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In Antwerpen hebben de Indiase diamantairs hun 
Joodse collega’s van de troon verstoten. Voor het 
eerst kregen de Indiërs alle beschikbare mandaten 
toegewezen in de raad van bestuur van het Antwerp 
World Diamond Centre (AWDC), de officiële verte-
genwoordiger van de Belgische diamantsector. Dat 
schrijft De Tijd. Het is de eerste keer dat er geen en-
kele Joodse diamanthandelaar zetelt in het AWDC. 

Indiase diamantairs veroveren Scheldestad

BRUSSEL Het Belgische con-
sumentenvertrouwen is in juni 
voor de derde keer op rij terugge-
lopen en staat nu op het laagste 
peil in bijna drie jaar. Vooral de 
verwachting van de financiële 
situatie van de gezinnen is histo-
risch laag. Dat blijkt uit de maan-
delijkse consumentenenquête 
van de Nationale Bank. Meer en 
meer mensen denken dat de eco-
nomische situatie de komende 
twaalf maanden negatiever zal 
evolueren. De gezinnen denken 
ook minder te kunnen sparen in 
het komende jaar. De vrees voor 
een toename van de werkloos-
heid nam wel af. 

/// www.nbb.be

Consumenten-
vertrouwen 
zakt verder weg

BRUSSEL Voor de goedkoopste 
brandstofprijzen moeten Belgi-
sche automobilisten in Spanje 
zijn. Daar is benzine gemiddeld 
een kwart goedkoper dan bij ons. 
Ook in Slovenië en Andorra tank 
je een stuk goedkoper. Dat blijkt 
uit een vergelijking van de ben-
zineprijzen in vijftien Europese 
landen door automobilistenor-
ganisatie Touring. In Nederland 
betaal je de hoogste benzineprij-
zen. Voor benzine 95 en 98 tank 
je er gemiddeld 11% duurder dan 
in België. Italië spant dan weer de 
kroon als het over dieselprijzen 
gaat; daar betaalt de Belgische au-
tomobilist liefst 16% meer dan in 
eigen land. Luxemburg blijft vol-
gens Touring voordelig voor een 
tankbeurt. «De bijbehorende files 
aan de benzinestations moet je er 
maar bijnemen», luidt het. 

/// www.touring.be

Tanken is 
goedkoopst
in Spanje

BRUSSEL Er is een akkoord op 
komst tussen de Italiaanse olie-
groep ENI en de gemeentelijke 
holding Publigas. Het akkoord 
kan waarschijnlijk volgende 
week worden afgesloten, zo zegt 
Christian Viaene van Publigas. 
Het akkoord tussen de Italiaanse 
groep en de Belgische gemeenten 
zou inhouden dat Publigas zijn 
voorkooprecht niet zou uitoefe-
nen. In ruil daarvoor kunnen de 
gemeenten een afvaardiging be-
houden in de raad van bestuur 
van Distrigas. Bovendien kunnen 
ze de mogelijkheid behouden om 
de bevoorrading op de Belgische 
gasmarkt te verzekeren. De ver-
koop van Distrigas is nodig om 
de fusie tussen nutsreus Suez en 
Gaz de France mogelijk te maken. 
Hoofdaandeelhouder Suez kwam 
al tot een akkoord met ENI, maar 
dat had dus ook een deal nodig 
met de andere grote aandeelhou-
der Publigas.

Akkoord tussen 
gemeenten en 
ENI in de maak

BRUSSEL Het aantal jobstuden-
ten dat in het zwart werkt, is de 
voorbije twee jaar opvallend ge-
stegen. Twee jaar geleden werkte 
11% van de studenten in het 
zwart, nu is dat al 17%. Dat blijkt 
uit een enquête van uitzendkan-
toor Randstad. De stijging is ver-
rassend, gezien de voordelige 
regeling waaraan studenten wer-
ken. Een echte verklaring heeft 
Randstad dan ook niet. «Maar het 
is verontrustend», aldus woord-
voerster Elin De Vits. De horeca 
is koploper, met een derde van 
de studenten aan de slag in het 
zwart. Daarnaast blijkt ook dat 
hoe jonger de student is, hoe 
meer hij of zij in het zwart werkt. 

Zwartwerk 
bij studenten 
neemt toe

Helft dienstenchequers 
had voordien betaald werk

Het is opvallend dat een hoog 
aantal werknemers uit de 
dienstencheque-sector zijn be-
taalde baan opgaf om in het sy-
steem van de dienstencheques 
te kunnen beginnen, besluit 
socioloog Jan Hertogen uit de 
cijfers van Idea-Consult. De 
dienstencheques blijken dus 
niet altijd een instrument om 
werk te creëren, maar even-
eens een betaalmiddel voor 
mensen die voorheen al elders 
een baan hadden. Volgens Her-
togen kwamen in 2007 37.825 
mensen uit een betaalde job, 
of 43,4% van de 87.152 werk-
nemers die in 2007 in het cir-
cuit van de dienstencheques 
gewerkt hebben. In meer dan 
de helft van deze gevallen ging 
het zelfs om contracten van 
onbepaalde duur. Slechts 3,1% 
van de dienstencheques-werk-
nemers komt uit het zwarte 
circuit, «een minimaal aan-
deel», volgens Hertogen.
Aan de 87.152 werknemers 
die in 2007 minstens één dien-
stencheques-contract aangin-
gen, werden in totaal bijna 
een miljoen arbeidscontracten 
aangeboden. Dat komt omdat 
werknemers in de loop van 
het jaar meerdere werkgevers 
en contracten kunnen hebben. 
Het cijfer duidt daarenboven 

aan dat het systeem van dien-
stencheques een doorslaand 
succes is. 
Een ander opvallend gegeven 
is dat de helft van de dien-
stencheques-werknemers 
een hoger secundair diploma 
heeft. Ruim 5% bezit zelfs een 
diploma van hoger onderwijs 
of universitair niveau. Vooral 

in Vlaanderen is de scholings-
graad van 56% voor een on-
geschoolde job extreem hoog. 
Dat is geen al te best nieuws, 
omdat lagergeschoolden of 
kansengroepen op die manier 
dreigen uitgestoten te wor-
den. 

/// www.ideaconsult.be

BRUSSEL Bijna de helft 
van de dienstencheques-
werknemers heeft zijn 
betaalde job laten staan 
om in de dienstencheque-
sector te kunnen begin-
nen. Dat blijkt uit de 
analyse van een rapport 
van het adviesbureau Idea 
Consult.

Vandaag worden alle 200.000 schoonmakers in België in de 
bloemetjes gezet. Met de nationale ‘Dag van de Schoonmaak’ 
wil de christelijke vakbond ACV schoonmaakwerk opwaar-
deren. «We willen deze werknemers en werkneemsters uit de 
vergeethoek halen. Het is moeilijk en soms gevaarlijk werk, 
dat heel wat handigheid vergt», zei ACV-voorzitter Luc Corte-
beek, die de uitdaging van een wedstrijdje tegen een profes-
sionele ruitenwasser aanging (foto).

Vandaag is ‘Dag van de Schoonmaak’


