdsgroep 55 en 60 jaar 
groeit met 2.772 eenheden of 8,8% en de 60 tot 65-jarigen klimmen met 4.308 of 139,4%. 
De sluiting van Ford Genk ten slotte drijft de Limburgse werkloosheid (+3,3%) op. In West-
Vlaanderen en Vlaams-Brabant wordt er op jaarbasis een daling opgetekend (resp. -1,8% en -
0,4%). Het is een teken van de verbeterende arbeidsmarkt dat het aantal werkzoekende 
jongeren daalt, net zoals het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsduur korter dan 
een jaar. Het zijn deze groepen die het, wanneer de conjunctuur verbetert, altijd het eerst 
hiervan de vruchten plukken. De langdurig werkzoekenden (+11,5%) zijn altijd de laatsten die 
hiervan profiteren.  Bron: VDAB  
 
'Wegwijs op de Vlaamse arbeidsmarkt' is een online toepassing waarmee je op een 
eenvoudige manier arbeidsmarktgegevens kan opvragen. 
 
Wat houdt het in? 
 

 De nood aan lokale arbeidsmarktinformatie wordt steeds groter, maar het 
verzamelen ervan is vaak moeilijk en tijdrovend. De online toepassing ‘Wegwijs op de 
Vlaamse arbeidsmarkt’ komt hieraan tegemoet door een schat aan bevolkings-, 
tewerkstellings- en werkloosheidsgegevens bijeen te brengen in een zeer 
gebruiksvriendelijke en overzichtelijke toepassing. 
 

 Met ‘Wegwijs op de Vlaamse arbeidsmarkt’ is het opvragen van 
arbeidsmarktgegevens van het Vlaamse tot het gemeentelijke niveau zeer eenvoudig. 
Bovendien worden de gegevens binnen de geografische niveaus onderling met elkaar 
vergeleken aan de hand van kleurcodes, geografische kaarten en rangschikkingen. Op 
die manier kan je bijvoorbeeld gemeentegegevens positioneren binnen het 
arrondissement, de regio, de provincie of Vlaanderen. 

 

 De meeste werkloosheidsgegevens kunnen zelfs tot op wijkniveau geraadpleegd en in 
kaart gebracht worden. Dit om optimaal in te spelen op de behoefte aan een 
gediversifieerde aanpak van de werkloosheid. 

 

 Ook uitgebreide tijdreeksen en een printfunctie voor de belangrijkste schermen 
zitten erin vervat. 

 

 Deze toepassing is een veelgebruikt en uniek screeningsinstrument voor 
beleidsmakers en arbeidsmarktonderzoekers. 

 

 Voor alle verdere info, zie: 
 

http://www.vdab.be/trends/wegwijs.shtml  
 
Hier kunt u alle werkloosheidscijfers van uw regio nakijken: 
 
http://wegwijs.vdab.be/#view=map;level=2;entity=13040;  

 

http://www.vdab.be/trends/wegwijs.shtml
http://wegwijs.vdab.be/#view=map;level=2;entity=13040


ONDERWIJS 
 

 Recht op onderwijs 

De Congregatie voor het Onderwijs en de UNESCO-instellingen die belast zijn met opvoeding 
en onderwijs hebben op een conferentie in de UNESCO-hoofdzetel in Parijs een 
overeenkomst ondertekend. Het thema van de conferentie luidde: 'Onderwijs, vandaag en 
morgen'. Het initiatief bracht het fundamentele belang van scholen voor de samenleving 
onder de aandacht. 
 
Etienne Verhack, de Belgische raadgever van de Vaticaanse Congregatie voor het Onderwijs, 
herinnert eraan dat de katholieke scholen er wereldwijd om bekend staan dat zij niemand de 
toegang ontzeggen. Zo leveren zij een belangrijke bijdrage tot het recht op onderwijs voor 
iedereen. Tegelijk geven de katholieke scholen op dei manier een belangrijke impuls aan de 
samenleving. "Katholieke scholen leggen ook accenten die voor de UNESCO belangrijk zijn: 
het recht op onderwijs voor iedereen en de opvoeding tot gerechtigheid, vrede en 
verdraagzaamheid. Met haar onderwijsinspanningen wil de katholieke Kerk een belangrijke 
bijdrage leveren tot de samenleving."  
 
