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Economie blijft in de greep van fraude
De wereldeconomie blijft in de greep van financiële fraude.
Omdat er weer signalen opduiken van financiële fraude zijn er onderzoeken gestart
door de Amerikaanse beurswaakhond SEC dat Goldman Sachs herverpakte
hypotheken aan nietsvermoedende klanten verkocht, terwijl de zakenbank er samen
met een hefboomfondsbeheerder op speculeerden dat de onderliggende kredieten
niet afbetaald zouden worden.
Een van de partijen die de grootste verliezen leden op het omstreden pakket
herverpakte hypotheken, was het deel van ABN AMRO dat nu in handen is van Royal

Bank of Scotland, dat voor 84 procent door de Britse overheid wordt gecontroleerd.
Ook de Duitse IKB-groep zag haar investering in de herverpakte woonkredieten in
rook opgaan.
De Britse premier Gordon Brown spreekt van een 'moreel bankroet'. Hij gelastte de
Britse beurswaakhond FSA met een onderzoek naar Goldman Sachs.
Het onderzoek is voorlopig vooral beperkt tot de Britse Goldman Sachs-divisies die
betrokken waren bij de fraudezaak die nu in de VS loopt.
Ook in Duitsland ligt Goldman Sachs onder vuur. De regering liet weten dat ze
gerechtelijke stappen overweegt.
In België werden er geen grootbanken getroffen door de vermeende fraude bij
Goldman Sachs. De CBFA, de Belgische toezichthouder, laat in een reactie wel weten
de klacht van de SEC tegen Goldman Sachs, nauw op te volgen.
“De CBFA zal een onderzoek starten indien er aanwijzingen zouden zijn dat, in deze
zaak of in een vergelijkbare zaak, instellingen die onder de Belgische regelgeving
vallen, betrokken zouden zijn”.
Ook in de Eurozone steken de onheilsboodschappen weer de kop op.
Beleggers dumpen andermaal Griekse staatsobligaties. Dat doet de rente op tienjarig
Grieks overheidspapier pieken op meer dan 8 procent.
De Griekse lange rente klimt weer tot 8,2 procent, het hoogste peil sinds
Griekenland in de eurozone zit. Een delegatie toponderhandelaars van Europa en het
IMF onderhandelen met de Griekse regering over de activering van een steunplan ter
waarde van 45 miljard euro dat enkele weken terug opgesteld werd.
Uit de nieuwe crash van Grieks staatspapier valt af te leiden dat beleggers het geld
snel op tafel willen zien. Bovendien lijken steeds meer beleggers eraan te twijfelen of
45 miljard euro wel zal volstaan om de Grieken op iets langere termijn boven water
te houden. De voorzitter van de Bundesbank zei onlangs, dat er wellicht meer geld
nodig is. Een pikant detail is ook dat zelfs de Griekse banken speculeren op de
daling van het Griekse staatspapier…
De Griekse schuldcrisis lijkt bovendien almaar meer over te waaien naar Portugal.
De hernieuwde zorgen rond de schuldenberg van de overheden waait ook over naar
de beurzen. De Portugese, de Griekse, en de Spaanse beurs zijn de grootste
verliezers in de eurozone.
En Marc Eyskens verklaarde onlangs op TV dat als er een politieke crisis komt in
België, bvb door B-H-V, er waarschijnlijk ook speculaties op het Belgisch
staatspapier zullen komen…
Kunt u zich voorstellen dat er Belgische banken zouden zijn die beginnen te
speculeren op de daling van het Belgisch staatspapier…….?



.…..Wij wel !

Belgische economie blijft zwak

Het marktaandeel van de Belgische industrie in de globale export is in de periode
1999-2008 gezakt van 3,48 procent naar 3,35 procent. Dat blijkt uit een studie van
het Federaal Planbureau.

