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September – Promotiemaand

Vanaf 01 september 2012 heeft Neutr-On het achtste werkjaar ingezet.

De spits voor dit werkjaar is alweer afgebeten.
September is traditioneel onze promotiemaand voor nieuwe leden.
Wie lid wordt vanaf 1september 2012, blijft lid tot 01 januari 2014.
Het voordeel voor het nieuwe lid is dus 4 maanden gratis lidmaatschap.
Vanaf 1 oktober 3 maanden, vanaf 1 november 2 maanden, enz.
De dag van uw betaling vangt uw lidmaatschap aan.
Deze promotieactie is alleen geldig als u lid wordt voor een volledig
jaar, of twee jaar, en ze eindigt eind december 2012.
Het is in het vervolg ook mogelijk om de bijdrage per maand te betalen
via een doorlopende opdracht bij uw bank.
Wij willen onze leden er aan herinneren dat de vakbondspremie niet
meer uitbetaald wordt maar al van de bijdrage afgetrokken wordt.
U moet er dus ook geen formulieren voor invullen.
Zoals u weet proberen wij al jaren de bijdrage zo minimaal mogelijk te
houden. Neutr-On is ook veel goedkoper dan de andere vakbonden.
Door de gelijkschakeling van het arbeiders- en bediendestatuut betalen
vanaf 1 september 2012 ALLE leden dezelfde bijdrage (behalve
kaderleden, directeurs, e.d.).
De nieuwe betalingswijzen zijn als volgt.
Er zijn drie mogelijkheden:
• Ofwel betaalt u 120 euro voor 2 jaar.
De vakbondspremie van het eerste jaar dient dan als lidgeld van het
tweede jaar.
• Of u betaalt 65 euro per jaar.
Hier is de vakbondspremie ook al afgetrokken. (Wat administratief
minder werk meebrengt.)
• Of u betaalt maandelijks met een doorlopende opdracht 6 euro per
maand.
Ook hier is de vakbondspremie er al afgetrokken,
• Kaderleden, directeurs, e.d. betalen 100 euro per jaar of 9 euro per
maand. (Hier is de vakbondspremie ook al afgetrokken)
Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via het inschrijvingsformulier in
bijlage of op de site.
Vul ook het formulier “doorlopende opdracht” in en geef het aan uw
bank of regel die opdracht via PC-banking.
En ook onze leden kunnen deze maand hun voordeel doen*.
Want, voor elk nieuw lid dat u aanbrengt, ontvangt u een handig
geschenk, nl. een memorystick van 16 Gigabyte, winkelwaarde 15 euro.
Het ideale moment om familie, vrienden, collega’s en kennissen lid te
maken!
(* Deze actie geldt niet voor nieuwe leden die werkloos zijn, gepensioneerd of nog studeren.)

Werklozen, studenten of gepensioneerden betalen 25 euro per jaar.
Alle leden krijgen tegen het einde van de maand een gepersonaliseerd
overzicht en betalingsvoorstel voor het nieuwe jaar 2013-2014.
Betaal per overschrijving op rekeningnummer 001-2358832-62
met vermelding: lidgeld Neutr-On / Vakbond.
Of gebruik het formulier “Doorlopende Opdracht” in bijlage.
Inschrijven kan via volgende link op de website: http://www.neutron.be/?q=node/19

EXTRA PROMOTIE
Leden van andere vakbonden die nu overstappen naar Neutr-On
hoeven geen wachtperiode te doorlopen zoals genoemd in punten 1-6
van onze Algemene Voorwaarden.
http://www.neutr-on.be/?q=node/7



