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De aktie, die

n van verschil-
b1nnen- als

re-
voor-
zelfs
f-

dering van dotaties aan de gemeen-
ten en hervorming van Gemeenten-
~nds (OS 6/12/75),
De akties tegen de plannen De Croo-
Rumblet in de universiteiten is al
langer bezig en verd op divers
vijzen gevoerd: stakingen, bezet-
tingen, betogingen en andere prik-
akHea.
Ret belang van onze akties is niet

onderschatten, ondanks de.vaak
geringe aandacht die de offici~le
pers eraan besteedt, of de negatie-
ve artikels in bepaalde kranten (
Laatste Nieuvs 28/11/75): solidari-
teit tussen de uniefs, hechtere kon-
takten met personeel, studie- en
rkgroepen zijn naar binnen toe

positieve resultaten. Maar de ak-
tie, in de eerste plaats gericht

regering, ressorteert ook
easenA.-E(ln,bell!UlO-

t 111 -dit opzicht valt
1 te noteren op dinsdag 9/12, d,

dag van de tveed~ massale Nationa,
le Betoging (_er dan 15.000 ma-
nifestanten). T1ndemana kw

t een verklaring voor de Kamer:
er is een akkoord _t de vakbonden
voor behoud van WP, en er zullen
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geen afdankingen zijn voor AXP met
vast kontrakt. Verder vorden onder-
handelingen in het vooruitzicht ge-
steld, enerzijds met de vakbonden
over het .tatuut voor onderzoek en

rsoneel (januari '76), en ander-
zijds.met de rektoren over een "glo-
baal en gelntegreerd beleid" voor
de unief. (te be~indigen tegen '78).
Maar de regering vil g66n intrekking
van hoofdstuk III van de progr
vetlIl Volgens De Croo omdat solllllli.-

univer.iteiten door verdere toe-
passing van de vet van '71 in finan-
ci~le .aeilijkheden zouden komen.

Roe dit te interpreteren?
Het valt moeilijk te betvijfelen
dat de harde en massale agitati
van de .tudenten Tind..ans tot è1e-

tap heeft gebracht.
ar beantvoordt de regering

en slechte
11 akte genomen" van diluitspraak die
Tindemans voor de Kamer als "ak-
koord" besteMPelde. Ret is dus zeer
te ~tvijfelen of de vakbonden in-
derdaad instemmen .et de regeling
i.v.m. WP en ATP op korte termijn.
Verder vas er in het"akkoord" .pra-
ke van geen afdankingen van ATP met
vast kontrakt. Dat betekent dus
geen enkele verkzekerheid voor het
personeel met tijdelijke kontrakten
(voor Leuven is het effektief zo
dst er in ongeveer 3 veken tijd al
min.ten. 5 ATP met tijdelijke kon-
trakten verkloos geworden zijn).

nslotte betekent dit"akkoord"dat
De Croo maandenlang gelogen heeft
al. hij zei dat er geen afdankingen
zouden zijn, dit wordt eerst nu "be-
vestigd" (met aUe 6ngeloofvaardig-
heid die vij eraan hechten) door Tin-
demans, vat betekent dat het dus
voorheen niet geloofd werd in reg--
ring.kringen •••
Dat er een .tatuut komt voor het per-
soneel van de uniefs, ia een positie-
ve zaak. Ret is echter vel bedanke-
lijk dat er eerst zoveel herrie moet
gemaakt vorden, voor men eraan denkt
hierover te gaan beraadslagen, vant
er is nog _ar een v66rstel tot over-
leg, .tatuutvoorstellen moeten er
nog gemaakt vorden, en gezien de
ondervinding met andere statuut-
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NEEN AAN HET ON'l'WERP IE CRX>-
HUMBLET-GEENS

NEEN AAN DE PRlGRAMMAWET
NEEN AAN DE KRISISPOLITIEK

INHOUD:

Veto doorkijkt,
heel wat blad7.1j-

Lco's klub. Dat die
bestààt wordt ve i-du.i
op p.1-3, 8-9. ISOL
lila! column i.ntegraal. voor

u i.tleg over de wl~erelag van
De Croo-Humble" op :lebui. t or -
lanJse ,;;tudentf'; ~. 7 en 10.
'/oor jou gemak werd het "dos-
sier 'e Croo & Co" zo ':elay-
ou , aat je deze blz. uit je
Ve ,0 kan nemen, zonaer te
kuippen of scheuren.
Verder is er het vervo_g van
de gemeentefusies (p.4-5) en

het meer gebruikelijke mate-
riaal, waaronder de superde-
luxe kalender (p.10).
Deze Veto is wat dikker dan
nOI~aal, waardoor we een ach-
terstand proberen in te halen.
We willen je er ook attent op
m3ken dat nr. 11 eerst rond
16 januari uitkomt (wegens
vakantie en blok/partieels).
Verder bhjft er ons niks an-
ders over dan de traditionele
kerst- en andere wensen; wij
slui ten ons graag aan bi j p.9.

onderhandelingen (voor onderwij.
bv.),kan het nog een tijdje duren
voor de bedoelde statuten er zijn.
Bij dit positief voorstel tot .ta-
tuutbepaling, mag er echter niet
uit het oog verloren vorden dat de
beperkende omkaderingsnormen (vaar-
door het per.oneel.be.tand op ter-
IÛjn met 2.500 eenheden vordt ver-
minderd aan de unief.) blijven be-
staanl
Alles bij elkaar blij ft dit· aJt)toord·
vaag an kan de ei., die in de Natio-
nale Betogingen verd gesteld, met
evenveel kracht behouden blijven:
"Afdankingen NEE, promotie.top NEE,
werkzekerheid JAI".
Door bet ordewoord "neen aan de
technokrati.che hervorming van
unief" en in openbare debatten (zi
eldl!ra) verd steed.

unief. op inhoudelijk vlak. Deze
in betoqingen geskandeerde ei. i.
blijkbaar doorgedrongen door d,
dikke muren van Tinèleman.' kabinet,
vant hij heeft overleg in het voor-
uitzicht ge.teld over een derge-
lijk beleid. Dit overleg dat in
januari volgend jaar aanvangt en
.aet belindigd zijn tegen '78,
vordt echter gepleegd tU8~en rek-
toren en de vakbondan • In de "Ak-
tueel·uitzending van 9/12· (19ul
_rd opgemerkt dst de studenten
echter niet van de partij zullen
zijn. Deze lakonieke opaerking i.
inderdaad op haar plaatsl De .tu-
denten vormen toch het be.taan van
de uniefa, beleid.opties over on-

rwij., opleiding, vorming zijn
er voor hen. De regering laat zich
hier op dezelfde manier kennen al.
onze eigén akadelRische overheid,
die eventueel .tudentenvooratel-
lan in oqen.chouv vil nemen, _ar
al. puntje bij paaltje komt, die
voor.tellen al veer lang vergeten
i •.

Bet hypokriete van de hele Tind--
mansverklaring zit 'em erin dat
de regering vel dit overleg voor-
ziet en die bespreking plant, ..ar

r.t moeten de plannen De Croo-
BUJDblet er ko..n I Onvoorwaardelijk I
De uniefs worden in een keuralijf
gewrongen, en"dan zullen we nog
vel zien·. Maar ondertu ••en v6r-
den er omkaderingsnormen ingeperltt,
worden de fianciUe middelan be-
perltt,worden er mensen _rltloo.
gemaakt, vordan _rltingsko.ten be-
dreigd, .,.ten de unie fa, zoal.
andere bevolking.delen , opdraaien
voor ..n kri.i. vaaraan zij C]Ilen
.chuld hebben.
Dit i. een. te meer een voorbeeld
yen de demagoqie, de huichelach-
t1qheid van de regerinq, die haar
kieze~ een rad voor de ogen vil
draaien.

r voorden zijn hier niet ..er
nodig.



DE PROGRAMMA-WET EN HET RELANCE - PLAN OF

Na wekenlang. infomatie en aktie
(o.a. 2 ....al. nationale betogin-
qen van •• r dan 10.000 _nsen) in
all. univer.itaire centra, komt in
Leunn .te.ds Illeerde noodzaak naar
voor o. duidelijk d. inhoud en d
betekenis van de hel. programmawet
aan te tonen. In .ommige algemene
verqaderingen en door enkele kring-
pre.idia werd i_ra de opname van
het ordewoord -Neen aan de proqrUt-

t- in het aktieplatfom aange-
vochten.
De A.S.R. heeft in de brochure, op-
ge.teld in ....nw.rking met het cen-
traal aktiekomitee (.), een eer.te
poqing qedaan oa de programmawet uit
te leggen (cfr. ook Veto 7).
In dit artikel willen we enkel op-
nieuw kort de inhoud en de beteke-
ni. van de progr__ awet naar voor
brenqen, oe hier en daar met wat
aanvullingen de hele zaak duide-
lijker te maken.

Inleiding
Wanne.r de regering haar eer.te
beqroting.ontwerp klaar had, ver-
toonde dit een tekort van 90 mil-
jard. P.:rmoe.t dus be.paart wor-
den. Staat••ekretaris Geens ver-
klaarde na het op.tellen van de
beqroting '76:"Er i. vooroZ be-:
spaard op Or!lullvij.. SociaZ4 VOOl'-
zsorg. VolJc.guondh.id. o.f~.ifl fin
V.J'kfI.rat.)jJafln." (OS)
De reqering Tindeman. heeft dan
ook h.t -Wet.ontwerp betreffen
de budqettaire voor.t.llen 1975-
1976- opqe.teld, en dat als pro-
qr__ wet naar het parlement ge-
.tuurd. PrograJllllUlwethoudt in dat
het ont_rp te nemen of te laten
i., en dus door de CVP-PVV-RW-
_rderheid zal goedgekeurd wor-
den (zoal. bv. ook het fusieplan

p.~Àement~is_gesleurd}.

Wat betekent dit nu?
Zoal. telken. bij een ekonomische
kri.i., ziet de regering zich ver-
plicht allerhande maatregelen te
nemen om die krisis tegen te gaan.
Dit i. niet nieuw en programmawet-
ten zijn dan ook niet alleen van
1975.
Tijden. de krisi. van '60 nam d
reqering ook zo'n heel .tel maat-
reqel.n te....n om die dan door te
voeren al. de beruchte "eenheids-
_tM, di. op een massaal verzet
van .er dan een miljoen stakende
arbeiders .tuitte.
In '74 bracht een dergelijk. pro-
qr....",.t de .taat officieel 45
tiljard op.

Om na te gaan op welke mani.r de
reqering de kri.is wil oplossen,
zullen we nu de inhoud van de pro-
gr....wet, het relanceplan en en-
k.l. andere maatregelen van de re-
g.ring naqa.anom t. zien vanwaar
het geld komt en waar het naartoe
gaat.

Laten we eer.t de regering zelf aan
h.t woord in de "Memorie van toe-
Uchti.ng- voor de ICamervan Volks-
vert.egenwoordigers op 28 oktober
19'75:

."Da.. P rogroanmt:rZJfltbe tJat; • fin van
de krochtZijnfIn van dil 1'fI{/4If'ing-
politifIk. nZ. dIIzse difl bet1'flkking
h.eft op het begrotingsbflZeid. Ge-
Zijklopend sal: dil 1'fI{/4If'ingt.HIZdro
bij h.t parlflmant een andllr ~tB-
on~rp indiflnen dat flen aantaZ
t.HItteZijke beschikkingen wijzsigt
of intlOert. du noodzsakaZi;j'k zsijn
om lult h.rsteZpZan in ~rking te
steUfIn".
Het voorgelegde wet.ontwerp bevat
drie luiken: een fiskaal luik, een
luik dat betrekking heeft op wets-
wijziging.n inzake de financiering
van .ommige in.tellingen, .n ten-
.lotte een sociaal luik.