Dit zijn alarmerende cijfers die benadrukken hoe belangrijk een akkoord over de
splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nodig is. Als dat probleem
opgelost is, moet de regering zich opnieuw kunnen concentreren op het sociaaleconomisch beleid.
Ons land verliest terrein omdat het te weinig focust op de groeilanden, besluit het
Planbureau. 72 procent van de Belgische goederen werd in 2008 uitgevoerd naar de
oude lidstaten van de Europese Unie, ‘terwijl die aan belang verliezen’.
De export naar China was beperkt tot 1 procent, die naar Japan tot 0,7 procent, naar
Latijns-Amerika tot 1,55 procent en naar het Midden-Oosten tot 3,5 procent.
De specialisatie in farmaceutische producten en in metaalproducten is volgens het
Planbureau een troef voor ons land. Maar de daling van de vraag naar auto’s en
auto-onderdelen is een nadeel. Er wordt ook te weinig gefocust op
hoogtechnologische producten zoals telecomapparatuur, waar wel veel vraag naar is.
Daarbij komt nog dat een aswolk op enkele kilometers hoogte de motors van het
bedrijfsleven in ons land nog verder laten sputteren. Per dag gaat gemiddeld 93
miljoen euro verloren, in totaal staat de teller al op 372 miljoen euro verlies.
Per vlucht die niet kan opstijgen, wordt er 250.000 euro schade opgelopen. Hoeveel
schade ondernemingen oplopen die gebonden zijn aan luchthavenactiviteiten, zoals
koeriersbedrijven is niet precies te berekenen.
Het grootste economische slachtoffer van de IJslandse vulkaanuitbarsting is Brussels
Airlines, een bedrijf dat bijna tot stilstand is gekomen Maar zo zijn er nog. Het
Belgische Aviapartner is een van de grotere spelers in de afhandeling van bagage,
niet alleen in Brussel, maar op heel wat Europese luchthavens. Ook dat bedrijf is
nagenoeg tot stilstand gekomen. Want geen vliegtuigen, geen bagage. In mindere
mate geldt dat ook voor de koeriersbedrijven zoals DHL en Federal Express.
Een andere sector die stilaan dreigt stil te vallen, is de diamantsector in Antwerpen.
Daar worden 80 procent van de ruwe diamanten en de helft van de geslepen
steentjes verhandeld. Dagelijks is er aan- en afvoer van diamanten per vliegtuig. De
ruwe diamant komt meestal uit Rusland en Afrika en die wordt afgevoerd naar India
om er geslepen te worden. De geslepen stenen komen terug naar Antwerpen om
verhandeld te worden aan de VS en China.
Een gevolg van het stilgelegde luchtverkeer zou kunnen zijn dat Antwerpen als
handelsplaats tijdelijk gemeden wordt en dat de stenen rechtstreeks vanuit India
naar China of de VS verscheept worden.
Als een wisselstuk nodig is aan de andere kant van de wereld en het moet snel gaan,
wordt bijna altijd een vliegtuig ingeschakeld, dat gaat nu ook niet. Alweer
economisch verlies.
In de chipssector gebeurt de aanvoer van basisproducten en de uitvoer van
afgewerkte producten bijna uitsluitend via vliegverkeer.
Maar er zijn ook economische winnaars van de chaos in het luchtverkeer.
Sommige busbedrijven hebben hun prijzen om gecharterd te worden verdrievoudigd.
Gewoon omdat de vraag veel groter is dan het aanbod. Ook treinverkeer en
watertransport zijn bij de winnaars.
Voorlopig is er nog geen paniek voor het stilvallen van het luchtverkeer, maar het
mag zeker ook geen weken duren, want dan kan het wel dramatische gevolgen
hebben.
Volgens de laatste berichten schijnt de heropening van het luchtruim geslaagd te

zijn zodat het luchtverkeer langzaam terug normaal wordt.
Tenminste als de Eyjafjallajökull, de Hekla of de Katla de volgende weken geen roet
meer in het luchtruim gooien.



Wat verandert vanaf april?
Vanaf deze maand zijn volgende wijzigingen in voege:

Domiciliëringen
Werd op uw rekening een domiciliëringsopdracht uitgevoerd waarmee u het niet
eens bent, dan heeft u nu acht weken om te protesteren. Doet u dat, dan wordt het
geld ook meteen opnieuw op uw rekening gezet.
Let wel: het recht om het geld terug te vorderen, geldt alleen voor domiciliëringen
met een variabel bedrag en voor ingevorderde bedragen die niet in lijn liggen met
uw normale uitgavenpatroon.
Komt u er pas na die acht weken achter, dan is er nog geen man overboord. U kan
uw geld tot dertien maanden na de afboeking terugvorderen. Maar dan alleen als u
kunt bewijzen dat de afboeking ten onrechte gebeurde.