Economie blijft in onzekerheid

De wereldeconomie verkeert nog steeds in een gevaarlijke en onzekere
fase en de vooruitzichten blijven somber.
Het gaat niet goed met de Amerikaanse economie.
Daarom is in de USA besloten om opnieuw de geldkranen open te
draaien om de economie te stimuleren. Maar vooraanstaande
economen zeggen dat de geldpolitiek van Amerika de wereld nog
dieper in de crisis zal drijven. Geld bijdrukken heeft geen enkele zin
voor het bestrijden van de werkloosheid omdat er alleen banen met
lage lonen en bij de overheid mee worden geschapen. Het ongeremde
geldbeleid veroorzaakt juist, over de hele wereld, het record aantal
werklozen. De Federal Reserve zal ditmaal de zware middelen inzetten.
Dat wil zeggen dat de centrale bank gewoon geld zal blijven drukken
totdat de economie weer boven water is. De schuld van de federale
Amerikaanse overheid is inmiddels door de grens van 15.000 miljard
dollar gegaan.
Uiteindelijk zal het financiële beleid van de FED tot een gigantische
crash leiden. Zowel de dollar als de euro zullen fors in waarde gaan
dalen, waardoor het spaargeld van de burgers minder waard wordt en
zowel goederen als diensten véél duurder zullen worden. Bij niet of
nauwelijks stijgende lonen en uitkeringen betekent dit een
onvermijdelijk einde aan de koopkracht.
Volgens sommige economen gaan we dan ook regelrecht naar
“hyperinflatie”.
Inflatie komt neer op een algemene stijging van de prijzen. Als het
prijspeil stijgt en de producten duurder worden, vermindert de waarde
van je geld. Als het inflatiepercentage hoger is dan je spaarrente, dan
vermindert je spaargeld in waarde. Met een intrest van 1,5 percent op
je spaarboekje is dat dus zeker het geval.
Hyperinflatie is hetzelfde maar dan veel groter. Het geldwaardeverlies
zit dan in een negatieve spiraal waar moeilijk een einde aan komt.
Ook in Europa blijft de financiële onrust voortduren.
In Karlsruhe (D) hebben de acht rechters van het Duitse
Hooggerechtshof geoordeeld dat het Europees noodfonds, het

Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), niet in strijd is met de
grondwet. Daardoor kan het ESM, ten laatste in oktober, starten. De
Duitse rechters oordeelden wel dat Duitsland maar 190 miljard euro
mag bijdragen. Als dat bedrag hoger zou oplopen, moet de Bundestag
zich daarover uitspreken. Als je berekent dat Duitsland 27 procent in
dat kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB) zal deelnemen, zal het
ESM een goede 700 miljard bedragen. 80 miljard daarvan zal
onmiddellijk opgehaald worden bij de eurolanden, de resterende 620
miljard is opvraagbaar als het nodig is.
Daarbij worden de landen in moeilijkheden aangespoord om
structurele hervormingen te nemen. Ze moeten nog steeds verder
besparen en tegelijkertijd de economie aanzwengelen. De andere
eurolanden moeten hierop toezien.
Daarnaast kunnen overheidsobligaties van landen in moeilijkheden
opgekocht worden door de ECB.
De Europese Unie werkt ook verder aan een reeks van hervormingen
voor de banksector. Zo wordt er een bankenunie gepland, met een
gemeenschappelijk Europees toezicht en een gemeenschappelijk
noodfonds.
Als het van de Europese Commissie afhangt, kan de Europese Centrale
Bank (ECB) in de toekomst het toezicht uitoefenen over alle Europese
banken. Die rol zal de ECB op zich nemen. Sommige landen zouden
liever enkel de grootste banken onder het ECB-toezicht laten vallen..
De grote banken controleren bijna 50 procent van alle krediet aan
bedrijven en leningen aan particulieren.
Volgens sommige landen is het niet nodig om ook kleine banken onder
Europees toezicht te plaatsen omdat ze het Europees financieel
systeem niet in gevaar kunnen brengen of niet eens internationaal
actief zijn. Maar de Europese Commissie wil liever een volledige
Bankenunie met controle op alle banken. De Commissie wil dus ook
spaarbanken en coöperatieve banken door de ECB laten controleren.
In Griekenland is de werkloosheidsgraad naar een nieuw record
gestegen. Bijna 24 procent van de actieve bevolking zit er zonder werk.
Bij de 15-24 jarigen is de situatie helemaal dramatisch: 55 procent zit
er zonder werk. Sinds 2010 is de werkloosheid in Griekenland
verdubbeld.
Er blijft in Griekenland onrust over de nieuwe hervormings- en
besparingsmaatregelen die op komst zijn. Zo zou het minimumloon
verder verlaagd worden en de werkweek zou van vijf naar zes dagen
gaan, terwijl er 13 uur per dag zou moeten gewerkt worden.
De Griekse vakbonden reageerden woedend en waarschuwen voor
"desastreuze gevolgen". De burgers zelf zijn natuurlijk woedend door
al die besparingsmaatregelen. De drastische maatregelen in
Griekenland hebben voor gevolg dat de koopkracht van de Grieken de
voorbije drie jaar ongeveer gehalveerd is. Het minimumloon is
momenteel teruggevallen op het niveau van 1978. De laagste lonen in
Griekenland zijn al verlaagd van 751 tot 586 euro per maand.
Bijzonder slecht vergaat het de Griekse gepensioneerden. In de
pensioenen werd tussen 2010 en juni 2012 meer dan 4 miljard euro
bezuinigd. Door het nieuwe besparingsplan zou dat oplopen tot 5
miljard euro. Ook de pensioengerechtigde leeftijd moet omhoog naar