Verhack zegt dat hij zich ervan bewust is dat de katholieke scholen in de samenleving van 
vandaag voor heel verscheiden uitdagingen worden geplaatst. Vooral in een multiculturele 
samenleving is het niet vanzelfsprekend om haar fundamentele waarden door te geven. 
Bovendien is er in het Westen steeds nadrukkelijker een antigodsdienstige trend. Katholieke 
scholen staan voor de uitdagingen om de wetten het land te respecteren, maar tegelijk ook 
om leerkrachten te zoeken die bereid zijn om van hun geloof te getuigen. Anderzijds acht 
Verhack het van essentieel belang dat de katholieke scholen het geweten van de leerkrachten 
die er lesgeven, respecteren. Dat neemt niet weg dat elke leerkracht die er les geeft ook een 
essentiële kennis moet hebben van het geloof.   Bron: Kerknet 

 
 
 

 Eén platform lerarenopleiding 

Er komt één registratiesysteem voor de aanvraag van stages voor de studenten 
lerarenopleiding in het secundair onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 
geeft daarvoor een subsidie van 70.000 euro aan de twee bestaande systemen. De 
initiatiefnemers engageren zich om samen tot één systeem te komen dat in alle scholen en 
lerarenopleidingen kan worden gebruikt. 
 
In de lerarenopleidingen is de praktijk, het les geven een belangrijk onderdeel. De organisatie 
van stages gebeurt in overleg tussen de lerarenopleidingen en de stagescholen. In twee 
regio’s bestaan er al elektronische platformen om het vinden van stageplaatsen te 
vergemakkelijken :  Mentorant op initiatief van de stad en de provincie Antwerpen en 
stageaanvraag.be op initiatief van de vrije scholen in het Waasland.  
Via deze platformen verlopen nu al heel wat aanvragen voor stages voor heel wat scholen in 
Vlaanderen. 
 



Al ruime tijd is er vraag naar één systeem dat alle lerarenopleidingen en stagescholen voor 
het secundair onderwijs kan ondersteunen. De uitbouw van een centraal elektronisch stage-
aanvraagsysteem was ook één van de aanbevelingen van de beleidsgroepen i.v.m. de 
lerarenopleidingen. Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits heeft de verantwoordelijken 
van de bestaande systemen samen rond de tafel gebracht. Zij tonen zich bereid om vanuit 
beide systemen te komen tot één gezamenlijk platform. 
 
Beide systemen krijgen vanaf volgend schooljaar een subsidie van samen 70.000 euro met als 
voorwaarde dat zij tegen 1 december 2015 samen een plan van aanpak voor een eengemaakt 
platform maken.  
  
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Ervaring opdoen in de klas is cruciaal voor 
toekomstige leerkrachten. De aanvragen voor stageplaatsen willen we in de toekomst via één 
platform laten gebeuren. Dat platform zal de bestaande systemen vervangen en gebruikt 
worden door alle lerarenopleidingen en stagescholen voor het secundair onderwijs. Op die 
manier zal het zoeken naar stageplaatsen voor de studenten lerarenopleiding vlotter kunnen 
verlopen en verdwijnt er in het kader van operatie “Tarra planlast” voor zowel de opleidingen 
als de stagescholen. Dat biedt mogelijkheden voor een nog betere inhoudelijke 
samenwerking.”   
 
Bron: Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 2 juli 2015 

 

SECTOREN 
 

 Stakingen treinbestuurders ASTB 

De spoorvakbond ASTB blijft bij zijn voornemen om deze zomer elke zaterdag het werk neer 
te leggen. Zo’n 80 procent van de leden heeft zich achter het plan geschaard. Ze willen met 
de acties betere loon- en werkvoorwaarden afdwingen. 
De eerste staking  ging door  op 18 juli.  
ASTB  betwijfelt of er ‘in het huidige klimaat’ nog een oplossing kan komen. Een eerdere 
verzoeningspoging tussen de NMBS en de kleine bond leverde niets op. Daarop kondigde het 
ASTB aan om 7 zaterdagen op rij het werk te willen neerleggen.  
ASTB wil eerlijkere en hogere premies voor de machinisten. Zolang het toekomstplan voor de 
NMBS niet bekend was, wou HR Rail, de personeelsafdeling van onder meer de NMBS, niet 
onderhandelen. Dat plan is ondertussen voorgesteld, maar ASTB heeft dat niet afgewacht om 
de staking aan te kondigen en door te zetten. 
 