Overschrijvingen
Een overschrijving wordt nog in de loop van de dag uitgevoerd, als zowel de
opdrachtgever als de begunstigde een rekening bij dezelfde bank in België hebben.
Hebben zij een rekening bij twee verschillende Belgische banken, dan is de
uitvoeringstermijn gelijk aan één bankwerkdag. Voor een overschrijving op papier
worden de termijnen verlengd met één bankwerkdag.
Al naargelang het geval moeten internationale overschrijvingen in de Europese Unie
binnen een termijn van drie tot vier bankwerkdagen worden uitgevoerd.

Kosten overschrijvingen
In de regel moet het volledige betalingsbedrag aan de begunstigde worden betaald.
De betaler en de begunstigde nemen de kosten ten laste die hun respectieve
betalingsdienstaanbieders eventueel aanrekenen. Het principe van kostenverdeling is
belangrijk vooral bij grensoverschrijdende betalingen in de Europese Unie.

Identiteitskaart duurder
Vanaf 1 april stijgt de kostprijs van een elektronische identiteitskaart met 2 euro. De
basisprijs voor een identiteitskaart bedraagt dan 12 euro. De gemeenten beschikken
zelf over de mogelijkheid om de basisprijs te verlagen of te verhogen. De prijs van
de kids-ID, voor jongeren onder de 12 jaar, blijft met 3 euro onveranderd.

Sociale bijdragen op brugpensioen
De sociale bijdragen op brugpensioenen worden anders berekend. Er komt een
systeem van procentuele bijdragen die variëren in functie van de leeftijd. Deze
maatregel zou aanvankelijk ingaan in 2007, maar was zo complex dat de start werd

uitgesteld tot 1 april 2010.

Milieubijdrage op banden van nieuwe tractoren
Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden in België, heft nu ook een
milieubijdrage op de banden van nieuwe tractoren, landbouwmachines en
aanhangwagens. Tot nog toe was dat alleen het geval voor wie andere banden kocht
en daarbij zijn oude banden kon inleveren. De bijdrage varieert van 1,32 euro tot
99,41 euro.

Invoering preventief alcohol- en drugbeleid in ondernemingen
Bedrijven zijn verplicht vanaf 1 april een beleidsverklaring op te stellen over hun
alcohol- en drugsbeleid. Bedoeling is op die manier een preventief beleid te
stimuleren. De Nationale Arbeidsraad heeft de krachtlijnen voor een alcohol- en
drugbeleid voor de ondernemingen en instellingen uit de privésector vastgelegd in
een cao, die op 1 april 2009 door de sociale partners werd ondertekend.

Geboortepremie
De geboortepremie en de kinderbijslag worden sneller uitbetaald. Dat komt omdat
de gemeente waar het kindje wordt geboren het voortaan zelf mag inschrijven in het
geboorteregister. Tot nog toe moesten de documenten eerst per post worden
doorgestuurd naar de gemeente waar het gezin woonde en die moest het kindje dan
maar inschrijven.

Opnieuw btw-tarief van 21 % voor nieuwe bouwaanvragen
Wie bouwplannen heeft en de stedenbouwkundige vergunning daarvoor op 1 april of
later indient, zal opnieuw het oude btw-tarief van 21 procent moet betalen. Wie zijn
vergunning wel al heeft ingediend, kan de werken nog tot het eind van het jaar tegen
het lagere btw-tarief van 6 procent laten uitvoeren.
Naar aanleiding van de economische crisis besliste de federale regering vorig jaar
het btw-tarief in de bouw te verlagen. Er kwam een tarief van 6 procent op een schijf
van 50.000 euro bij de bouw of aankoop van een woning. Het verlaagde tarief gold
ook voor de sloop en heropbouw van een woning, zonder beperking van het bedrag.
Oorspronkelijk zou die stimulerende maatregel eind 2009 aflopen, maar uiteindelijk
werd beslist de maatregel met een jaar te verlengen. Het btw-tarief geldt daardoor
voor alle facturen tot eind 2010. Voorwaarde is dus wel dat de bouwvergunning
moest ingediend zijn voor 1 april.