67 jaar.
Europa kijkt erop toe of de opgelegde maatregelen toereikend zijn en
opgevolgd werden. Dan pas zal aan Griekenland een volgend
steunbedrag worden uitgekeerd .
Spanje moet ook een beroep doen op Europese Financiële steun. De
schuldencrisis zorgt ervoor dat ook Spanje in een uiterst benarde
situatie is terechtgekomen: een instortende vastgoedmarkt,
spiraalsgewijze groei van de werkloosheid en een overheidsschuld die
de pan uitswingt. Spanje heeft ook geld nodig om de banken te redden.
Want die banken dreigen te bezwijken onder de slechte
vastgoedleningen, die door de huizencrisis veel minder waard zijn
geworden. Spanje kan het geld niet zelf ophalen op de kapitaalmarkt,
omdat de banken de hoge rentes niet kan betalen en zo een risico op
een faillissement zouden lopen.
Tienduizenden Spanjaarden hebben onlangs in verscheidene steden
betoogd tegen de geplande besparingen en belastingverhogingen. De
sociale onrust wordt er alsmaar erger.
Leraars, verplegers en personeel uit de openbare sector kwamen op
straat. Ze vrezen dat Spanje kopje onder dreigt te gaan bij al die
besparingsijver.
Onder de betogers waren er opvallend veel ouderen, die bang zijn dat
de regering in hun pensioenen gaat snijden.
Ook in de mijnbouwsector stijgt de onrust want er staan 8000
ontslagen gepland die zowat 30.000 mensen treffen, zoals gezinnen en
toeleveringsbedrijven.
De mijnwerkers vragen zich af waarom er wel geld is om de banken te
redden en niet voor hen.
De crisis in Spanje doet ook de spanningen tussen de verschillende
regio’s verder toenemen.
Catalonië is de grootste donor van de centrale schatkist en subsidieert
daarmee in ruime mate de andere Spaanse regio's. Maar door de
bankencrisis moet de Catalaanse overheid een deel van hun eigen
betaalde belastingen terug lenen, met een fikse rente erbovenop.
Catalonië betaalt dus de prijs voor het economische wanbestuur van
Madrid.
Voor de Catalanen zijn de huidige problemen te wijten aan de
incompetentie van de vorige Spaanse regeringen. Catalonië wil daarom
fiscale hervormingen en een eerlijker herverdelingssysteem. Dat Madrid
de vraag naar een eerlijker belastingssysteem eenvoudigweg naast zich
neerlegt, doet het verlangen naar volledige autonomie alleen maar
groeien. Niet voor niets spreekt volgens de laatste peilingen nu al 50
procent van de Catalanen zich uit voor onafhankelijkheid. In de
betoging van dinsdag 11 september, waar meer dan anderhalf miljoen
Catalanen in de straten van Barcelona opstapten was er maar één eis:
onafhankelijkheid.
In Frankrijk heeft president François Hollande een tweejarig
herstelplan voor de economie gepresenteerd.
Hollande wil de begroting in orde krijgen door 20 miljard extra
belastinginkomsten. Daarvan moet de helft van huishoudens komen,
vooral van welgestelden, en de andere helft van bedrijven. Bovendien
wil hij 10 miljard euro bezuinigen op de overheidsuitgaven.