1. Fi.kaZe maatf'fJgeZfln
a. Om, zoal. d. mini.ter van Finan-
ciln De Clercq het cyni.ch uitdrukt
"a. koopkracht van H.iM en mid-
dIIlgrotfl inkomen s te vf'ijwa1'fll1",
is er een "wijaigin{1 van dil per-
.00000nbeZasting om dIIae aan te pas-
sBn aan dB etlOZutie der pf'ijaen.
en vastBteZZing van h.t ~BkaaZ
.tel.eZ tIOor dB tIfIl'1XD1gingsinko-
mana".
- de ontlOnedige indB%Qtie van d
belasting.schalen voor inkomens bo-
ven de 201.000 fr, betekent een ver-
ie. aan ~oopkr.cht, ook VOO~ klei-

ne en middelgrote inkomens;
- de aft1'6k (d.i. het stuk dat men
eerst van het inkomen mag~aftrek-
ken vooraleer de belastingen te
berekenen) wordt gefixeerd op 10.
000 fr waar die tot nog toe vari-
eerde van 29.000 tot 10.000 fr voor
bedrijfsinkomsten van 170.000 tot
360.000 fr.

Voor de technische uitwerking van
de gevolging van de fiskale maat-
regelen (aanpassing van de aftrek
voor bedrijfskosten, van de forfai-
taire aftrek op bedrijfsinkomsten,
de aftrek van de werkende gehuwde
vrouw, de gedeeltelijke indexatie
van d. belastingsschalen en de ver-
lllinderingvoor personen ten laste)

heeft een werkgroep van het aktie-
komitee van Ekonomie een gekom-
bineerd voorbeeld uitgewerkt, dat
je verder vindt.

Bet be.luit eruit: koopkrachtver-
lies en niet alleen voor de hoge
inkomens.

Belangrijk en onaanvaardbaar is de
invoering van beZastingen op de
tlervangin~sinko~ns (d.i. vergoe-
dingen wegens werkloosheid, ziekte,
invaliditeit, arbeidsongeval, on-
geval overkomen op de weg van en
naar het werk of beroepsziekte).
Hierdoor wordt de koopkracht van
de getroffen werknemers, die reeds
aangetast is doordat het vervan-
ging.inkomen lager ligt dan het
oorspronkelijk inkomen, verder af-
qebroken.

b. maat1'6g8Zen ten gunste van dil
geBinnen. Dit slaat op de dekumu-
latie van de beroepsinkomens, wan-
neer man en vrouw beiden werken,
en ze s...n minder dan 350.000 fr
verdienen, en op de verhoging van
d. aftr.k wegens gezinslasten.
Deze "qunstmaatregel" zou, nog
steeds volgens De Cleroq, betrek-
king hebèen op 450.000 gezinnen,
en 4 miljard minder opbrengen voor
de Staat. Maar ze weegt niet op te-
gen de andere maatregelen die de
koopkracht van gezinnen uit dezelf-
de inkomenskategorieën aantasten.

c, De "andere fiskale rn&atregelen"
houden een verhoging in van "de npe-
eiat« accijns op wijnen en andere
dranken" en een "etirençere kontro-
Ze op beZastil1:;sontduiking" (en
wie wordt er gekontroleerd?).
Indirekte belastingen (ook op
drank) houden geen rekening met de
inkomensverdeling entreffen dus
vooral de lagere inkomens.

Bij het voornemen van de rege-
ring om de bel..tingsaangiften
strenger en langer te kontrole-
ren, kunnen we even aandacht ge-
ven aan een "t.HItson~rp ter be-
teugeling van het sZuikweJ'k", dat
een herneming is van het hoofdstuk
"kontirol:« op dB t.HIl'kZoaen" uit de
.enheidswet van '60.
- De R.V.A. en de rechtbank krij-
qen hierdoor volledige willekeur
om arbeiders te straffen en werk-
lozen hun dop af te pakken, lou-
ter op grond van een "vermoeden"
van zwart werk;
- De politie en de rijk.wacht mo-
gen willekeurig binnenvallen in
werkplaatsen (dag en nacht)en in
woningen van "verdachten" onder
voorwendsel kontrole uit te oe-
fenen tegen sluikwerk.

2. Fina1lcief'ing van dB pl-aatee Zij-
kfl besturen en de unitlflrsitai-
1'6 insteUingen

Bierover werd in de brochure vol-
doende uitgeweid.
Bier nog enkel kort de gevolgen:
- tIOor dil gemeentfln sn dB provin-
cies: 4,8 miljard, respektievelijk
6 miljoen minder dotaties, het-
geen - gezien de schulden die de
plaatselijke besturen nu al heb-
ben - zal resulteren in verhooq-
de belastingen (konklusie van
bestuurslid van Vereniging van
Steden en Gemeenten).
-tJOor de universiteiten: 2000 4
3000 arbeidsplaatsen gaan verlo-
ren, afvloeiingen, eventueel af-
dankingen; afbraak van de kwaU-
teit van het onderwijs door ver-
minderde werkingskredieten; af-
bra&ltvan de sociale sektor en
van de povere "demokratisering";
numerus clausus voor vreemde stu-
denten en kontrole op h.n die uit
ontwikkelinqlanden komen.

3. Sociale maat1'6ge Zen
- "Een eerste maatregel heeft voor
doel sen aanlJUUflndll toeZage toe
t. kennen aan gepensionee~n en
intlaZidBn" (n1. 4.500 fr voor ge-
zinnen en 3.000 fr voor a11een-

staanden; voor invaliden .n recht-
hebbenden op het gewaarborgd in-
komen voor bejaarden wordt dit
dan 6.000 en 4.200 frl. Deze wel-
vaartspremie betekent echter een
beperking van de welvaartsvast-
h.idapremie (normaal 6' voor' 76)
die sinds .árrvang ,75 aan alle
sociale verqoedinqen werd gekop-
peld.
- De "beter« tIfIrd.eZing van dB so-
cialfl ZaBtfIn die op dil ondBmflmin-
gtm drukken in8ake dB t.HIrk(Jfltlflrs-
bijdragfln tIOor dB kindBrbijs ZagfIn"
heeft volgens alle bronnen geen
noemenswaardig effekt.
- ~erder stelt de regering "een
gnII1s aan dil bflroepsaktiviUit die
de tituZaf'iasen van een rustpensi-
oen kunnen uitoefenen vanaf dil
leeftijd van 65 jaar tIOor 17ICZ1IM-
UjkB agenten. en 60 jaar tIOor
de vroU1J8Hjke agenten" door de
kumulatie regels die gelden voor
het kumuleren van een pensioen

teen beroepsaktiviteit (- bij-
verdienste bij een vaak te laag
pen.ioen) in het stelsel van d
werknemerspensioenen, ook toe te
p...en op de openbare sektor.
- De staat betaalt 300 miljoen
minder aan rustpensioenen voor mijft-
werkers.

os maatregelen be.luiten dan met
nkele minder belangrijke voor-

stellen i.v.m. de investeringen
in zware medische apparatuur en de
overzeese sociale zekerheid.

EnkeZe andere maatregeZen
Naast de programmawet wil de rege-
ring ook besparen op de ziektever-
zekering (3,5 miljard) met als ge-
volg een strengere kontrole op de
inkomsten voor weduwen, invaliden,

gepensioneerden en wezen; verhoglng
van het r~t'lgelt~met 10 fr, ~n~min-
der terugbetaling voor geneesmidde-
len.
Verder wil ze de rijksbijdragen
voor de werklozen met l,S miljard
verminderen, en betaalt ze haar bij-
drage van 600 miljoen voor de kin-
derbijslagen niet.

KonHusie
We stellen dus vast dat de rege-
ring, in weerwil van haar demagogie,
de koopkracht van de kleine en mid-
delgrote gezinnen niet vrijwaart,

ar integendeel afbreekt. Ondanks
enkele demagogische toegevingen
voor ~perkte kategoriein van de
lage inkomens (toegevingen die soms
helemaal geen toegevingen zijn om-
dat ze financieel lager liggen dan
wat reeds voorzien was, bv welvaarts-
premie) haalt de regering met haar
programmawet heel wat miljarden
weg bij de werkende bevolking (on-
volledige inexatie van de belastings-
schalen voor bedrij fsinkOllll!ns,be-
lastingen op de vervangingsinkomens,
indirekte belastingen op drank, kon-
trole op de belastingsontduiking,
hogere provinciale en gemeentelij-
ke belastingen) en tast ze de soci-
ale zekerheid aan (kinderbijslag-
fonds, ziekteverzekering, vervan-
gingsinkomens) •
Als we daarbi j nog de loonstop en
de indexmaatregelen uit het relan-
ceplan voegen, dan moeten we ons
afvragen waar die miljarden naar
toe gaan.
Het antwoord op deze vraag geef
de regerinq zelf in haar begroting
en in haar relanceplan:
de regering wil de ekonomische kri-
sis tegengaan door de winsten van
de grote ondernemingen te bescher-
men en de bespaarde miljarden aan
te wenden als steun aan de indus-
trie.

________ vervol,,: p. 9

(.) nog verkrijgbaar voor
20 fr. op de Sociale
Raad, Bogaardenstraat 3
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DE VERLOEDERING VAN HET VOLK
De progrruru1awet en de kleine
en middelgrote inkomens.

Om de fiskale maatregelen van
de programmawet een beetje te
konkretiseren, hebben we een
cijfervoorbeeld uitgerekend.
s« hebben hi.er-i.n 5 maatrege-
len verwerkt van de 9 fiskale
die voorgesteld worden. Niet
opgenomen zijn : de aftrek op
pensioenen, de vermindering
voor minder-valtden, de nieu-
Ie be.Las-ti ng op de vervangi nga-
inkomen~ (dop, 7.iekenkas, ar-
be i.daongevat.Len etc.) en de
delrumulati& van de i.nkoms t en
van beide echtgenoten. De
eerste twee hierVAn zijn min-
der belangrijk, Je laatste
twee zijn moeilijk uit te
rekenen omdat ze slecht~ var.
toepas~ing zijn vanaf '7~, en
WA niet de belastillgsschalen
voor '77 kennen, noch het te
verwachten inflatierirme.
Ons voorbeeld gaat over: een
gexä n met twee kinderen, waar
beide echtgenoten werken en
erg bescheiden i.nkomsten heb-
ben. De bedoeling is na te
gaan of dit gezin in '76 met
de voor-gestelde maatregelen
tit de pr-ogr-ammawet na belas-
tingheff1ng meer koopkracht
zal overhouden dan dat het 0-
verhiHlcl na belastingheffing
an 1975 mt!t het thms gelden-
de systeem, en met hetzelfde
rel)le ltlkomen.
Dit zijn de berekenJ.ngen,
ommmentaar volgt erachter.

-netto-hedrijfsinkomsten sl
op alle inkomsten uit ekonom1.-
Gene akti vitei t, zowel loon-
trekkkendcr , :epensioneer' .e·,
zelfstan -i ,e.., i.ndus't.r-i.ë len ,
h~ldelna...., 1 e beroe pen,
landbouw r 1.lot rs va ..Ler
onder üez~ r

-250 OOG r. er j ~3 slechts
20 833 per and , De vrouw
verdient 1~ 700fr. per maanè en

v. part-time. Geen mid-
,1 at staan hoee inko-

-hoe wer-k L ons belastingsoy"'-
teem ? Je mag eerst van je
inkomsten een pak dingen aftrek
en, dan pas wordt de belas-

ti n 'E. r skend op het over-
schot, aarnu. mag je van }let
te ,~t len b~drKg ~oe een ver-
minder-ing VOO)' personen ten
laste aftrekken en zo vind je
at je in f'e i te moet r.etltLen

flan de staatHkas. Dit procedé
blijft helemAal hetzelfde met
de vooreestelde pro. :rnmmewet,
al] n de bed:t'Hê:en,de percen-
ta! , co~ffici~n~en, plafonds
en ~.l'ievenworfif'nver-hoogd
of ver-Las 1.
-zm0 s ee'7.e!;:.l ti tten j Tl uH,
voor-beeLd 5 wi j '7] .ingen vp.r-
wer-kt , Dat zijr :
I) de eez-s+e a rt.r-ek die je mag
~oen (voor bcdrijfslastfn) n

hüdig stelsel mag je 10,
1 , 1r , 17 of 20% aftrekke·.'l
".1' ·1 ,r'lgje inkomen. In ons
oorbeeld is het 15~ voor de

man en 1ï'i" voor de vrouw. De
programmawet voorLiet volgende
erekeningswijze : ?'(Y~ op de

eer-sue schijf van 150 OOOfr.,
10% op de schijf tussen
150 000 en 300 000 r, en ~
op ~e achi j I' hoven 300 OOO.'r.