Apothekers
Voor geneesmiddelen die terugbetaald worden zullen apothekers vanaf 1 april
vergoed worden op basis van vaste honoraria. Op financieel vlak verandert er
volgens de Algemene Pharmaceutische Bond niets voor de patiënten en de
ziekteverzekering. In het nieuwe systeem zal het remgeld onveranderd blijven voor
alle geneesmiddelen, behalve voor een klein aantal generieken. 'De prijs van die
geneesmiddelen zal licht dalen', aldus de APB. Op het kasticket zullen behalve het
bedrag van het remgeld voortaan ook het bedrag ten laste van de ziekteverzekering
en de eventuele bijkomende honoraria voor de apothekers te zien zijn.

Strijd tegen zwartwerk
Bij wet van 23 december 2009 heeft de regering nieuwe maatregelen ingevoerd om
het zwartwerk nog harder te bestrijden. Vanaf 1 april 2010 moet een zelfstandige
zich onverbiddelijk uiterlijk op de dag van de aanvang van de zelfstandige activiteit
aansluiten bij de sociale verzekeringskas.
Indien deze formaliteit niet is vervuld, kan het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) de zelfstandige een administratieve boete
opleggen van 500 tot 2.000 euro.
Elke persoon die een zelfstandige activiteit uitoefent, is verplicht om zich aan te
sluiten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen en aldus sociale
zekerheidsbijdragen te betalen als zelfstandige. Voor 1 april had de zelfstandige tot
90 dagen na de aanvang van de zelfstandige activiteit de tijd om deze verplichting te
vervullen.

Ouderschapsverlof voor ambtenaren tot kinderen 12 jaar zijn
Vanaf donderdag kunnen alle statutaire en contractuele ambtenaren hun
ouderschapsverlof opnemen tot hun kinderen 12 worden. In de privésector kunnen
werknemers al sinds 1 april vorig jaar ouderschapsverlof nemen tot hun kinderen 12
worden. Dat was nog niet het geval voor de openbare sector. Daar bestond de
leeftijdsgrens van de zes jaar nog. Voor het personeel van de Centra voor
Leerlingenbegeleiding (CLB) was dat zelfs maar vier jaar. Maar vanaf 1 april geldt
voor iedereen in de publieke sector - ook voor onderwijzend personeel - dus ook de
leeftijd van 12 jaar.

Efteling 365 dagen per jaar open
Op 1 april 2010 opent het Nederlandse attractiepark de Efteling opnieuw haar
poorten om ze nooit meer te sluiten. Vanaf dit seizoen is het park elke dag van het
jaar open. Dat is het logische gevolg van het jaarlijks stijgend aantal bezoekers, het
grote succes van de Winter Efteling en de recente uitbreiding met het nieuwe
vakantiepark Efteling Bosrijk. De Efteling wordt zo het tweede attractiepark in Europa
dat het hele jaar door bezocht kan worden.

Onderwijs



Kerstvakantie begint halve dag vroeger

De kerstvakantie begint dit jaar officieel op vrijdagmiddag 24 december.
Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) beslist in samenspraak
met de verschillende onderwijspartners.
De vraag voor een extra halve dag vrij komt van de directies en vakbonden.
De vrijdag vóór de kerstvakantie vinden er doorgaans geen lessen meer plaats
waardoor de keuze voor het toekennen van een halve dag verlof door alle
onderwijspartners makkelijk werd aanvaard.
Bovendien is het die vrijdagavond kerstavond, vele mensen treffen in de namiddag
de laatste voorbereidingen voor een feestelijk samenzijn.
Het is niet de eerste keer dat in het onderwijs een halve dag verlof extra wordt
toegekend op vrijdag 24 december.