Hollande wil een omstreden belasting van 75 procent op inkomens
boven 1 miljoen euro invoeren. Volgens de president kan die worden
geschrapt als de economie is hersteld. De president wil de
werkloosheid, die rond de drie miljoen mensen ligt, binnen een jaar
verminderen.
In Nederland zijn de verkiezingen achter de rug. Geert Wilders (PVV),
die uit de euro én de eurozone wou stappen, verloor fors. Daardoor
was de onrust die er bij de andere Europese landen heerste over
Nederland afgenomen. De Nederlanders hebben duidelijk begrepen
dat uit de Euro stappen nog voor een grotere chaos zal zorgen.
Zwitserland wil een eenmalige belasting heffen op al het geld dat
Belgen daar op rekeningen staan hebben. Dat geld zou naar de
Belgische schatkist gaan. In ruil wil het land zijn bankgeheim
behouden. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) ziet
het idee wel zitten.
Als de belasting er komt, zou dat voor de Belgische schatkist een
opsteker van 10 miljard euro kunnen betekenen, zei Reynders. Belgen
zouden meer dan 30 miljard euro spaargeld op Zwitserse
bankrekeningen hebben staan. Zwitserland wil dat cijfer niet
bevestigen.
Anderen beweren dan weer dat die bedragen volledig uit de lucht
gegrepen zijn. Volgens hen zou de Belgische staat hoogstens 200
miljoen rijker worden.
Het voorstel kadert in de zogenoemde Rubik-voorstellen die
Zwitserland aan verschillende landen doet. Daarbij heffen de Zwitsers
een eenmalige forfaitaire belasting op de spaartegoeden en storten de
opbrengst door aan het thuisland van de rekeninghouder. In ruil
daarvoor blijft het bankgeheim behouden.
Minister Van Quickenborne heeft er zelfs mee gedreigd uit de regering
te stappen als België het akkoord aanvaardt.
Maar de stekker NU uit de regering trekken zal er alleen maar voor
zorgen dat de Open-VLD nog meer kiezers zal verliezen. En de OpenVLD is nu al op sterven na dood.
Neutr-On vraagt zich dan ook af waar Van Quickenborne op wacht? 
Eén ding is zeker: wie een fortuin op een Zwitserse rekening heeft staan
is iemand die wil ontsnappen aan de fiscus. De Rubik-akkoorden
bevatten nog te veel achterpoortjes om daar mee door te gaan.
Rekeninghouders krijgen bijvoorbeeld ruim de tijd om hun kapitaal te
verhuizen naar een verder gelegen belastingparadijs zoals Singapore,
Hongkong of de Kaaimaneilanden. Veel moeite moeten ze daar niet
voor doen. Zwitserse banken kunnen het geld gewoon naar hun filialen
in die landen verhuizen. Volgens sommige bronnen verbergen
“Superrijken” wereldwijd 17.000 miljard euro voor de fiscus. Politici als
Reynders zullen er alles aan doen om die mensen nooit te verontrusten.
Neutr-On blijft bij het voorstel om die belastingparadijzen volledig af
te sluiten voor financiële transacties.
De PVDA, wil de echte schuldigen van de crisis straffen. Zij willen ook
in ons land, naar het voorbeeld van Frankrijk, een "miljonairstaks". Dat
is een belasting op het vermogen voor wie meer dan 1 miljoen euro
bezit.