1 975 1 9 1 6

A N V ROU V ROU W

229.025

81.415

AN

netto-bedrijfsinkomsten 169.350250.000 150.000 282.250

1ste aftrek (hedrijfslasten)

blijft over

- 37.000 - 25.500 - 43.225 - 31.935

212.500 124.500 239.025 137.415

- 10.0002de aftrek

blijft over

- 24.750 - 29.000 - 10.000

- 46.0003de aftrek (VOOl' de vrouw)

blijft over

187.750 95.500

229.025

BELASTBAAR HTKO

normaal te betalen belastin

verm~ndering voor 2 personen
ten laste

iVERICELIJK TE BETALEJ'

- 27.000

187.750 68.500

I310.440 I
169.1951
- 6.557

I 62.638 I
BESCHIKBAAR INKOMEN [ 388.962

1256.250 I
5 .32;>

- 5. 32-I 49.793 I

'76 -+ 13!? ft 3i!"'ver aes .A22_j

met.een ·toegelateu 11""""",

van 60 OOOfr';.aftrek. Dit komt
neer op een lichte verhogin
van de aftrek voor iedereen.

2) de tweede aftrek dLe je
mag doen.
u mag je 29 ooOfr. min 10%
van het inkomen, dat overblijft
na de es r- e aftrek, hoven
170 0\)( r-, af tr-ekken , met
een mi l1l.1111 mRftrek van 10
dui zen" rr-ank ,
De programmawet ~ou deze :,
wpede aftrek voor iedereen

t op 10 OOOfr. brangtin.
: ver~indering VOOr de

ffi~tS e mensen, dezelfde nf-
~rek veor de hoge inkomens.

3) de derde aftrek dip de wer-
kende gehuwde vrOL..WmRg doen.
Huidig systeeL : 40% van het
overblijvende inkomen, met
een minimum van 19 OOOfr. p.n
een maxlmum van 27 OOOfr.
Voorstel. : éénvonnige aftrek
van 46 OOO&'r., een dr-aeti ache
verhoging van de aftrek voor
a eder-een ,
) de belast.ingtarieven elf

worden e;edeeltelijk jo"el:nde:<-
eerè..
Door de voor-tdur-ende in<..exsti j-
ging komen veel gezinnen op Ie
duur- j n een hogere belt.<>tin -
schaal, t.ere cht , .zodat ze pro-
centueel m&er bela~tlng moe-
ten be'tal.en, alhoewel hun in-
komen dezelfde re~le waarde
heeft. Di t kan ve r.io Ipen wor-
den door tie belastingschalen
zelf aan de index te koppelen.
Dit principe wordt door de
pr-ogr-ammawef i nzevoer-d , maar ••
alleen voor die belapt~ngscha-
len voor de inkom~no onder
201 OOOfr. ~.a.w. alleen die
mensen die zo weinig verdi.e-
nen, zullen geen last meer
ondervinden van de progressi-
iteit der belastingen. Boven

dat inkomen worden de bestaan-
de sC'halen altijd minder en

r aan CiC annex aangepae t ,
en vanaf 450 000 'r is die
aar.passing nul. _.a.w. voor
deze ho e inkom ns verandert
er niev , zij blijven alsmaar
in hogere tarieven vallen,
naarmate de index f1tijgt.
'je kunnen -hier onmoge1i.jk
de vollediee tarieven afdruk-
ken. Voor ons voorbeeld gel-
den volgende tarieven : in
'75 betaal je op inkome ••

ell 210 000 en 314 999fr.
een belasting van 41 150fr +
30% op het gedeelte boven
2100oofr. In '76 betaal je
(alA de programma'lIet erdoor
komt) op inkomens tussen
210 000 en 329 999fr. een be-
drae V~ 31 165 + 34,7;~ op
het deel boven 201 OOOfr.

~) de verminaering voor per-
sonen ten laste.
Iederf:en mag naargelang het
aant~: pflrsonen ten laste,
een bepaald percentage van
het te betelen bcclrag aftrek-
ken. Met acht of meer ten
laste, mag je zelfs 100%
aftrekken, je betaalt dan
niets. H~erop lS wel een be-
perking : je mag deze vermin-
erjng slechts toepassen op

dat deel van de belasting dat
je moet betale~ op het inko-
men tot 280 OOOfr. In '75
mag ono gezin de verml.nder~ng
(10% voor 2 personen ten lasie)
dus volled.ig toepassen, want
we zitten onder de 280 OOOfr.
De prot;r91runawet-....erhoo '1;ddit
plafond tot 300 OOOfr. We
zien dat ons gezin daar in
'76 boven zi.t, dus mop,en zij
de venninderin (die 10%"
blijft), niet toepassen op
het ~anse belastingshedrag
59 195, maar slechts cp dat
deel van de belasting dat be-
tz-ekkrng heeft op het j rikomen
tot 300 OOOfr. Dat ~eel 18

65 ~6" de vennindering in

55T "r; {N.13. vana
wordt het pla.&'ondop 350
gebracht.)

-het resultaat van al deze
aanpassingen wordt zichtbaar
onder~ de tahel : de cn-
dez-Li.n.je kompensa t i e« van .
'goede' en 'slechte' maatre-
eelen hebben tot gevolg dat
ons gezin een koopkrachtver-
lies lijdt var. 6 422fr. Hoe
komp.n we daaraan ? We verge-
lijken het benehikbaar lnkO-
men (na belastingbetalir.g)
va.n 'ï5 met dat van '76, na-
dat Vle ee~ aanpassing gedaan
hebben aan de indexstijging
var_ het jaar '75. Deze index-
stijging bedraagt 12,9% (dat
is het cijfer dat de regering
zelf gebruikt). D.w.z. dat
een inkomen van 350 207 nomi-
naal in 1975 dezelfde koop-
kracht vertegenwoordigt als
een 1nkornen van 3~0 207 +
12,9% = 395 385fr. in 1976.
Ons gezin houd t in dat jaar,
net de nieuwe belastingsmaat-
regelen, slechts 388 962fr
over. Ze lijden dus een koop-
krachtverlies.

-tot nu toe hebben we nog twee
andere voorbeelden uitgerekend
met hetzelfde resultaat :
koopkrachtverl.es, en niet
alil.eenvoor de hoge inkomens.

-we beweren lliet dat er geen
gezinnen denkbaar zijn, die
voordeel ~lllen hebben hij die
ru euwe maatregelen, maar het .
is zeker niet de meerderheid.

-zoals gezegd kunnen we de
belangrijke maatregelen i.v.
m, de vervangingsinkomens en
de dp.kumulatie van de inkomnes
van echtgenoten niet rekenkun-
dig tlnalyseren, omdat ze pas
vanaf 1977 van kracht Vlorden

Werk-Aktipgroep van Ekonomie.



1
In vorige Veto beklaagt men
z~ch over de jobisten op de
~nschr~jvingen,laat ons en-
kele misverstanden uit de we-
reld helpen:
1. Wij werken niet 6 uur,maar
7 en in praktijk bijna altijd
8 uren.
2. Wij weten ook dat wachten
lang duurt:het zou vlotter
gaan moesten alle studenten
hun papieren juist invullen,
hun studentenkaart meebrengen
en niet allemaal per sé 's na-
m~ddags komen
3. De behandel~ng is inderdaad
subjektief:probeer zelf maar
eens 3 tot 4 uur stil te zit-
ten,550 tot 800 studenten per
dag te "behandelen",die je
soms 3 X dezelfde vraag stel-
len en je afsnauwen als het
niet erg vlug gaat :memand
wordt graag opgejaagd dus war-
en wij ook wel eens onvriend-
eHjk,sorry hoor! Vlij hebben
eerlijk getracht serieus door
te werken, echt waar.

Luk Motmans,jobist.

2
Geachte redaktie.
We zouden graag langs deze weg
enige (wan)toestandenop het Paus-
kollege doen bekend raken aan een
wat breder publiek. Het is al wel
langer bekend dat het Pauskollege
niet bepaald het prototype is van
een studentenhome. dat bijdraagt
tot demokratiseren en socialisering
van het studentenmilieu. Maar de
laatste tijd wordt het des te dui-
delijker dat men hier er een soor
studentenhome voor "elite"studen-
ten wil maken. en dan bij voorkeur
nog niet al te sociaal bewuste
studenten. Enkele gebeurtenissen
wijzen duidelijk in die richting.
-één van de ergste zaken is wel
het feit dat nienand hier een
huurkontrakt of iets dergelijks
krijgt voorgelegd. Oij de in-
schrijvingen in de Halle is er wel
een lijst (vanwege de direktie)
aanwezig met de op het Pauskol-
lege ingeschreven studenten. Dat
volstaat dan en men moet zich dus
niet met een beiderzijds onderte-
kend kontrakt aanbieden bij de
huisvest1ngsdienst. ~lelke rechten
wij hier hebben indien men ons
bv. gedurende het jaar buitenzet.
is dus een open vraag ?

-de huurprijzen (van 36 500 tot
46 000 fr. per jaar I kotprijs +
ontbijt + avondmaal. welke verplicht
inbegrepen zijn) beginnen hoe lan-
ger hoe meer op een soort financi-
ele selektiedrempel te lijken. om
alzo nog slechts studenten uit een
financieel sterk staande klasse te
moeten aannemen.

-op financieel gebied is er verder
ook helemaal geen mogelijkheid
(ook niet na aanvraag) tot inzicht
in de boekhouding. Dm van enige
inspraak in het financiële beleid
nog maar te zwijgen. Uit vrij ge-
fundeerde (maar dus niet officiële)
berekeningen blijkt echter dat er
toch wel een vrij aanzienlijk over-
schot zou kunnen bestaan. (onfe-
veer 1 miljoen fr ??)

-in het kader van de vorig jaar
aangekondigde besnoeiingen in de
sociale sektor. was er sprake van
sluiting van de mensa hier op het
Pauskollege. President Sabbe or-
ganiseerde daarvoor een "algemene
studentenvergadering". waar het
ons wel was toegestaan iets te zeg-
gen. maar van enige inspraak was
er geen spoor. Hij verklaarde bij
die gelegenheid ·dat het toch bene-
den de standing van het college
als het 'onze' was niet over een
eigen mensa te bescbikken" Hij wil
van het Pauskollege immers een
studentenhome maken in de aard van
diegene. die er in Oxford en Ca--
bridge bestaan (wat zulke hOMes
ook moge wezen). Verder werd er
daar ook op aangedronp,en deze
zaak niet te regelen via de Soci-
ale Raad omdat die sterk belnvloed
werd door linkse krachten. die het
Pauskollege zouden willen verande-
ren en ·verlagen" tot "iets als
Camillo Torres". Dat de mensa
hier nog altijd bestaat. wijst nog
maar eens op de hier aan de unief
heersende ·vriendjespolitiek". Bui-
ten de luxe van een eigen rensa.
schijnen de heren studenten hier
cok~nog··t~ 'moeteIl beSc':likker:-Qvtlr
de luxe van personeel. dat de ko-
ten komt kuisen.

-het is hier ook verboden de kener-
deuren te behangen met affiches
met of zonder politieke inslag.
Oit verbod is natuurlijk niet of-
ficiëel. mear opgehangen affiches
worden door het personeel mee-
genomen en de namen van de "schul-
digen" genoteerd. Hierbij kan ook
nog worden vermeld dat men hier
in de leeszaal naast "De Standaard"
ook geregeld Panorama en Beelden.
propagandauitgaven van de Zuida-
frikaanse ambassade. kan vinden.
Wat er bv. ook nog een hele wee
te bezichtigen was : reklamefolders
en een proefnummer + abonnements-
aart voor het ultra-rechtse blad

Alternatief van hoofdredakteur Vic
Van Brabtegem. Als er dan. als
reaktie. op eigen kosten aanr.e-
schafte Amnesty International
dossiers over Zuid-Afrika r,elep,d
worden. zijn die binnen de 3 uur
verdwenen. Hoe. door wie en naar
waar. blijft een vraagteken.