Hierbij het persbericht van het ASTB: 
http://www.sact-astb.be/nl/alledaags/het-persbericht/142-persbericht-5-juili-2015  
 
Lees ook het artikel op DeWereldMorgen, 
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/08/astb-objectieve-bondgenoot-van-
vijanden-nmbs  

 

http://www.sact-astb.be/nl/alledaags/het-persbericht/142-persbericht-5-juili-2015
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/08/astb-objectieve-bondgenoot-van-vijanden-nmbs
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/07/08/astb-objectieve-bondgenoot-van-vijanden-nmbs


 Veiligheid op bouwwerven   

Op 18 juni 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) opnieuw een 
bliksemactie op bouwwerven gevoerd. 
Het geheel van de zowat 140 arbeidsinspecteurs, in ploegen van twee, werden hiervoor 
ingeschakeld! 
De actie heeft zich toegespitst op de zware inbreuken die aan de oorsprong liggen van zeer 
zware ongevallen, zelfs dodelijke. De focus was gericht op de kleine werven. Daarom werd de 
nadruk niet gelegd op de bouwcoördinatie die een adviserende rol inzake co-activiteit beoogt 
(wanneer meerdere dienstverleners tegelijk tussenkomen), maar eerder op het beheer van 
de werf door de werkgevers. 
De sector is nog steeds verantwoordelijke voor meer dan één op de vier dodelijk ongevallen 
die in België gebeuren (Ongevallen die vallen onder de Belgische sociale zekerheid voor 
werknemers. Werknemers onder het regime van de Europese detachering en die bijgevolg 
onder een buitenlandse sociale zekerheid ressorteren, en zelfstandigen onder het statuut van 
bv. meewerkende vennoten zijn dus niet meegerekend).  
 
De klemtoon van de actie lag ditmaal op de veiligheid van steigers en valgevaar. 
Vallen is de oorzaak in 20% van de ongevallen.  
In totaal werden een 350-tal werkgevers gecontroleerd. 
Amper 20% van de werkgever was in orde.  
In 30% van de gevallen heeft de inspecteur een schriftelijke waarschuwing gegeven.  
In 5 gevallen werd een proces-verbaal ter attentie van het gerecht opgesteld.  
 
Als men de resultaten van deze actie naast de 3 gelijkaardige acties van 2013 legt, dan stelt 
men vast dat de situatie zo goed als identiek is. Daarom zijn ditmaal ook processen-verbaal 
opgemaakt. 
Dit toont ook aan dat de sector dringend moet geresponsabiliseerd worden. 
De sensibilisatie- en preventiecampagne die vanaf eind september gedurende een jaar zal 
gevoerd worden door de NAVB (het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het 
Bouwbedrijf) is in die zin welgekomen.  
Deze actie van de inspectie geldt in zekere zin als startpunt van de campagne. Ze dient ook als 
nulmeting aangezien de inspectie een tweetal nieuwe bliksemacties zal voeren in het najaar 
van 2016.  
Bron: http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=43337  
 
 

ALLERLEI 
 

 Wat verandert er vanaf 1 juli 2015? 

 Prosumententarief voor eigenaars zonnepanelen 
 

Eigenaars van zonnepanelen moeten vanaf 1 juli meebetalen voor het gebruik van het net. 
Dat zogenaamde prosumententarief hangt af van het vermogen van de installatie en de 
distributienetbeheerder.  

http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=43337


 Geen ereloonsupplementen in daghospitalisatie 
 
Specialisten kunnen niet langer ereloonsupplementen aanvragen aan patiënten die in 
daghospitalisatie in twee- of meerspersoonskamersverblijven. Dat verbod bestond al langer 
voor wie langer in het ziekenhuis blijft in zo’n kamer, maar wordt nu dus uitgebreid naar 
daghospitalisatie. 
 

 NMBS sluit loketten in 33 stations 
 
Spoorwegmaatschappij NMBS start begin juli met de geleidelijke sluiting van de loketten in 33 
stations. Het personeel zal elders worden ingezet. De openingsuren van de loketten in 25 
andere stations worden beperkt. 