Ons land zou 88.000 families tellen met een vermogen boven het
miljoen. Wie 1 tot 2 miljoen euro bezit, moet volgens de partij voortaan
jaarlijks belast worden met 1 procent, tussen 2 en 3 miljoen euro met 2
procent en meer dan 3 miljoen euro met 3 procent.
De familie Spoelberchs (Inbev) belasten met 3 procent zou de staatskas
al 606 miljoen euro per jaar opbrengen.
De 'miljonairstaks' zou in totaal, volgens de PVDA, jaarlijks 8 miljard
euro kunnen opleveren.
Ook PS-kopstuk Laurette Onkelinx pleit voor een belasting op grote
vermogens. De vicepremier wil ook fors snoeien in de notionele
intrestaftrek, een belastingvermindering voor bedrijven.
Om het begrotingstekort voor volgend jaar te beperken tot 2,8 procent
moeten de politiekers de komende dagen op zoek naar zeven tot tien
miljard euro. Onkelinx zegt dat zowel links als rechts een aantal taboes
zullen moeten laten vallen. Er zullen zowel nieuwe inkomsten als
minder uitgaven moeten komen.
De PS-politica erkent dat er zware hervormingen moeten komen in de
werkloosheidsuitkeringen en de brugpensioenen en dat de kosten van
de gezondheidszorg binnen de perken moeten worden gehouden.
Langs de andere kant wil Onkelinx dat de notionele intrestaftrek - een
fictieve aftrek die bedrijven kunnen inbrengen voor met eigen
vermogen gefinancierde investeringen - serieus aan banden wordt
gelegd. De maatregel kost de schatkist meer dan vier miljard euro,
terwijl die nauwelijks een half miljard had mogen kosten. Er worden
ook nauwelijks banen mee gecreëerd.
De Vlaamse regering probeert haar begroting voor 2013 opnieuw in
evenwicht te krijgen. Daarvoor zal rond de 750 miljoen euro gezocht
moeten worden.
Neutr-On wil niet dat er aan de koopkracht van de werknemers wordt
geraakt, noch aan de sociale verworvenheden.

Onderwijs



Nieuwe schooljaar van start

Hij is weer voorbij die mooie zomer. Maar juli kon veel beter.
Wij hopen dat iedereen toch van een deugddoende vakantie heeft
kunnen genieten en dat iedereen uitgerust en met nieuwe energie het
nieuwe schooljaar kan aanvatten.
Meer dan een miljoen leerlingen en 150.000 leerkrachten gingen de
schoolpoorten binnen, klaar voor het nieuwe schooljaar.
Duizenden leerlingen zetten enigszins onwennig en met kloppend
hartje hun eerste stap in “het onderwijs”. De eerste dag waren de
kleinste kindjes een beetje zenuwachtig. Boekentasjes netjes gepakt,
zakdoekje klaar voor de traantjes van de kleutertjes…of hun mama.
Het Vlaams onderwijs kan nog altijd op een goede kwaliteit rekenen.
Meer dan 80% van de ouders hebben een groot vertrouwen in scholen
en leerkrachten.
Maar de kloof tussen ASO en BSO blijft een heikel punt.
Iedereen weet dat aan de herwaardering van dat technisch en
beroepsonderwijs moet gewerkt worden. Want de werkgevers staan om
goed opgeleide technici te springen.
Het Vlaams onderwijs, in het algemeen, is goed, maar het kan nog
beter.
Vlaanderen biedt onze kinderen één van de beste onderwijssystemen
ter wereld. Onze leerkrachten zijn goed opgeleid en gemotiveerd.
80 % van de bevolking heeft “zeer veel” vertrouwen in ons onderwijs.
De onderwijssector is één van de belangrijkste pijlers van ons
economisch systeem. Onze ijver, technologisch en economisch inzicht
en vooral onze talenkennis zijn gekend. Ons onderwijssysteem kost
veel geld, maar onze hersenen zijn onze enige grondstof. Investeren in
onderwijs is investeren in de toekomst.
Investeren in onze kinderen is investeren in dynamische energie, in hun
en onze technologische vooruitgang en in hun en onze sociale welvaart.
In het Dossier Onderwijs op onze website vindt u verdere informatie
over onderwijswetgeving en dergelijke.
http://www.neutr-on.be/Dossiers/Dossier_Onderwijs.pdf



De onderwijshervorming

http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/nota/2009-2014-sd6.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/nota/2009-2014.pdf
Vlaams onderwijsminister Smet heeft het debat op gang getrokken met
betrekking tot de hervorming van het onderwijs.
In de links hierboven vindt u de volledige nota over die plannen.