-de "sereniteit en de "estetische"
waarde van het gebouw hebben vaa
de bovenhand op meer menselijke '.•
waarden (verbod tot koken in de
kamers. maar ook geen r.emeenschap-
pelijke keukens voorzien I streng
verboden op het gras te lopen etc.)

-het is nons 0011. nog altijd niet
duidelijk. waarom zich hier zo no-
dig naast 2 direktieleden nor,4 sub-
regenten moeten bevinden. Deze heb-
ben hier kost en inwoon gratis en
ontvangen blijkbaar alleen al maar
omdat ze zich hier bevinden boven-
dien nog een vergoeding. (rogelijk
zijn ze aangestld als beroepsproe-
vers van het Alma-eten hier in de
mensa)

Enkele studenten van het Pauskollege

2. Beoordeling van de eerste
fusies.-

Slechts in Limburg werden na
de eerste fus~es betrouwbare
evaluaties uitgevoerd, voor-
al door het LI30 (L.unburgs
1I1stl.tuut VOOl' SamenleVl.ngs-
Opbouw) Hier volgen een aan-
tal bedenkingen :
-samenvoegingen werden niet
volgens een globaal plan uit-
gevoerd.

I • -er ontbreekt een duidelijkeILEES · ,_~;s~~;ies werden
• ken ~n het kader

streek waarin de
thu~s hoorde.

-de overheid bleef in eebreke'
door onvoldoende te inve3te-

~

DENNEw.ëELDE- 0geL
12-14 ciscemlxu'

MEISJE ZOEKT EEN KOT MET
KOOKGELEGENHEID, IN LEU-
VEN •••
,VEET JE IETS, KOM DAN ES
LANGS BIJ PAUL CROMBAG ,
PAUL LEBRUNSTRAAT 4
3000 , LEUVEN
D RIN GEN D •••••••• J

'ASR-weekend

Naar aanleiding van redaktieverga-
deringen van Veto, replieken op ar-
tikels van de A.S.R., is gebleken
dat er over de Algemene Studenten-
raad, over Veto (het blad van de
A.S.R.) vanuit de verschillende ra-
den verschillende visies, al dan
niet voorkomend uit misverstanden,
bestaan.

1. Da A.S.R •• aoaLs momenteel op-
gevat. is eigenlijk nog maar een
jeugdig iets. dat nog stevig op po-
ten moet geaet uorden; maar lJaal'in
1)a7Iuit hst vertede« reeds enkeZe
krachtLijnen LeV6n: de A.S.R. wil
een stuJ.ring zijn VOOl'en in de pl'O-
g1'8ssieV6 studentenbeweging; "de
pl'Opr8ssieve dtudsntenbeLJeging
heeft jaren naëen getracht Pl'Ogres-
sieV6 ideesn binnen te b1'8ngen bij
de studentenbevolkinp. ( ••• ) de
studsnten hebben steeds de eis
VOOl' radikaLe maatschappijhsl'VOl'-
"":'f'.(;_~ O~l' P.nt. echt» _dpmQkrat~e
en l'Bchtvaal'digheid - gesteZd."
(VETO. jg.2.2). Het is dan ook
de taak 1)a7I cis V6l'schi LZende ge-
Ledingen 1)a7I de A. S. R. 0111 samen
binnen de A.S.R. aan de 1'8aLisa-
tie 1)a7I dit pl'incipe te IJ6rken.
Wat betekent dit konk1'8et?
2. Een ancisl' punt is dat hst pas
vanaf vol'ig [aar is dat de vel'-
echi: lZencis raden, en vana]' di t
[aar ook I.S.O.L. onder de A.S.R.
samenlJ6l'ken. Een goede samenLJel'-
kinp bel'Ust op een goede oeretend-
houding. Het is daarom belangl'ijk
dat binnen de A.S.R. geweten 1J01'dt
hoe cis raden aichae l f aien in ris
A.S.R. en wat aij 1)a7I de andere
l'aden verwachten.
3. El' is reede een praktische wel'-
kin(1 vinnen de A. S. R.: cis finan-
ciële kommissie. de vl'ijgestel-
den. Is deae omanisatievol'l7l vol-
doende of kan e'i- aan V6l'betel'd
wol'cisn.

IFusies van de
gemiste kans!

DEEL L.

gemeenten, een

Dit zijn de voornaamste punten
waarover tijdens een weekend,
ingericht door de A.S.R. in Geel
tussen 12 en 14 december, zal ge-
diskussieerd worden.
Aan alle vertegenwoordigers in de
diverse raden werden uitnodigingen
gestuurd, met het verzoek om per
raad reeds voorbereidende gesprek-
ken te hebben over deze onderwer-
pen.
Ret spreekt vanzelf dat van dit
weekend uitgebreid verslag zal
verschijnen in ons eigenste Ve-
to; dit in het eerste nummer na
de Kerstvakantie (te verwachten
tegen 16 januari.
Eén brok lektuur ...

Vorige Veto behandelden we
de wijze waarop en het licht
waarin de fusies moeten ge-
zien worden. Dit tweede deel
heeft als doel een juistere
analyse te geven over de bete-
kenis van de fusies.
1. Een eerste reeks.
Een reeksje fusies van '64,
'70 en '71, verminderde het
aantal gemeenten in Vlaande-
ren met 218. De eerste bedoe-
ling : 'bestuurskrachtiger'
gemeenten maken. Vier van de
nieuwe gemeenten tellen nog
altijd minder dan 700 inwoners
en 47 anderen minder dan
2 500. Alle komen in aanmer-
king voor de tweede fusie,
slechts enkele jaartjes na
de eerste. Men kan zich niet
van de indruk ontdoen dat er
nogal losweg gefusioneerd
werd, zonder al te veel be-
leidsvis~e. Zulke visie ver-
onderstelt immers dat men het
grondgebied om een bepaalde
reden opnieuw zou gaan inde-

len. Die visie was met merk-
baar.

t In sommige streken verdwenen
I aar-da g wat kleine dorpjes,
I in andere bleven ze rustig
~ verder bestaan. Op welke
gronden bepaalde gemeenten
samengevoegd werden bleef
noal onduidelijk. De overheid
kreeg bij deze eerste fusies
zware kritiek van de Belgische
vereniging voor Steden en Ge-
meenten die meer ~npraak voor
de gemeentebesturen vroeg en
de onwetenschappel~jke aan-
pak aankloeg. Aan de macht
van de partijen op het loka-
le gemeenschapsleven wordt
(voo~lopig) met geraakt.

niet beke-
van de :.
gemeente

E.H.B.O. - CURSUS: Elke woen
sdag om 19U30 in de 3russel-
se straat 141 ; georganiseerd
door hetVlaamse Kruis •••••••
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'.. I Éen fusie verandert niets aan3. De beln,n,gr~Jkhe~d van een i de struktuur van een gemeente
fus~ • , noch aan de onmondigheid van

Het groo ete verwijt voor de î de burger in zijn kleinste
vorige en ook voor de huidi.ge I leefgemeenschap. De enige in-
fusi~~~: ~e weersla.g van ~en I ~praakvormen yan d~ jongste
samenvoe"gl.ng Van gemeenten op < Jaren, de advl.esraaen, moe"ten
de bevolking wordt onderschat op veel plaatsen nog de weer-
ofwel genegeerd. Voor de 0- stand van de overheid overt'in-
verheid lijkt de hele fusie- I nen en als zij er dan al zijn,
~aak een administratieve ope- i funktioneren zij slecht of
ratie waarvoor cnkele fazen ! worden zij door de overheid
voorzien worden die dan ge- I geboycot. Hoe moeilijk moet
woon maar afgehandeld worden. I het dan worden met in een
Er wordt uit het oog verloren i bureaukratisch stelsel te
(of geen rekening mee gehou- I vervallen waarin de afstand
den) dat de symbolische ver- I tussen mlrgers en overheid
huis naar een andere gemeente I groter wordt en er geen k.ans
meer ie dan de formaliteit bestaat dat er rekening ge-
een andere gemeentenaam op je houden wordt met de wensen
l.dentiteit k~art te laten - I van de bevolking.
aanurengen. _n je onmiddel-
lijke leelw~reld verandert
er zoveel dat op lange ter-
mijn een stuk van je levens-
patroon kan gewijzigd worden

'Enke)a gevolgen liggen voor
de hand. Je komt in een gro-
tere gemeente terecht waar-
door op vele plaatsen een de-
f~nitieve streep getrokken
wordt door het geceLf.i.gele-
ventJe onder de kerktoren,
ver van alle drukte en gewoel
Als je oppast staat op het
rustige kerkpleintje van nu
innen 10 jaar een drukke

superraarkt , Je hebt het an
een grotere tiemeente niet
zo in de hand. Het zit er dik
in dat de opstand tussen o-
verheid en burger op het
plaatsell.jk niveau, dikwijls
nog het enige hartelijke, tot

.onoverkomelijke afmetingen
groeit. Dat de hele bevolking
de burgemeester en de raads-
leden persoonlijk kent, zal
er wel niet meer bij zijn.
Het wordt alles wat degell.j .
ker, anoniemer, q,rootser, ge-
stroomlijnder, maar daarom
niet beter. Tenzij de kansen
laan~esrepen worden om in die
Igrotere eenheid beter dan
vroeger ten dienste te staan
Dorpen of wi jken kunnen aan
datgene geholpen worden w~

[5
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ren om een zo belangrijke
verandering goed te laten ver
lopen.

-de samengevoegde gemeenten
stonden voor een sterke stij-
ging van de uitgaven om de
vroegere dorpen naar ui trus-
ting op het niveau van de
kerngemeenten te brengen ter-
wijl de inkomsten niet in
evenredigheid toenamen.

-de zorg voor de gelijkscha-
keling van de vroegere dor-
pen verdrong het nemen van
meuwe opties.
-de zitdagen,van de gemeente-
:lijke administratie in de
vroegere dorpen heeft niet
altijd sW~ges, tenzl.j voor
Iverklozenkontrole.

-de nieuwe sekretarissen wer-
den niet steeds volgens be-
stuurskundige kriteria ver-
kozen, met de gevolgen van-
dien.

-men kwam niet aan voldoende
bekwame gemeenteraadsleden,
noch ambtenaren, er werden
veel mensen gefrustreerd en
er was al te weinig begelei-
dlong bij deze belangrijke
veranderingen.