 

 Afvalverwerking duurder 
 

De Vlaamse regering voert een verhoging in van de afvalstoffenheffing. Het gaat om een 
belastingverhoging van 50 procent. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en 
Gemeenten (VVSG) zal de maatregel de Vlaamse gemeenten samen jaarlijks ongeveer 4 
miljoen euro kosten. 

 

 Lagere schenkingsrechten  
 
Vlaanderen verlaagt en vereenvoudigt de schenkbelasting voor vastgoed. De maatregel moet 
ervoor zorgen dat slapend patrimonium geactiveerd wordt. Er komt een extra korting bij 
renovatie of langdurige verhuring van het geschonken vastgoed. Dat moet meteen ook een 
stimulans zijn voor de bouwsector.  
 

 Gelegenheidsarbeiders in horeca 
 
Horecazaken mogen 200 dagen per jaar in plaats van 100 dagen zogenaamde 
gelegenheidsarbeiders inzetten. De maatregel geldt echter enkel voor de werkgevers. De 
werknemers zelf mogen nog altijd elk maximaal 50 dagen per jaar die gelegenheidsarbeid 
uitvoeren. 

 

 Wat na uw studies en nog werkloos? 

De werkloosheidsuitkeringen die de RVA toekent op basis van studies zijn 
“inschakelingsuitkeringen”.  
Vooraleer u deze uitkeringen kunt aanvragen, moet u een periode van minimum 310 dagen 
doorlopen, de zogenaamde beroepsinschakelingstijd. Wat wordt er van u verwacht? 
 
1. Schrijf u in als werkzoekende 
Wanneer? 
Na uw studies, zo snel mogelijk. Uw beroepsinschakelingstijd begint daarna te lopen. 
Waar? 
Bij een van de bemiddelingsdiensten: VDAB in Vlaanderen, Actiris in Brussel, Forem in 
Wallonië of ADG in het Duitstalig landsgedeelte. 
U kunt u ook inschrijven via de website van de bemiddelingsdienst. 
Wat moet u meenemen? 



 uw identiteitskaart of verblijfsbewijs; 

 een attest van uw studies. 
 
Welke documenten krijgt u van de bemiddelingsdienst? 

 Een inschrijvingsbewijs met vermelding van de datum waarop 
uw beroepsinschakelingstijd afloopt. 

 Een formulier C109-art.36 dat je moet laten invullen door de school. 
 
Bewaar deze documenten zorgvuldig.  
Aan het einde van uw beroepsinschakelingstijd hebt u deze formulieren nodig om een 
aanvraag te doen voor inschakelingsuitkeringen bij uw uitbetalingsinstelling (HVW). 
Het voortzetten van uw studies is ongetwijfeld een van de manieren om aan de werkloosheid 
te ontsnappen. Wanneer u na uw studies echter niet meteen een job kunt vinden, voorziet 
het stelsel van de sociale zekerheid in België dat u, op basis van uw studies, aanspraak kunt 
maken op werkloosheidsuitkeringen.  
 
Lees verder via: 
 
http://www.rva.be/sites/default/files/assets/publications/Brochures/Wkl_na_studies/20150
108_studiesFolder_NL.pdf  
 
http://www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/inschakelingsuitkering  
 

 Hoe uw studiejaren regulariseren? 

Kan je uw studiejaren regulariseren voor je pensioenberekening? 
 
Ja, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. 
De aanvrager moet vóór of na zijn studies gewerkt hebben als werknemer. Deze voorwaarde 
is eveneens vervuld indien de loopbaan 'gelijkgestelde perioden' omvat (werkloosheid, enz.).  
Enkel de jaren vanaf 1 januari van het jaar waarin de aanvrager 20 jaar wordt, kunnen in 
aanmerking worden genomen.  
 
De volgende perioden kunnen worden beschouwd als studieperioden:  
 

 de jaren waarin daglessen gevolgd zijn die een volledige cyclus omvatten. Een 
studiejaar begint op 1 september van een jaar en eindigt op 31 augustus van het 
volgende jaar. Er wordt alleen rekening gehouden met volledige studiejaren;  
 

 de periode van maximum twee jaar waarin een doctoraatsthesis wordt voorbereid;  
de beroepsstages die vereist zijn door de aard van de studies en die onmiddellijk na 
de studies zijn gelegen.  
 

Een studieperiode kan niet worden geregulariseerd wanneer deze periode kan worden 
toegekend in een andere Belgische of buitenlandse pensioenregeling.  
 