Er is in de media de laatste weken al veel over de onderwijshervorming
gedebatteerd, vooral pedagogen en “onderwijsdeskundigen” gaven
uitgebreid hun mening.
Maar laat het debat niet enkel aan hen. Ook de industrie moet gehoord
worden. Zij heeft immers zicht op de toekomstige noden van onze
arbeidsmarkt en economie. En ook de mensen in de klas, de
leerkrachten moeten hun mening kunnen geven. Vooral zij worden te
weinig gehoord, terwijl zij juist de experts zijn en het beste weten wat
zou kunnen gebeuren. Maar minister Smet heeft volgens Neutr-On te
weinig oor naar de leerkracht. Er wordt te veel boven hun hoofden
beslist, hun kennis wordt miskend en inspraak hebben ze al helemaal
niet.
Ons onderwijs scoort internationaal relatief goed, maar er zijn ook
redenen tot zorg; uit internationale onderzoeken blijkt immers dat we
terrein verliezen. Er is dus nood aan een hervorming. Net als bedrijven
moet ook het onderwijs mee evolueren en innoveren. Je kan wel het
ASO, TSO en BSO in één geheel onderbrengen om het watervalsysteem
voorgoed aan te pakken, maar de leerlingen moet men dan nog beter
begeleiden, coachen en opvolgen. Zo kan elke jongere die keuze maken
en het traject volgen dat hem of haar het beste ligt om op de
arbeidsmarkt of bij doorstroming naar het hoger onderwijs maximaal
kansen te krijgen.
De laatste beslissing over de beroepskeuze moet wel bij de leerling
blijven liggen. Elke leerling moet op basis van interesse en motivatie de
limieten van zijn kennis en bekwaamheden kunnen vinden.
Maar daarnaast moet er meer werk gemaakt worden van een beter
schoolklimaat, betere arbeidsomstandigheden en vooral meer respect
voor de leerkrachten, meer inspraak, meer materiaal en een betere
opleiding voor de schoolleiding.
En de deliberaties kunnen ook fel verbeterd worden door een ernstiger
en beter beoordelingssysteem. Nu doen veel leerlingen weinig moeite
en nog zijn ze geslaagd, omdat de minister en de directeurs zo veel
mogelijk geslaagden willen.
Voeg daarbij nog wat normen en waarden, vooral in het beroepsonderwijs, en de kwaliteit van het onderwijs zal er al op vooruit gaan.
In het algemeen vindt Neutr-On het plan van minister Smet te
theoretisch en in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Denk maar aan het
module-onderwijs waar het de bedoeling was lessen per module aan te
bieden. Goed idee, maar in de praktijk niet uitvoerbaar. Daarom vindt
men het ook alleen terug in het avondonderwijs.
Ook andere groeperingen zijn niet onverdeeld gelukkig met de plannen
van onderwijsminister Pascal Smet om het secundair onderwijs te
hervormen. De makers van de Onderwijskrant hebben een petitie op
het Internet gezet om te protesteren tegen wat zij De ontwrichting van
het secundair onderwijs en het unieke tso/bso/kso noemen. Je kunt
hun standpunten en argumenten lezen op de website
www.petitietegenhervormingsplanso.be. Indien je ermee akkoord
gaat, kun je de petitie tekenen door hier te klikken.