Tot hier een aantal bedenkin-
gen van het LISO

zij al jaren om vragen, wat
beter straten, meer sport-
voorzieningen, meer .eSeldvoor
verenigingen, een beter runk-
tl.onerende school, enz. :n
een grotere gemeente kan meer
aandacht besteed worden aan
gezondhel.dszorg, ruimtelijke
ordening, tewerkstelling, hui--
vesting.
en wil dus door de fusies,

gemeenten tot stand brengen
die beter beantwoorden aan de
behoeften van de bevolking.
Grotere gemeenten zouden be-
ter in staat zijn om de sa-
menwerking met de bevolking
te organiseren. Het gaat er
dus om een doe treffender en
demokratischer bestuur moge-
lijk te maken. Althans op pa-
pier. In praktijk lijkt het
enigziru; anders. Er wordt
weinig of niet gesproken over
methoden om de bevolking bij
het bestuur te betrekken, e~
venml.n als over de vorming
van de gemeenteraadsleden of
over de aanpassing van aller-
lei raden. Aan vormingswerk
of opbouwwerk wordt kennelijk
niet of nauwelijks gedacht.
De belangenbehartiging, de po-
litieke vertegenwoordiging,
het verenigingsleven enz. on-
dergaan onvermijdelijk wij-
zigingen.
Fusies kunne veel in beweging
brengen. De schaalvergroting
zal haast de greep van de
gevestigde strukturen en poli-
tieke partl.jen op het plaat-
selijk .m<l<lt'"lchappelijkleven
verstevigel • Door een grotere
centraliserin. zal het gemak~
kelijker worden kontrole uit
te oefenen op de plaatselijke

De tijdelijke onwennigheid op
de drempel van de samenvoeging
kon echter ook een urueke ge-
legenheid zijn om een nieuw
beleid voor de plaatselijke
gemeenschap uit te stippelen
en gestalte te geven aan
nieuwe initiatieven en even-
tueel aan een nieuwe politie-
ke beweging die de gemeente-
lijke demokratie nieuwe in-
houd en betekenis kon geven.
ij de samenvoeging van ge-

meenten deed zich de unieke
kans voor om na te denken o-
ver andere vormen van samen-
leven en bestuur van gemeenten
:ndien nu geen inspraakkana-
len ingebouwd worden, moet
men niet verwachten nog ooit
een kans daartoe te krijgen.
De enige manier om de bevol~
king het sterkst bij het funk-
tioneren van de gemeentelijke
l.nstellingen te betrekken is
vormen van zelfbeheer te zoe-
ken. Het moet mogelijk zijn
om de gemeente een zekere
zelfstandigheid te laten be-
houden. In deze wijken zou-

den wijkraden beslissingen
kunnen nemen in verband met
zaken die voor hen belangrijk
zijn. De leden van de wijkra-
den kunnen door de plaatselij-
ke bevolking gekozen worden.
Tussen dit nieuwe beeld van
de gemeente en het huidige
liggen zeker nog andere mo-
gelijkheden open. Het komt
erop aan de meest gunstige
te zoeken.
Iedereeen heeft de mond vol
over bestuurlijke vernieuwing
en de vernieuwing van de ge-
meentelijke demokrat~e verzeilt
op de achtergrond. Gaat het
enige resultaat van de fusie
zijn dat er een computer wordt
ingeschakeld voor de adminis-
tratie ? Dan is dat maar een
magere aanwt ns't, Evenmin zou
het een aan~~nst zijn als de

samenvoegingsoperatie slechts
voor gevolg heeft dat enkele
naamloze technokraten of par-
tij-politieke potentaten het
laatste restje, misschien folk-
loristisch, maar toch ook
spontaan en ongebonden plaatse-
lijk politiek en rnaatschappe
lijk leven, in de hoek gingen
drummen.
Met de demokratische werking
is het in de huidige gemeenten
ongetwijfeld ook niet alles
en de meeste mensen zal het
.misschien geen zorg zijn; hoe
of waar de gemeente bèstuurd
wordt. Maar ze hebben ongelijk
en niet alleen omdat op gemeen
telijk vlak allerlei d~rekte
belangen aan bod komen. De sa-
menvoeging van gemeenten moet
een gelegenheid zijn om iets
te doen aan de gemeentelijke
samenleving, om de onverschil-
ligheid te doorbreken en .!'l-
menwerking aan te wakkeren.
De gemeente is een gemeenschap
Tenzij men alle hoop heeft
opgegeven om nog eens een
menselijke gemeenschap tot
stand te brengen, en alles
liever aan naamloze deskundi-
gen laat.
De fusies hadden een aanspo-
ring moeten zijn om samen na
te denken en samen iets te
doen aan de gemeentelijke sa-
menleving en aan de o~tvoog-
ding van de maatschappij.
Is hier echter niet het spel
van de gemiste kans gespeeld ?
dokumentatie :

politiek alternatief.
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HOE GERAAK JE AAN EEN EENNACHT-
BIJSLAPER:Methode in tien pun-
ten voor angstige,passieve ho-
moseksuelen van het mannelijk
geslacht (sic.) die zich al-., ., or

geraak je kapot door
te verliezen.

1. Doe alsof je je plots be-
wust wordt van de drukte om
je heen.

a.Breng daarbij de rug
van je hand naar je mond en
geeuw l~chtjes maar elegant.

b.\'Irijfmet je vinger-
toppen zacht omheen je ogen.

2. Kijk even quasi-verwonderd
rond,en maak een selektie van
dp.potensjele kandidaten;dit
is afhankelijk van:

a.Je finansjele toestand
b.Je graad van geilheid
c.Het huur waarop je

thuis moet komen van de foto-
klub of andere voorwendsels.

3. Glimlach vervolgens raadsel-
acht~g,strijk traag door-
heen je haarnen ga naar buiten.

!!Hou inmiddels de re-
akties van je gekozen kandida-
ten in het snuitje.

4. Bu~tengekomen,ga je naar
de toiletten.Misschien heb je
er dan al één achter je aan
en dan treft het dat je op zo
een geschikte plaats bent voor
een vluggertje.Afijn als het
niet de goe~e ié,poeier hem
af en je neus bij.Herstel je
make-up.Kam je haren. (Niet te
strak, eerder nonchalant).

5. Haal een zakspiegeltje te
voorschijn,en kontroleer nauw-
lettend de lichtval op je ge-
zicht.Lokaliseer in gedachten
de lichtbron want strakjes in
de bar moet je voor dezelfde
meest favorabele lichtinvals-
hoek zorgen.Kijk ook even na
of je glimlach wel degelijk
raadselachtig is.

6. Ga ter~g naar de bar, bestel
iets. Wie wil betalen en niet
tot de selektie behoort:af-
wimpelen door kontant aan je
schuld te voldoen.

7. Kijk rond (tracht je angst
de baas te tlijven en niet
zenuwachtig te lijken) ,maar
let wel op de lichtbron (zie
supra)

8. Als je dan ritmiese muziek
hoort,bewweg dan mee vanop je
plaats.De heupen zijn hier de
krit~ese lichaamsdelen.Trek
je schouders een beetje op, zo-
dat je tengerder lijkt dan je
bent.

;._~~.omalerw.i.jz~_.(.je.Jn_o~_:t e_r
natuurlijk zorg voor dragen
er zo uit te zien zoals je
erui t wil zien) wordt ~ ge-
haald bij de eerstvolgende
slow.Bedwing je ongeduld en
praat niet met hem,maar werk
met je vingertoppen - je adem
(een goede tandpasta en een
droge okselontgeurder zijn
onontbeerlijk) - en in laatste
instantie met je onderlijf.

10. Probeer te weten te komen
wat je wilt weten:Vlaar gaan
de nachtelijke evenementen
plaatsgrijpen. Is-ie zo stoer
als ie eruitz~et •••?

Zo,sukses.En als het niet gaat,
en je bl~jft bang en onzeker
dan trekken wi j onze handen
af van je,dan ben je neuroties.
Ga dan naar psych - oIogen

- iaters
- iatriese

instellingen.