Studiejaren in een andere lidstaat van EU, gevolgd door een tewerkstelling als werknemer in 
België en studiejaren in België, gevolgd door een tewerkstelling in een andere lidstaat van de 
EU kunnen ook worden geregulariseerd op voorwaarde dat er pensioenopbouw is in België. 

http://www.rva.be/sites/default/files/assets/publications/Brochures/Wkl_na_studies/20150108_studiesFolder_NL.pdf
http://www.rva.be/sites/default/files/assets/publications/Brochures/Wkl_na_studies/20150108_studiesFolder_NL.pdf
http://www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/inschakelingsuitkering


Zie verder via: 
 
http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/calculation/contribute/study/paginas/default.aspx  
 
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/afstuderensociaalstatuut/werken_dienst
verband/regularisatie_pensioen.html  

 

 Slapend geld 

Ongeveer 250.000 Belgen hebben voor meer dan 100 miljoen euro op zogenaamde 'slapende 
rekeningen' staan. Dit zijn rekeningen waar niemand in 5 jaar nog iets mee gedaan heeft. 
Banken en verzekeraars tasten in het duister naar het eigenaarschap. 
De tegoeden op deze zogenaamde slapende rekeningen moeten sinds de zomer van 2008 
overgemaakt worden aan de overheid. Er is zelfs een speciale dienst voor opgericht, die heeft 
momenteel al 240.000 dossiers in handen. Het gaat niet alleen om deze onaangeraakte 
spaarboekjes of zichtrekeningen, maar ook over levensverzekeringen waarvan de 
begunstigden zich na een half jaar nog niet gemeld hebben. 
 
Denk niet te snel dat u geen slapende rekening heeft. Rekeningen kunnen immers om 
verschillende redenen slapend worden. U bent verhuisd zonder uw adreswijziging mee te 
delen, u bent vergeten dat u een rekening heeft bij een bepaalde bank, uw oma heeft ooit 
voor u een spaarboekje geopend waar u geen weet van heeft, u bent een aantal paperassen 
kwijt… en banken veranderen soms van naam of verdwijnen. 
Bij een overlijden komt het maar al te vaak voor dat de overlevende partner niet meer weet 
dat u belegd had in obligaties of aandelen. 
Misschien staat u zelfs vermeld als begunstigde in een levensverzekering waar u niet van op 
de hoogte bent. Of bent u zonder het te weten erfgenaam van de inhoud van een kluis…! 
 
De financiële instellingen en de verzekeringsondernemingen moeten verplicht* op zoek gaan 
naar hun “slapende klanten”. 
Zij sturen eerst een brief naar het laatst gekende adres. Volgt hierop geen reactie dan kunnen 
zij opzoekingen verrichten bij het Rijksregister en de Kruispuntbank om bvb. een nieuw adres 
op het spoor te komen. 
Leidt een daaropvolgende aangetekende brief met ontvangstbewijs niet tot een positief 
resultaat, dan is de wettelijke opsporingsprocedure wat de financiële instellingen en de 
verzekeringsondernemingen betreft afgelopen. 
In dat geval worden na maximum 1 jaar opzoeking de slapende tegoeden (bestaande uit geld, 
effecten, deviezen, ...) samen met de bijhorende gegevens over de rekeninghouder, 
rechthebbende of begunstigde, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas. 
 
* De opzoeking is niet verplicht indien het om kleine bedragen gaat.  
 
De Deposito- en Consignatiekas stelt op de website www.slapenderekeningen.be  de 
Registers Slapende tegoeden ter beschikking waarin u zelf kunt zoeken naar mogelijk 
slapende rekeningen, verzekeringen en kluizen. 
 
U kunt opzoekingen doen voor uzelf en onder bepaalde voorwaarden voor 
iemand anders. 
 

http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/calculation/contribute/study/paginas/default.aspx
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/afstuderensociaalstatuut/werken_dienstverband/regularisatie_pensioen.html
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/afstuderensociaalstatuut/werken_dienstverband/regularisatie_pensioen.html
http://www.slapenderekeningen.be/


Alle verdere info op:  
 
http://www.slapenderekeningen.be/nl/Dormantaccounts.htm  
 
http://www.slapenderekeningen.be/nl/FAQ_search_self.htm#Aanvraag  
 
 

 

ANTIPESTTEAM 
 

 Geweld binnen het gezin 

Ruim drie kwart van de aangiften van intrafamiliaal geweld blijven zonder gevolg. 
De voorbije jaren werden er ruim 330.000 processen-verbaal opgemaakt na gevallen van 
intrafamiliaal geweld. 77 procent werd geseponeerd. 
 