Ouderschapsverlof niet uitgebreid
De beslissing van de federale regering om het ouderschapsverlof uit te breiden tot
het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, geldt niet voor het personeel van het
Vlaams onderwijs. Het desbetreffende besluit van de Vlaamse regering moet nog
worden aangepast.
Minister Pascal Smet zegt dat "alle procedures nog doorlopen moeten worden en het
voorlopig dus nog tot 4 jaar blijft.
De regeling voor de uitbreiding van het ouderschapsverlof zou op 1 april ingaan.
Omdat het besluit van de Vlaamse regering nog niet werd aangepast, kan het
onderwijzend personeel nog slechts ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 4
jaar.
Veel personeelsleden van het onderwijs zitten al lang te wachten op de
aangekondigde uitbreiding. De mensen die van het ouderschapsverlof willen gebruik
maken, moeten dit in vele scholen aanvragen voor 1 mei. Het besluit had dus voor
die datum moeten worden aangepast, anders dreigen sommige personeelsleden dit
recht te verliezen als hun kinderen ondertussen de leeftijd van 12 jaar zouden
bereiken.



Tijdelijke aanstellingen in GO!
Als je in aanmerking wil komen voor een tijdelijke aanstelling in een wervingsambt
tijdens het schooljaar 2010-2011, van het Gemeenschapsonderwijs, moet je vóór
15 juni 2010 kandideren. Dit kan uitsluitend elektronisch via GO! jobs (www.gojobs.be, klik op Elektronisch Kandideren Tijdelijken), de jobsite van het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Heb je geen toegang tot internet? Dan kan je terecht in één van de instellingen van
het GO! waar je voor het kandideren kan gebruikmaken van een computer met
internetaansluiting.
Kandidaten die aan de voorwaarden voldoen, kunnen het recht op een tijdelijke
aanstelling van doorlopende duur (TADD) aanvragen door gebruik te maken van het

standaardformulier Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke

aanstelling van doorlopende duur (TADD). Deze aanvraag moet vóór 15 juni 2010
aangetekend verstuurd worden naar de raad van bestuur van de scholengroep waar
men het voorrangsrecht heeft opgebouwd.
De procedure en voorwaarden voor een tijdelijke aanstelling en een tijdelijke
aanstelling van doorlopende duur (TADD) worden uitvoerig beschreven in de Oproep

tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt in het
schooljaar 2010-2011 en tot de kandidaten die een beroep wensen te doen op het
recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur. Deze omzendbrief en het
bijhorende formulier kan je ook downloaden via het kandideringsprogramma of
afhalen in elke instelling van het GO!.
Voor meer informatie over deze procedure kan je terecht bij de scholengroep of bij
de centrale administratie van het GO!, afdeling Onderwijsorganisatie en –personeel,
Personeelsaangelegenheden/ Tijdelijke aanstellingen:
An Meeussen - 02/79 09 471 - an.meeussen@g-o.be
Els Degrande - 02/79 09 475 - els.degrande@g-o.be
Gerda Gasia - 02/79 09 676 - gerda.gasia@g-o.be

Sectoren



Voedingsector

De groep Mestdagh (Champion) zal 16 winkels van Carrefour overnemen.
Concreet zijn dat de supermarkten van Ans, Belgrade, Luik Blonden, Bouge,
Schaarbeek Brusilia, Luik Cointe, Eghezée, Heusy, Houdeng-Goegnies, Jette,
Jodoigne, Molenbeek Mettewie, Rixensart, Spa, Tilff en Ukkel Vanderkindere over. De
hypermarkten in kwestie zijn die van Angleur, Gosselies en Waterloo Centrum.
Hoeveel jobs er exact op de tocht staan in de winkels die onder de vleugels van
Champion terechtkomen, hangt af van de mate waarin het personeel bereid om van
functie te veranderen. In het beste geval, wanneer alle personeelsleden instemmen
met een zogenaamde reaffectatie, zou dat beperkt kunnen blijven tot 30 voltijdse
equivalenten. Indien dat helemaal niet gebeurt, dreigen 155 voltijdse equivalenten te
verdwijnen.
Dat er ook loonsinleveringen zullen moeten gebeuren, is ook onvermijdelijk.
Nu over die kwestie duidelijkheid is, wil Carrefour definitief een punt zetten achter
de consultatieronde en beginnen met de concrete onderhandelingen over de
geplande herstructurering.
Daarvoor staan twee overlegvergaderingen met de vakbonden op de agenda, op 27
april en 3 mei, die het pad moeten effenen voor de volgende stap van de
herstructureringen.