P.S. Bovenstaande ontstond na
een per~ode in homo-bars en
dancings. Zou het LSWH (of wat
het zou kunnen zijn) een stand-
punt kunnen innemen,of zijn
ze bij diegenen die ook liever
d~ handen aftrekken vsn een
voorbeeldje als hierboven.ln
dat geval is bijgaand tekeni-
ngetje een passend embleem.
Voor wie zich een beetje her-
kende in de tekst. Weten jullie
dat er iets anders bestaat dan
bars en parties? Willen jlül~e
dat er iets anders bestaat?
Zouden we daar wat aan kunnen
doen, denken jullie,lezers?

~~~~~~~Karel Fonteyn.

Ik ben lid van een klassemaat
schappij. Ik voel het als ik
op de tre~n stap. Ik koop een
ticket ~n een station, en aut
omatisch word ik naar de twee
de klasse gedreven. Ik ben er
zo aan gewend geraakt dat ik
spontaan een eind opzij loop
wanneer de eerste klassewagen
net voor mijn neus stopt. Ik
hoor bij de massa, daar ben
ik geboren, daar voel ik me
thuis.

Geen haar op mijn krullebol
denkt nog aan verandering, de
toestand IS zo en de trein
rijdt al jaren op hetzelfde
spoor. Het LS de kaartjesknip
per niet, het is de stat~on -
chef niet, de machinist ~et,
de kruier niet, het is •••••
••••de koning. De Koning? nee
de regering. Neen, ook de reg
ering niet. Het ~s de NMBS
met zijn vriesneus en skie
sport in Spanje. Neen, dit is
het evenm~n. Het is de vrouw
met haar luxemantel die plaats
neemt in de eerste klassewag-
en. En eigenlijk nog die
vrouw zelf niet, maar wel haar
bontmantel.
Goed, maar wat dan met die vr
ouwen ie in de tweede klasse
reizen en toch een bontmantel
dragen? Die hebben al hun geld
besteed aan het kopen van zo
een mantel , zodat ze nu geen
.--;••••• -E:1'~waarom--ilee-ft~do-a
e vrouw meer? Omdat hun man
meer •••••••• en omdat alle Be~
gen gelijk zijn voor de wet,
want de NMBS is een staatsbed
rijf dat werkgelegenheid ver-
schaft aan mennen die in priv
ate ondernp.mingen geen kans
zouden maken.
Ik dacht- toen ik een zitplaats
had gevonden ~n de overvolle
tW~é!de klasse-, ik dacht: dat
oud mevrouwtje kan toch niet
blijven rechtstaan. Als straks
de trein stopt valt ze missch
ien over ean reiszak, en been
derbreûtke•.bij oude mensen gen
ezen veel te traag. Ik stond
dus op en vroeg beleefd aan
de kaartjesknipper of mevr-ouw
soms in de eerste klassewagen
plaats ~ocht nemen? Dat mocht
natuurl~jk niet,zei de man.lk
vond dat heel spijtig voor
het vrouwtje, en toen ~k de v

trein verliet zag ik nog net
door het raam hoe zij ging
zitten op de plaats die ik vo
or haar nad voorverwarmd.

Verbindingen tussen grote ste
den zijn goed voorzien van tr
einen, flhnstens om het half
uur is er een direkt of een
semie van dat soort. Ik heb e
echter het ongeluk gekozen
dat mijn ouders op het platte
land wonen. De trein die naar
het platteland rijdt i~ e~ zo
een voor "allen" 'omnibus).
Tenminste, sommige stukken er
van. Als ik op de spitsuren de
bevlUste stukken binnen w~l,
zweet ik met de mensenmassa
mee. Ze kaarten in een hoek.
Ze praten twee aan twee of ze
lezen de v/teede helft van hun
krantje op hun eentje.

Ze rok Ien nooit alleen. De hele_vloer
is een asbak en de asbak is
een vuilnisbelt. Ze doen hun
jassen nooit uit, want die zijn
als kussens op de houten ban
ken. De trein is van hen. Ze
maken er hun thuis, ze kennen
elkaar en hun dagelijkse weg
uit het hoofd. WEG! UIT DE WEG
schreeuwt een kaartjesknipper
eleefd. De trein mi~dert

vaart. Onverstaanbare woorden
en groeten voor vrouwen ki nd
eren. Tot 1'I0rgen.

Ben man en de vrouw met de
bontmantel keken donr het eer
ste klasseraam van de trein.
Ze wisten nog perfekt van het
jaar tevoren hoe de trein sto
pte in elkldorp. De mlUl herin
nerde zich nog verscheiden na
men en citeerde er enkel bij
wij7.e van spel voor zijn vr-
ouw. Telkens als er een juist
was, kraaide de vrouw in haar
zakdoek. Hun jassen en ~antel
s hingen bij de tegnovprlig -
gende zitplaats. Waneer de man
wou roken draaide hij het raam
op een kLer zodat verluchting
kon plaats hebben zonder felle
tocht te veroorzaken. Het was
heel rustig in de wagen. Bij
het instappen in de grootstad
hadden ze wel gemerkt dat er
iets niet in de haak zat. Het;
werkvolk raakte maar niet in
de trein. binnen. Er waren geen
wagens genoeg. Misschien W8.!J
er vandaag uitzonderlijk veel
volk. Wermensen hebben ook
nooit geleerd hun beurt af te
wachten en één na één op te
stappen. Zij willen er allem-
aal tegelijk in. Ze laten niet
eens de andere reizigers afst
apperr, :Ze ·wi-llen~bo.vlug~llioge
lijk thuis zijn. Ze gunnen el
kaar geen ruimte. Niemand wil
zi jn plaats afstaan aan de an I
dere. Niemund wil wachten op I
de volgende trein. Zo zijn, ze I
nu eenmaal. Dat is hun mental
Heit.

Ik dacht, toen ik hetzelfde all
enkele keren had meegemaakt:
het kan toch zo niet blijven.
Ik protesteer, ik kom in op -
stand. Ik ga naar de station-
chef en maak me dik. Of het
soms normaal is dat buitenlij
nen minder wagens krijgen dan
tadslijnen? Of het werkvolk

geen recht heeft op even ruim
e zetels alo anderen? Of de
helft van de re~z~gers moet w
achten op de volgende trein
als er slechts twee mensen in
de eerste klasse zitten? Of
men'de arbeiders soms op el-
kaar moet plakken nadat ze de
hele dag gezweet hebben?
Van dat alles heb ik niets ge •
zegde De stat~onchef LS de
baas n:iet. Hi.i aa een w.i aueL
op het sppor. En de bedienaar
van de wissel is op zijn heurt
een wissel. Stuk voor stuk wis
seIstukken.

vervolg blz. 7
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1. Woensdag 17 december richt
het KVHV een "Vlaamse avond"
in met deelname van Armand
Preeud'h~mme,het Kliekske en
de Kegelaar.
2. We dachten dat volksdans
op zo een avond een gepaste
afw~sseling zou bieden.

L' 3. Welke zijn echter de be-
---- --- ----------~------, doelingen van de uitnodiging

I - .. aan de Kegelaar? Zijn we mis-

I 0 S
1

Hij wil zich bevrijden ven zijn Itelie. el is hun kOrml8rcieel suk-- schien het voorwerp van eenALL N ANFAN rnvolutdonef r verleden en enkel ses nog niet zo groot. Hun films ronselingskampanje ter ver-
i nop voor zichzelf leven. Zijn vroe behendelen meestel hetzelfde teme. sterking van de KVHV-gelede-
I gere vriendin en zijn oude vrien- nanelijk een kritisch moment. een ren?
, den brengen hem in een konfliktsi- beslissing omgeven door twijfels. 4. Van oudsher af heeft de

tuetre, wanneer zij hem in een • onmecht. angst en het streven en dans in de meest ui teenlopen-
verlangen neer een utopische toe- de kul turen een belangri jke
komst. Vittono werd in 1929 te rol gespeeld.Het is één van
Pisa geboren en Peolo in 1931. die vele kul tuurakti vite~ten
Paolo studeerde viool. Vittorio die in het volk levendig aan-
piano. Deze muziekopleiding heeft wezig zijn en langs tradi tio-
grote invloed op hun filnwerk. nele weg spontaan zijn door-
Vittorio noemt Allonsanfen "een gegeven.Nooi t is de volksdans
opera". "Toen wij de film koncipi- een middel geweest om een of
eerden" vertelt hij. "luisterden andere strekking te aff~rmeren!
we near 'Lucfe di Lerml8rmoor'. en 5. Zo ligt ons engagement er-
'Mecbeth' van Verdi" in de volksdanskunst zo breed
Het neo-reelisme ven Rossellini en mogelijk te verspreiden. Liefde
Visconti was eveneens ven grote voor dans- en volkskul tuur
invloed. is ons enig leidmotief.

6. Bijgevolg d~stanc~eert de
Kegelaar zich van elke ideo-
logie en ~s onomkoopbaar.

As you must ~ave noticed, a
whole lot of controversy is
voing on in Leuven because of
the proposed law by De Croo-
HumbIet.
There is a point in this law
thqt is oertinent to the for-
ivn stuctents, especially

those who have st~rted their
studies in Belvium this year.
A s~~rt outline follows to
explain to vou '~~at the law
entails
First you should un1prstand
that thp university ~ets a
subsidy for forejgn students
only if

1)the stu1en~ is from Luxem-
bur

2)the p~r~nts or legal guar-
dian ~re p.Moloyed or h~ve
be~n e~ploypd in BelKium.
In c~se the p,rents or le-
~el ~uardian have a job in-
volvinv work in more coun-
tries than just Belvium,
their hp~d office must be
in Be17ium.

3)the parpnts work or h~ve
worked in Rpl~ium and ~Ave
he nationalitv of one of
he EBC countrLp.s

~)the student is a s~lf-pro-
claimed political refu~ee
And is bping ~iven permis-
sion ~v th~ 3p.l~ian p'overn-
ment to Ado~~thi~.country
un1er t~qt condition.

Fil~telier "La Pftloma" presen-
eert : "ALL[lI'jSmrAN"ven Paolo

, en Vittorio Tavinni
nonderdar, 16 december om 70h
non 60scocentrum
Z~lilluwelaon3 Kessel Lo

na r.eschiedenis speelt zich af
in Lombardije. in de woelir.e tijd

, die volgde op de nederlaar, van
, N~poleon en de ineenstorting van
de laetste overblijfselen van de
Franse Revolutie. fulvio Umbrenl
(Marcello Mestoionnil keert na
10 jaar oorlop, terup, naar zijn
patriciörsfamilie. Hij is ziek en
7ijn langdurig herstel brengt een
otale ommekeer in zijn leven.

The university will be subsi-
di7.ed for those forpi~n stu-
dp.nts comorisin~ 21 o~ lpss
of the total nunber of stu-
dents in th~ir f~culty.
:;c'101l!rshipstu-terrt s vho r..-
ceivpd their sc,ol~rships
~rom the ~inistpry of Forei~
Affairs and trp ministery fo
Undprdev~loped ccuntries or
the Ministery of Culture, will
also be subsidized.
Government figures show that
~very forei~n stu~ent costs
approximately 100,000 frs.
to be educ3ted here. There-
fore, the university will be
subsidized for those forei
students ,...ho pay half of tl-i-
amount, which is 50,000 frs.

30, for example in a f~culty
with 20 forei~nprs out of
180 Belgians, 18 of the for-
ei~nprs will pay the normal
tuition as they do now, but
the remaining 2 will have to
~y ~O,OOO frs, as was pre-
iously mp.ntioned.
h~se rules are not applicable
o t~ose students who passed

in an px~m session prior to
~ove~her 1975.

POR rrORE INFORr'~<\TION,COT1E
~I~IT BRIK PEJ ERS AT ISOL
ANY CONVF:NIENT 8VENWG.
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nieuw avontuur willen meeslepen.
Oe poginr,en van Fulvio om zich ven
zijn vrienden los te meken. leiden
tot de dood ven het meisje en de
moord op zijn neeste vr~end.

Paolo en Vittorio Taviani behoren
ot de meest boeiende en intelli-

r,ente filmers van het huidige

--- - - _._-- - - - --- --------

I-IergroepG.V.O.

edisch centrum voor studenten

Ledeuzeplein 16

3000 Leuven.

Beste.
Op 24 november '75 kwamen op het
medisch centrum voor studenten
Ladeuzeplein 16. enkele studen-
ten met de studentendokters se-
men om ne te denken over de
"Studentengezondheidszorg".
Het hoofddoel wes te weten te
komen welke vragen over ge-
zondheidszorg bij de studenten-
bevolking leven en vooral de nood
aan informetie te peilen. Het
is echter zeer belangrijk te zoe-
ken near een goede stretegie om
de informatie over te brengen.
Er ken bijvoorbeeld informatie
~egeven worden over kanker. vecci-
neties. gezond-studeren. milieu-
hygiëne. anticonceptie. geslacht-
ziekten. gebruik ven r,eneesm1dde-
len. Al deze ektiviteiten worden
meestel semengevet in de term
G.V.O. : "Gezondheisvoorlichting-
en opvoeding".
Oe mensen die op de eerste bijeen-
komst eenwezig weren vinden het
erg belengrijk om de groep uit te
breiden. Vandaar deze brief near
alle gelnteresseerden om deel te
neMen aen de werkgroep. Door de
groep uit te breiden kan men meer
kontakt krijgen met de ideeën ven
de besis. Immers zonder grondige
kennis. van wet leeft binnen d
studentenpopulatie. is een goede
gezondheidsvoorlichting onmogelijk.
Op 15 december OM 20.30 uur komt
G.V.O. terug samen. Alle gelnter-