In 10 procent van de gevallen gaat het om geweld op kinderen, in 10 procent om geweld op 
grootouders. Dit is duidelijk een groot maatschappelijk probleem en  het parket zou dat meer  
moeten vervolgen. Er wordt vaak geen prioriteit aan gegeven en te vaak geseponeerd. 
Van de dossiers die wel voor de rechter kwamen, eindigde drie vierde met een veroordeling 
van de dader. Zeventien procent leidde tot een strafopschorting en vier procent van de 
beklaagden werd vrijgesproken. 
 
Enkele tips voor slachtoffers van deze vorm van geweld. Dé oplossing om huiselijk geweld aan 
te pakken bestaat niet. Elke situatie huiselijk geweld is anders en vraagt om een eigen 
aanpak. 
 
Als slachtoffer kan je je schuldig voelen, angst hebben dat het geweld nog zal verergeren, dat 
je kinderen de dupe zullen zijn, …. Vaak zegt de partner na het geweld ook dat hij/zij er spijt 
van heeft. En daarna gaat het toch terug even goed… De meeste slachtoffers willen niet dat 
de relatie stopt maar wel dat het geweld stopt. 
 
Een eerste stap is om over het geweld te praten! Praat voor het ploft! Praten kan met een 
vriend of vriendin, een familielid, een vertrouwenspersoon maar ook gespecialiseerde 
hulpverleners. Vertel wat jij wil, zoek de juiste hulp! 
 
Enkele veiligheidstips voor crisissituaties 
 
In sommige situaties is het geweld zo ernstig dat je als slachtoffer moet vluchten, om jezelf en 
de kinderen in veiligheid te brengen. Je kan een aantal voorbereidingen nemen: 
 
Onthoud belangrijke telefoonnummers zoals 101 (politie) en 106 (Teleonthaal) en het 
nummer van een vertrouwenspersoon. Je kunt ze  programmeren in je gsm.   
Beslis en plan waar je naartoe kunt gaan wanneer je het huis verlaat (zelfs al denk je dat niet 
nodig te zullen hebben). Zorg voor een ‘noodtas’ met: geld, kledij, medicatie, dubbels van 
sleutels en kopies van belangrijke documenten (SIS-kaart, rijbewijs, identiteitskaart, 
bankrekening, huurcontract, …). Je kan deze tas eventueel bij een vertrouwenspersoon laten. 
 

http://www.slapenderekeningen.be/nl/Dormantaccounts.htm
http://www.slapenderekeningen.be/nl/FAQ_search_self.htm#Aanvraag


Enkele tips wanneer je het huis verlaten hebt 
 
Zoek een veilig onderdak. Als je niet terecht kan bij familie of vrienden, kan je misschien 
terecht in een vluchthuis of opvangcentrum. Laat je verwondingen vaststellen door een 
dokter of in het ziekenhuis; en vraag om een medisch attest. Dit kan later als bewijs gebruikt 
worden. Ga naar de politie om aangifte te doen van het geweld of het verlaten van je woning. 
Bekijk je financiële situatie: regel een eigen bankrekening en/of ga naar het OCMW voor 
bijstand. Laat je ondersteunen door een hulpverlener en/of vertrouwenspersoon. Verwittig je 
werkgever, de school van de kinderen, … indien jij of de kinderen afwezig (zullen) zijn. 
 
Enkele tips bij het neerleggen van een klacht bij de politie 
 
Neem fotokopies mee van alle bewijsstukken waarover je beschikt: doktersattesten, 
getuigschriften, brieven, foto’s,… Bewaar de originelen zorgvuldig. Lees je verklaring 
zorgvuldig na alvorens je ze ondertekent. Noteer het nummer van je PV en de naam van de 
politieambtenaar die je klacht genoteerd heeft. 

 

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 of via de website.  Volgende Nieuwsbrieven worden via MailChimp 

verstuurd, zo kunt u zich gemakkelijk in- of uitschrijven. 

 

 

 

http://www.antipestteam.be/
http://www.neutr-on.be/