De NMBS maakt verlies

De NMBS leed vorig jaar een verlies van 286 miljoen euro, hoewel ze aanvankelijk
een winst had begroot.
De Belgische spoorwegmaatschappij bestaat uit drie delen. Infrabel zorgt voor het
spoorwegnet, de NMBS voor het vervoer en de NMBS Holding voor onder meer het
personeel. De NMBS gaat nu gebukt onder interne spanningen
Het is logisch dat het personeel gebukt gaat onder deze evolutie omdat er weer
gedreigd wordt met bezuinigingen, schrappen van treinen, afdankingen, enz.
Of minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) de spanningen kan
oplossen blijft een groot vraagteken.
De oorzaken van het verlies zijn de economische crisis, maar ook naar de structurele
onevenwichten tussen NMBS, Infrabel en NMBS Holding en naar een historische
onderkapitalisatie.
De kostenstijgingen van de voorbije jaren, vooral op het gebied van energie, konden
niet doorgerekend worden.
Sommige oppositieleden willen dan ook een debat, over het verlies, in het parlement
Ook het geweld tegen het spoorwegpersoneel neemt weer toe.
Dat tonen de jongste cijfers van de NMBS aan. In januari en februari was er sprake
van 91 meldingen van fysieke agressie. In de eerste twee maanden van 2009 bleef de
teller nog steken op 71 meldingen. 36 keer ging het om zware fysieke agressie
(slagen en verwondingen), en 55 keer om gevallen van lichte fysieke agressie
(trekken en duwen).
Ook de verbale agressie neemt toe. Zo waren er in januari en februari 2010 wel 95
incidenten, tegenover 85 in dezelfde periode in 2009.
In 2009 was er al sprake van een serieuze toename van het geweld tegenover 2008.
Volgens de vakbonden zijn de cijfers van maart en april dit jaar nog dramatischer.
Meestal zijn het zwartrijders die agressief uit de hoek komen. Ze vertikken het om
hun paspoort te tonen en denken er niet aan om uit te stappen en dat leidt geregeld
tot geweld.



Baggersector

De Belgische baggeraars Jan De Nul en DEME zijn op zoek naar circa 800 nieuwe
mensen.
Jan De Nul zoekt zowat 220 kaderleden, ingenieurs, bedienden, boekhouders en een
200-tal mensen om zijn schepen te bemannen. Concurrent DEME zoekt 150
kaderleden en 200 bemanningsleden. De baggeraars werden onlangs uitgeroepen
tot de twee aantrekkelijkste werkgevers.



Vermindering SZ-bijdrage voor jongeren
Een koninklijk besluit betreffende de vereenvoudiging van de werkkaarten schaft met
ingang van 1 april 2010 de voorwaarde af dat jongeren onder de 26 jaar die recht
geven op een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen moeten worden
tewerkgesteld met een startbaanovereenkomst. Het voert ook de werkkaart in ter
vervanging van de startbaankaart die op 1 april 2010 verdwijnt.
De tewerkstelling met een startbaanovereenkomst is niet langer vereist
Wanneer de werkgever bepaalde jongeren onder de 26 jaar in dienst neemt, dan
heeft hij recht op een vermindering van zijn basisbijdragen in de sociale zekerheid.
De jongere moet niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende
Alle personen jonger dan 26 jaar die als werkzoekende ingeschreven waren op het
ogenblik van de indiensttreding, konden worden tewerkgesteld met een
startbaanovereenkomst wanneer zij in dienst waren genomen tijdens de
geldigheidsduur van een startbaankaart.
Samenvattende tabel van de voorwaarden en voordelen.
Profiel van de jonge werknemer onder de 26 jaar.
Vermindering toegekend aan de werkgever:
De jongere die:


nog geen 26 jaar is op het tijdstip van de indienstneming;
en die laaggeschoold is
1.000 euro tijdens het kwartaal van de indienstneming en de 7
daaropvolgende kwartalen
en 400 euro tijdens de resterende kwartalen waarin de jongere bij dezelfde
werkgever tewerkgesteld is



nog geen 26 jaar is op het tijdstip van de indienstneming;
en die zeer laaggeschoold is
1.000 euro tijdens het kwartaal van de indienstneming en de 15
daaropvolgende kwartalen
en 400 euro tijdens de resterende kwartalen waarin de jongere bij dezelfde
werkgever tewerkgesteld is



nog geen 26 jaar is op het tijdstip van de indienstneming;
die laaggeschoold is en van buitenlandse afkomst of gehandicapt.
1.000 euro tijdens het kwartaal van de indienstneming en de 15
daaropvolgende kwartalen
en 400 euro tijdens de resterende kwartalen waarin de jongere bij dezelfde
werkgever tewerkgesteld is