esseerden worden uitgenodigd.
Mogen we vregen OM voor ruime
verspreiding van deze brief te
zorr,en langs fekulteitsbleedjes.

et dank.

•••••••
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En de man van het
werk is de volgende dag weer
paraat, want de soep was uit"
stekend en de worsten gereed
en de borst van zijn vrouw
was een weiland van vrede.

Ik heb niets gezegd
maar ik denk aan jou.
Ik zeg het je gauw,
ik zet iets bp touw
met sticters en vragen
en mensen die klagen
ik speel wel een lied
en ik zeg wel een song
jij maakt een gebaar
en je draait met je tong
of je slaat op de gong?

AKTIE AKTIE AKTIE AKTIE AKTIE

DE HELE TREIN VOOR HET VOLK!!

loop even binnen met je ideeen
en organisatiemogendheden bij
Etienne Vermeir, Willemstraat
36, 3000 Leuven.

VOLKSDANSKULT
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RELANCE.PLAN
Het relanceplan van de regering
Tindemans:

1. Stage:
D1t 1S de verplichting voor al-
le besturen en alle onderne-
m1ngen'die tenminste 100 per-
sonen tewerkstellen,een jonge
stag1a1r van minder dan 30 jaar
aan te werven per sch1jf van
100 tewerkgestelde personen en
zulks voor een duur van zes
maanden tegen betaling van 75%
van het loon,dit % wordt op 90%
gebracht in geval de stage met
zes maanden wordt verlengd
et deze maatregel valt hele-

maal niet zo boog op te lopen
als de regering dit wel meent
te moeten doen.De 17.000 stag-
ia1res die hier bij betrokken
orden staan na zes maanden

I/eer op straat en ondertussen
heeft de i~dustrie op een ge-
makke11jke manier een goedko-
pe werkkracht gehad. Trouwens
denken wij maar aan de uitbui-
t1ng d1e gebeuren bij de ge-
neeskunde- en verpleegsterstu-
denten die hun stage doen.

2. Brugpensioenen:
1.Het pr1nc1pe van verplichte
regeling,bij wijze van proef
voor het jaar 1976,van een vrij-
willig brugpensioen 1ngevoerd
in de ondernemingen waar ten
minste 50 personen zijn tewerk-
gesteld op verzoek van de werk-
nemers die te~ minste 62 jaar
en ten hoogste 64 jaar oud zijn
en van de werkneemsters die ten
minste 58 jaar en ten hoogste
59 jaar oud zijn,op voorwaarde
dat zij worden vervangen door
een. jonge werknemer van minder
dan 30 jaar.De koning hee_t de
bevoegdheid,zo het nodig 1S,
ie leeftijd te brengen op 6 ,

respek~~evelrJk-55~Jaar.
2.F1nanciering van het brug-
pens10en zal gesch1eden door
een solidariteits:onds dat
wordt gespijsd door:
-een uitzonder11jke en t1jde-
lijke solidariteitsb1Jdrage
ten laste van de vennootschap-
pen die in het jaar 1976 een
winst zullen maken die het ge-
middelde over de jaren 1972 tot
1974 met 1~ overschrijdt.De
afname op dit voorschot zal
gelijk zijn aan 1 dec1em op de
vennootschapsbelasting.Vrij-
stelling van deze bijdrage in-
dien de produkt1eve invester-
ingen een te bepalen bedrag
overschrijden.
-De opbrengst van de b1jzon-
dere belastingen van 48~.Vlat
betekent dit? De regering heeft
beslist dat de kosten van al-
le voordelen (lonen,arbeidsduur,
voordelen in natura,enz.) die
na 1 november 1975 aan het per-
soneel door een ondernemin~
worden toegekend,en niet voort-
vloeien U1t een van voor deze
datum gesloten kollekt1eve of
andere overeenkomst,!.1skaal
niet zullen worden af~etrokken
en ten bedrage van 48% zullen
worden belast.De opbrengst hier-
van zal worden afgedragen aan
het solidariteitsfonds voor het
betalen van het brugpensioen.
De toepassing van deze belas-
ting zal geschieden gedurende
een periode van 9 maanden op
het einde van de kollektieve
overeenkomsten die op 1-11-
1975 van kracht zijn.
Wat betekent nu konkreet het
brugpensioen?
Het brugpensioen heeft prak-
tisch geen weerslag op de te-
werkstel11ng aangezien hoog-
stens,en dan moeten al de po-

tent1~le kandidaten voor het
brugpensioen dit inderdaad ne-
men,dertigduizend jongeren h1er-
bij tewerk zou worden gesteld.
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at betekent dit op een totaal
van meer dan 200.000 werklozen,
als men dan weet dat deze
plaatsen artificiiel worden
geschapen,op de koste van de
werkende bevolking. Immers het
fonds voor de brugpensioenen
worden voor een deel gespijs-
igd door de sankties getroffen
bij het toekennen van nieuwe
voordelen. Vooreerst moeten de
werknemers de helft afstaan van
hun voordelen aan het interpro-
fessioneel solidariteitsfonds
(wat een demagogisch woord),
daarbij komt nog eens dat de
werkgever nog eens 48% aan het
fonds moet bijstorten.Wat elk
'nieuw voordeel reeds bij voor-
baat ui tslui t ,
en schat dat deze brugpensioen-

en een last van 2,5 miljard be-
tekenen voor het bedrijfsleven
(we zullen straks vergelijken
met de voordelen die de indu-
strie uit het relanceplan haalt)
Het is trouwens de vraag of de
regering dit geld niet zelf zal
mogen bijpassen.Dit brugpensioen
zou immers tevens gedeeltelijk
gef1nancieerd worden met de
extra belastingen op de win-
sten d1e hoge~ zijn dan het
gemiddelde van 1972 - 1974.
u waren deze jaren juist top-

pers voor het Belgisch bedrijfs-
leven,zodat het niet zeker is
of zoveel ondernemingen in 1976
dit niveau noemenswaard1g zul-
len overstijgen.Zo stegen in
1974 t.o.v. 1973 de winsten van
de Belgische ondernemingen met
de volgende percentages:
Bruto-winsten: +36,7
Afschrijving: +34,~~
Netto-winst : +"O,~~
Uitgekeerde w1n~t:+1 ,6
Bovend1en vermeldt de regerin
dat deze belasting n1et wordt
ehevérr irtdien de- supperwi.naten

voor produktieve investeringen
worden gebruikt.

c) loonmatiging.

3. Loonmatigint>:
a) Het mechan1sme van de koppe-
ling aan het indexcijfer zal
ongewijzigd blijven, doch voor
het gedeelte van de lonen en
'ledden dat het maandeli jks be-
drag van 40 OOOfr. overschrijdt
zal de toepassing van het me~
chanisme vanaf 1 januari tot
30 september '76 worden opge--
schort. Met dit voorstel kun-,
nen de bedrijven hun winsten
opdr1jven, maar anderzijds ver-
liest de staat belastingsop-
brengsten. De werkelijke bedoe-
11ng van dit voorstel ligt dan
ook eerder op politiek vlak.
Het houdt tevens het gevaar in
een eerste stap te zijn naar
de algemene indexafbraak en
de loskoppeling van de lonen
aan de index, hetgeen het VBO
aLlang wenst.
b) alle kollektieve arbeia o-
vereenkomsten die na 31 ok •

J;

1975 verstrijken zullen met 9
maanden verlengd worden (loon-
stop). Met deze loonstop be-
sliste de regering dus alle
K.A.O.'s die na 31 oktober ver-
vallen met 9 maanden te ver-
lengen. Voor 800 000 arbeiders
en bedienden van de openbare
sektor is dat een loonstop tot
tot 31 juli. Voor de dokwer-
kers en textielarbeiders tot
31 januari '77. Voor de me-
taalbewerkers en mijnwerkers
tot 30 september '77. Hiermee
voert de regering voor het eers1
sinds de 2de wereldoorlog een
loonstop door.

c) De bedrijven die toch nieu-
we voordelen zouden toekennen,
moeten hierop een extra-belas-
ting van 42% betalen. Zij zul-
len geen vergunning kr-ijgen om
hun prijzen te verhogen,
zullen worden uitgesloten
alle voordelen toegekend krach-
tens de expansiewetten en van
elke steun 1ngeval moeiliikhe-

KONFRONTATIE

Zondag 1 december werd De Croo nog
eens geplaatst tegenover zijn uni-
versitaire tegenstanders.
Na een debat met de rektoren van
de verschillende uniefs, voor en-
kele maanden, zat de minister nu
aan tafel met vertegenwoordigers
van de,rektoren (Piet De Somer,KUL)
het WP (Pieter Saey, RUG), ATP
(Kris Van Scharen, VUB) en studen-
ten (Johan Van Hecke, UFSIA, voor-
zitter VVS).
Het debat duurde meer dan een uur,
en er zou ook zoveel over gezegd
kunnen worden. Slechts enkele op-
merkingen.
Oe eerste uiteenzetting kwam van
Oe Croo, die gevraagd was de in-
houd van hoofdstuk III van de pro-
grammawet toe te lichten. Men mag
verwachten dat, zelfs in een kort
bestek, deze uiteenzetting duide-
lijk zou zijn, zeker als je voor
een groot en heterogeen TV-publiek
moet spreken. De minister gooide
echter elementen van de wet van
11 (eerste financieringswet), van
de wet van 601 (sociale sektor) en
van de nieuwe voorstellen door el-
kaar. Geen zinnig mens, tenzij
voren goed gedokumenteerd, kon hier-
in een duidelijke lijn trekken.
vervolgens kwamen de verschillen-
de vertegenwoord-gers vanuit de u-
niefs aan het woord. Oe Somer maak-
te dadelijk van de gelegenheid ge-
bruik om recht te zetten waarin
de rektoren in een vorige TV-uit-
zending door De Croo overtroefd
waren; impliciet kwam het erop
neer dat De Croo zich niet als de-
batteur gedraagt, maar zich ont-
popt tot "een toneelspeler", "een
goochelaar" en andere troetelnaam-
pjes.

Verder ging elke vertegenwoordlger
in op de (technlsche) grieven van
zijn groep.
Vruchteloos werd geprobeerd 'door
Van Hecke, Saey) op de dl "~re pro-
blematiek in te gaan: op de vraag
naar een globaal onderwiJsbeleid,
wist Oe Croo te zeggen dat er
veel dezelfde fakulteiten bestaan
en dat daarin maar eens rationali-
satie moet komen, maar daar sprak
hij dan in louter technisch-finan-
ciële termen. Een ander bezwaar
is het feit dat de voorstellen
i.v.m. de financiering van de u-
niefs in de programmawet zit. J.
Van Hecke verduidelijkte dat van
studentenzijde ook deze program-
mawpt in het protest bf'trokken
was, p.nerzij1s 0:1'1 cie solldarlteit
~et de rest van de bevolking, dl
door de programmawet getroffen
wordt, naar voor te brengen, en
anderzijds om het ondemokratisch
karakter van de hele programma-
wet aan de kaak te stellen. Op
dit laatste punt wist De Croo te
zeggen dat er vie~aal meer tijd
besteed was aan de bes~reking van
de nieuwe voorstellen 1~

erti jOl> aan

Wf!

ie
parlementair reces
in da Kamerkomissie was de w
24 v66r, 10 tegen gestemd, en vol-
gens de minister zal de wet niet
uitgevoerd worden als de meerder-
heid van het parlement haar niet
goedJteurt; hij zweeg hier echter
ook weer in alle talen over het
feit dat - tegen de normale pro-
cedure in - het parlement geen

nderingen meer kan toevoegen
en dus geen ernstige oppositie
kan voeren; trouwens is niét het

hoofdstuk 111 waarover gestemd
moet worden, maar de héle pro-
grammawet is te neMen of te 14-

n.
Ook nog op te merken val t ,:lat
Croo nu al ut t voe rinqen van Z1 Jr.

svoorstellen ladt doen. zender
wet qo

de rrucsno rmen krij
de UFSIA voor •75 al 58 mil joen
~inder toelagen. En Oe Croo Wil
nu wel de rektoren uilnod 1'<' "'Il

over een universiteitsbeleid te
praten, maar van konsekwente 1n-
rekking van het hoofdstuk III

spreekt hij dan niet.
Hpt demagogisch truukje van De
Croo om te zeggen dat de unlef$
dit jaar méér gaan krijgen
de nieuwe maatregelen, werd door
Oe Somer koel ontkracht.

Croo kwam helemaal niet meer
zo overtuigend uit het debat, zo-
als hij het wel in vorige uitzen-
dingen deed; vooral aan WP-er Saey
had hij een verbeten én goedgedo-
kumenteerd tegenstander; De Droo
rea'Jeerde dan ook praktisch nooi
rechtstreeks op diens argumenten.
Zoals de journalist als bes lui
zei, was het veelal een technisch
debat rond details van de wetsvoo
stellen. Op fundamentelere elemen-
ten werd niet ingegaan, zoals dus
en globaal inhoudelijk onderwijs-

beleid en het maneuver van de pro-
gratmnawet.
In het debat dat donderdag 4
cember jl. doorging in de Grote
Aula, werden deze twee punten her-
haaldelijk naar voor gebracht. In
onze aktie moet zeker tijd qemaak
worden om hierrond te werken, te
studeren, wat reeds in enkele fa-
kultaire aktiekomitees gebeurt
via werkgroepen.



ReLANce PLAN

Vervolg van p. •

den. En zij zullen deze reden
niet kunnen aanvoeren om hun
herziening van de prijzen bij
een gesloten overeenkomst te