Als datum van indienstneming beschouwt men 1 januari van het jaar waarin de
jongere de leeftijd van 19 jaar bereikt indien hij vóór die datum al in dienst was bij
dezelfde werkgever.
De periode waarin de doelgroepvermindering wordt toegekend eindigt op de laatste
dag van het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt.
De aanvraag van werkkaart wordt niet ontvankelijk verklaard wanneer ze plaatsvindt
vóór 1 januari van het jaar waarin de jongere de leeftijd van 19 jaar bereikt of op het
tijdstip waarop de jongere nog cursussen met een voltijds leerplan in het
dagonderwijs volgt.
Wanneer de tewerkstelling van de jonge werknemer aanving vóór 1 januari van het
jaar waarin hij de leeftijd van 19 jaar bereikt, en na die datum wordt voortgezet, mag
de werkkaart enkel worden aangevraagd door de werkgever van die “nieuwe”
werknemer. Deze aanvraag wordt slechts onder bepaalde voorwaarden aanvaard. Ze
moet bovendien ten laatste op 31 januari van het jaar waarin de nieuwe werknemer
de leeftijd van 19 jaar bereikt, worden ingediend.
Gevolgen van een laattijdige aanvraag van de werkkaart:
In geval van laattijdige aanvraag wordt de periode waarin de werkgever de
doelgroepvermindering voor jongeren onder de 26 jaar kan genieten, verminderd
met de periode die aanvangt op de dag van de indienstneming en eindigt op de
laatste dag van het kwartaal waarin de datum van de laattijdige indiening van de
aanvraag van de werkkaart zich situeert.

Allerlei



Diverse Diensten

(PC 219)
Diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.
Loonaanpassing van + 0,18 % op schaallonen en reële lonen.



Maaltijdcheques elektronisch

Het systeem voor de elektronische maaltijdcheques werd door minister van
Economie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) voorgesteld. Dat zal vermoedelijk
dit najaar op de markt komen.

Maar dan krijgen Accor en Sodexho ook concurrentie voor de uitgifte van die
maaltijdcheques. Het Belgisch bedrijfje “E-ve” wil de elektronische maaltijdcheques
ook gaan verdelen.
De handelaars klagen al langer over het monopolie van Accor en Sodexho, die een
kostenverhoging willen doorvoeren.
Maar volgens Dominique Michel, de topman van de distributiefederatie Fedis, zullen
de kosten voor de elektronische cheques wel drie tot zes keer hoger liggen dan in
het huidige systeem met de papieren cheques.
Maar daartegenover is het systeem zelf wel gemakkelijker te beheren en te
controleren op fraude e.d. en is er minder administratie voor nodig.



Stakingsrechten verder ingeperkt
Alle overheidswerkgevers - de federale, de gemeentelijke, die van de deelstaten beloven de ambtenarenvakbonden over de pijnpunten die deze laatste melden, altijd
binnen de 30 dagen overleg te plegen. In ruil beloven de vakbonden geen wilde
stakingen meer te organiseren of te erkennen, maar ze altijd 3 dagen vooraf aan te
kondigen; in de gevangenissen zelfs 7 dagen vooraf. Als conflicten dreigen te
ontsporen, roepen werkgevers en bonden voortaan de sociale bemiddelaars van het
ministerie van Werk op.
Dit “historische” akkoord bereikte federaal Minister van Ambtenarenzaken Inge
Vervotte (CD&V) op 20 april 2010. Bij de spoorwegen leidde zo'n akkoord al tot
minder stakingen en verrassingsstakingen.
De kleurvakbonden hebben zich dus weer slap opgesteld ten nadele van hun leden.
Neutr-On heeft hierover geen akkoorden gesloten, zodat wij onze stakingen naar
eigen inzicht zullen aankondigen.

Rubriek Antipestteam



Pesten op school

http://pestenopschool.come2me.nl/

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.