verkrijgen.
d) De nieuwe kollektieve ar-
beidsovereenkomsten die worden
gesloten, zullen niet algemeen
verbindend worden verklaard door
de Koning en dus niet bindend
zijn voor de werkgevers die i'
niet zijn aangesloten bij een
organisatie die de overeenkomst
heeft gesloten. Op die manier
kunnen dergelijke bedrijven z
zich onttrekken van de sekto-
riäle K.A.O.' en de sociale
voordelen doe daarin worden
toegekend.

4. Andere maatregelen.

a) voor he~ Jaar '76 worden
geblokkeerd :
-het bedr~ van de dividenden
op het peil van '74. Dit bete-
kent niets aangezien de aandeel-
houders hun aandelen 9 maan-
den later bekomen.
-de voor het jaar '7 vast te
stellen tantième~ op 75% van
et vorig n1VO. Er moet bij

ver.neld worden dat '74 uitzon-
derlijk winstrijk was, zodat
deze twee maatregelen een maat
voor niets vormen.
-alle huurprijzen (di i onmo-
gelijk kontroleeruaar; er
r1jzen hler een groo"t 'l.<U1tal
vragen wat de neerslag zal zijn
van de index die voor 16% u1t
huren bestaat.
b) Bepaalde zogenaamde patrona-
le lasten worden eveneens ge-
wijzigd : de werkingsbijdrage
voor k1nderbijslagen wordt van
10,25% op 8% gebracht (waarvan
~25%naar de sociaal-pedagogi-
che toelage gaat-) .·-In:--feite

gaat het h1er vooral om een
herverdel1ng van deze lasten
tussen de sektoren en de be-
drijven onderling, aangezien
tegelijkertijd de plafonneri
van de bijdragen wordt afge~
schaft. De werkingsbijdragen
van de beroepsziekten worden
verminderd me ,1)~ en de
bijdragen van , ~ voor de
kredieturen WO-,1 opgeschort.

c) de nodige kontrolemaatrege-·
len zullen genomen worden om
pr1jsdalingen door te voeren
waar zoiets mogelijk is (waar-
in zulks kan bestaan, wordt
ner~ens vermeld.)

KOMMENTAAR.

en kan niet genoeg benadruk-
ken dat het nog steeds niet
bewezen is dat de lonen de Bel-
gische ekonomie stuk maken.
De E.E.G.-cijfers voor het jaar
'74 leveren het bewijs dat de
loonkost niet de boeman is, die
de ondernemers ervan willen
maken. De E.E.G. geeft boven-
dien niet alleen de lonen, maar
plaatst ze in het kader van de
produktiviteit. Dit betekent
dat er wordt rekening gehouden
met het loon van de arbeider
per uur, maar ook met wat hij
in dat u~r voortbrengt. De
eerste kolom h1eronder geeft
de stijging van de lonen per
eenheid toegevoegde waarde
(dus'per produkt) De tweede'
kolom geeft de stijg1ng van de
toegevoegde waarde (dus van ~
de produktie) ~er werknemer.

(1) (2)

28,5'}f. 9,~
6,.....<r' 8,~
1,0-/ 12,0%
13, :tt' 9,~
11,'" 2,5%

ederland
,'I. Dui tsl.
Belgi
Frankrijk
G. Brittar..

De loonkosten van de Belgische
arbeider stegen dus minder dan
ver-d voorgegeven en de Belgi-
sche arbeider was in '74 zelfs
de meest produktieve van de
E.E.G. Deze cijfers bewijzen
dat de loonstop alleen wordt
ingevoerd om op een wanhopige
manier de buitenlandse konkur-
rentie te lijf te gaan en niet
omdat de Belgische ~rl 1 ,er on-
redelijke eisen stel .e ,
Daarbij komt nog dai e 'udere
regeringsmaatregelen het be-
drijfsleven toelaten om 25 mil-
jard te besparen (Aktueel)
-Het niet oek,nnen vûn ocia-
le voordel on, oals v.} ~t af-
zien van l! l'U gde 1 on, 'erho-
ingen van ~ Ol 2,5% b~t~~ent

reeds een bezuiniging van 1;
miljard frank';
-Het niet-indexeren van het ge-
deelte van het brutoloon d
boven de 40 OOOfr. ligt (13 900
arbeiders en 240 000 bedienden
worden hierdoor getroffen) be
tekent ook een besparin~ van
5 à 8 miljard frank.
-De verminder1ng van de SOCla-
le lasten tenslotte zal het
patronaat 3 miljard opbrengen.
Stel daartegenover de 2,5 mil-
jard van de brugpensioenen (met
alle twijfels daarrond, confer
2.brugpensioenen), kunnen we
gerust besluiten dat met deze
maatregelen de werkgever 20
tot 30 miljard besparen, ter-
wijl hierbij al bij el nlechts

I
vijftig tot zeventig duizend
mensen werk zullen vinden (waar
onder verondersteld de 30 000
brugpensioenen). Er blijven
dan nog altijd 200 000
werklozen over !!!!

Vervolg van p.2.

Bet verzet tegen de krisispolitiek,
die qedraqen wordt door hen die er
qeen schuld aan hebben, nl. de wer-
kende bevolkinq, wil de reqerinq
teqenqaan door op het eente zicht
positieve - maar door dellUlCJ09ie0-
verroepen - lIUlatreqelen, slmen met
de neqatieve en onrechtvaardige
voorstellen ineens door het parle-
nt te jagen.

Wij roepen dan ook iedereen op 0
sUIlen met de arbeidende bevolkinq
het verzet tegen de hele proqramma-
wet en de krisispolitiek van de re-
qerinq aan te houden en op te voe-
ren.

AANKONDIGINGeN

Donderdag 18 december '75
20.00h : fuif met D.J. Celle
Krakkebaas ten voordele van
de AMADA en de MLB-cel in
Luik. Inkom 30 fr.
Allen naar de Cerkle

De kantoren van socia-
le raad zullen gedu-
rende de kerstvakantie
enkel open zijn. van
14 tot 17 uur.
De kantoren van Kul-
tuurraad blijven op-
en van 10-12 en van
14 tot 16 uur.

V_REDE OP

AARDE·,·
Alle anti-imperialisten moeten
niet alleen de woorden van Le-
nin kennen die zegt: "Zolang het
imperialisme bestaat, zal er
oorlog dreigen", maar ze moeten
er ook diep van overtuigd zijn
en tegen deze dreiging willen
strijden, zelfs onder moeilijke
omstandigheden. Zeker wanneer
e zien hoe de twee supermo-

gendheden zich tot de tanden
toe bewapenen en zich koorts-
achtig voorbereiden-op een
oorlog voor de overheersing van
de wereld.
In de- 11.11.11': kampagnëlieb-
ben we ondervonden dat duizen-
de jongeren en andere mensen
op straat de supermachten ont-
maskeren als verwaande heer-
sers. Amerika en Rusland trach-
ten echter hun uiteindelijke
bedoeling, hun wereldheerschap-
pij te vest1gen of ze te bescher-
me~ door een waanz1nnige oorlog
te verbergen achter een rookgor-
dijn van ~Tedesgeklets.

"Als jumlie op de vooravond Zo willen ze de massa' s in
van Kers~s betogen voor de ~laap ~1egen om ~en dan onver
vrede, tegen het eevaar van een oeds 1n een oo~ og te storten
derde wereldoorlog, dan zullen Vooral de vers~1kerde propagan-
de mensen zien dat jullie het da v~n de Russ1s?h~ le~de~s 0-
ernstig nemen " ver vrede en ve111gh~1d 1n Eu-

• ropa" spekuleert op 9-epac1f1s-
Dit is een bemoedigende oproep tiese gevoelens en de diepe ver-
van een progressief aan alle langens naar "nooit meer oorlog"
militanten en eerlijke anti- Het is juist de Sovjet-Un1e die
imperialisten' om op de beto- zich gestort heeft in een waan-
ging van 24 december aanwezig zinnige spiraal van miLt,tar1.ze-
te zijn en elke aarzeling, ring e~ wapenproduktie die on-
voortkomend uit kleinturgerlij- vermijdelijk een aanvalsoorlog
ke idee~n en traditionele ge- tot doel heeft,zo leren ons de
woonten te overwinnen. lessen van Hitler's Derde Rijk.
De m~ssa's verlan~en naaT,wer- Voorzitter Mao Tse Toeng waar-
kel.lJke vrede, du ~zenden Jon- schuwt: "wanneer we zeggen
geren, en progress1even verz~t- 'het imperialisme is wreedaar-
ten z1ch tegen.~e expl01tat1e dig', dan bedoelen we daarmee
door- de bur-ger-i,J van deze dag dat i' nat r nooi.t al ver-
van vrede tot een konsumpt1e- ande~eJn datU~e im er1~isten
feest, tot een dag waarop hun sl~gersmes nooit zullen
"vrome wensen" toegelaten zijn. neerleggen, dat ze n001 t
T:,entallen groepen en jongeren Boeddha's zullen worden, en dat
organizeren elk jaar rond Kerst- tot aan hun ondergang."
mis aktie~ voor, de vrede.. DE' betoging van 24 december is
Verl«:den Jaar h:elden een t~en- een U1 tstekende gelegenheid om
tal Jenger'en een hongerstal;ung de waakzaamheid van de massa' s
m~t ,Kerstnus tegen de dert1g te verhogen. Hoe hardneltk1ger
miLj ar-d , ' , d 1 ber-ai d'Feestvreugde in de familiekring Z1J e,oor ogsvoor ere~ 1ngen
mag geen reden zijn tot een bestr1Jden, des te beter zullen
vlucht ui t de werkel~jkheid, de massa's letten o~ alle ge-
tot ijdele dromerijen en ge- beurten1ssen 1n de ereld, op
dachten" dat er nooit meer oor- alle maneuvers van de twee
10 komt" supermogendheden.

g • Hun politiek van wereldover-
heersing en oorlog zal gena-
deloos worden ontmaskerd.



en er

De Kerstvakantie staat voor de

deur. Kerst~s, Driekoningen,

Nleuwjaar. Fee~tgejoel, verlich

te straten, hongerige verkleum-

1e landlopers die je door het

r~an heen het lekkere eten uit

.e ~ond kijken, knapperende vu-
ren, lachende ge7.ichten, nog een

paar lnkoelen bloede uiteengere-

en ltjken van Palestijnen, Lib-
op Nieuwjaarsnacht een

azne mag ook, maar dan één van

oe jaar. Proost.

VETO stuurt u de vakantie in met

beste wensen, en een hele

ere kalender. Eén met weini

het lijf om het zo te zeggen.

En dat is in dit gure winterweer

je dat.

21 DEC3MBER

* chtviering in de

Advent. Begijr~~ofkerk

om 11u30
Vanaf 18u tot 2~

cember ( tegen

de middag) denk

Anseremme.

Inlichtingen:

De Clerck en Jo-

zef Dewitte, Van

raat 2'5 '. Le

el. 016: 27619

Eedvlig Van denbossche

exhelsestraat 1QO

Leuevn,tel. 016:

221716

ADDIO ZIO

MAANDAG 22 DECEMBER

Cinéclub van de C.C.:

* Le Stratégie de l'ar~gn-

ie, i.'anB.Bertolucci, in

hel. Vesaliusauditcritun.

DINSDAG 23 DECEMBER

Concert:

* De Blauwe Schuit, Vismarkt

"Chris Foeter" te 20u30

'lOENSDAG 24 DECEMBER

Betoglng:

* Parvis St. Gille~: betoging

tegen de oorl05cdrcigir.g van

het Russisch en Amerikaans

Imperialisme. Te 18u30

Organisatie MiADA

ngsvergaderil.

* 20u30 op sociale rt .d

vormingsvergadering van

het MIE Grote zaal ge-

liikvloeru a.::hteraan

25 DEmi

in de

Bo-

aardenstr

'OENSDA.G 31 DECE:.ffiER

JAARSAVONJ;

180

Zoals je al gerr.erkthebt is er

in Leuevn nogal contestatie ge

weest rond het nu beruchte wet,

sontwerp DECROO-HUMBLET-GEENS.
In dit wetsontwerp staat ook

een artikel over buitenlandse

studenten, yooral diegenen dip.

dl t jaar in BelgitJ met hun st-

dies begonnen zijn. We zullen

proberen samen te vatten wat nu

precies in deze wet staat:
Er word gesteld dat de unlversi •

teit alleen nog subsidie krijgt

voor die buitenlandse stidenten

indiem:
1*ze Luxembur-ger- zi j n •
2*de ouders of vooed in Bel

verblijven en er hun beroep

uitoefenen of uitgeoefend heb

ben. Indien de ouders j" uee rd
ere Landen een beroep hebt-en ,
dan moeten ze hUil voornt1Bl!lste

beroepsaktiviteit in Belgi

hebben.

3*de onders in BelgitJ werken of

gewerkt hebben en de nationali

teit van een EEG-land hebben.

*de Btuden i n Be1gUi verl::lijft

en het statuut van vluchteling

heeft toegekend gekend gekregen
door de Be1g:'snhe relZerri

Verder alle buit.enlanders,

te.nmir.ate op hun fakulteit

1ndi.en
IUet

meer dan 2~ van het aantal etuden

ten bui telllarlders zin.

24u: OntkurÈ.en van de Beursstudenten dle een

flessen en toedienen

Y.lapzoenen

gen van bet mi ru rrter-Le

tenla~nd6e ~ûken of h~t

Ire d a k s ie
DB Radaksierand was Vle~r ee11:1SB-

engent.ad op Soci IÜ. Raad. Deelne

Voor alle andere buitenlan

ders krijgt de universitei

alleen sube'i.d.i.ee indien ze

de helft van het hedrag dat

ze de staat globaal konten

dus ongeveer 50.000 frank

betaald hebuen ,
ThtS bv.: 20 buitenlanders

op 180 belgen, 18 betalen

gewoon collegegeld zoRJs

tot nog toe, 2 moeten veel

meer be"tKlen • !ferder geldt

dit niet irdien je voor no

vercue r 1975 al les1aagd
be nt voor een examenz i.tti jd

V00R r.TEERINFOP.1'L\TIE,Y.O
S 'AVONDS EENS LANGS .BItT I
~OL EN VRAAG Na.AR ERIK PAS

SERS •••••••••••••••••••••••

Ifi I m 1
STUDIO
14u: BIJ DE BEESTEN AF
20u15: MENS ERGER JE NIET

18u
21u45: DE TOVF.RFLUIT

15u45 BITE THE BULLIT

LA CAGE

VITA
l8u

KIND VAN DE ZON 22u

20u
AODIO ZIO TOM 24u

I
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