Solliciteren voor het onderwijs

Terwijl er meer dan 1.500 voltijdse leraren tekort zijn in het secundair,
lager- en kleuteronderwijs, zitten er in Vlaanderen en Brussel iets meer
dan 11.000 te wachten op werk.
De cijfers van VDAB, wijzen nog altijd op een lerarentekort in het
onderwijs. U kunt bij het onderwijs solliciteren voor een baan als
leerkracht of voor een ander ambt in het onderwijs:
beleidsmedewerker, ICT-coördinator, zorgcoördinator, opvoeder,
administratief medewerker, ...
Als u pas afgestudeerd bent, schrijf u dan meteen in bij de VDAB als
werkzoekende of, als u in Brussel woont, bij de BGDA.
Vooral leraren die in het secundair voor de klas willen staan, zitten
zonder werk. Het zijn er 8.000. Ze vinden moeilijker een baan omdat ze
vaak een specialisatie hebben.
Naar leraren wiskunde en Frans is er wel vraag. Maar bijvoorbeeld een
leraar Lichamelijke Opvoeding heeft het een pak moeilijker om in een
school aan het werk te geraken. Ook in het lager (1.598) en het
kleuteronderwijs (1.377) zijn er nog veel werkloze leraren.
Er zijn wel vacatures maar meestal zijn die geen voltijdse jobs, het gaat
dan om korte vervangingen. En dat spreekt maar weinig mensen aan,
vooral als je bijvoorbeeld voor 8 lesuren 3 dagen op school moet zijn.
In september zijn er nog wel veel verschuivingen, er worden pas tegen
begin oktober nieuwe lesroosters opgesteld, zodat dan pas een volledig
overzicht mogelijk is.
Pas enkele maanden na september wordt ook duidelijk hoeveel
leerkrachten hun pensioen hebben aangevraagd.

Hoe solliciteren?
1. Rechtstreeks
Wil je solliciteren voor een job in het onderwijs, dan neem je
rechtstreeks contact op met de scholen, schoolbesturen,
scholengroepen of onderwijsnetten die je voorkeur wegdragen.
Je vindt de contactgegevens terug via de website onderwijsaanbod.
2. Via de leerkrachtendatabank
Voor een job als leerkracht in het basis- of secundair onderwijs is de
leerkrachtendatabank van VDAB een aanrader.
http://www.ond.vlaanderen.be/leerkrachtendatabank/
http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/solliciteren/default.htm



Werken en studeren

Sinds 1 september 2012 hebben de werknemers recht op 180 uren
betaald educatief verlof, als zij een opleiding volgen die voorbereidt op
de uitoefening van een knelpuntberoep of een opleiding volgen die
leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs of een opleiding
basiseducatie. Een knelpuntberoep is een beroep dat voorkomt op de
lijst die de RVA elk jaar opstelt in het kader van de
werkloosheidsreglementering.
Voor welke opleidingen komt u in aanmerking voor educatief verlof?
Het betaald educatief verlof is een recht dat toegekend wordt aan
werknemers in de privésector. Het recht is weggelegd voor voltijdse
werknemers en bepaalde deeltijdse werknemers: wie minstens 4/5
werkt, wie deeltijds werkt met een variabele werktijdregeling of wie
minder dan 4/5 werkt en een beroepsopleiding volgt. Het educatief
verlof stelt hen in staat bepaalde erkende opleidingen te volgen met
behoud van hun normale loon, betaald op het normale tijdstip.
De werkgever moet dus instemmen met een aanvraag voor educatief
verlof als de werknemer én de opleiding voldoen aan de wettelijke
voorwaarden.
De overheidssector heeft een eigen systeem van verlof voor het volgen
van opleidingen .
Het aantal uren educatief is sowieso elk jaar begrensd. Enkel de
effectief aanwezige lesuren komen in aanmerking. Een lesperiode van
50 minuten geeft recht op één uur educatief verlof. Het aantal uren
educatief verlof waarop een werknemer recht heeft varieert naargelang
het gaat om een beroepsopleiding, een algemene opleiding, een
taalopleiding of een academische bachelor of master. Voor de
beroepsopleidingen varieert het aantal uren ook naargelang de
opleiding tijdens de werkuren valt of erbuiten.
Om te beginnen moet u informeren of de opleiding die u wenst te
volgen erkend is en dus recht geeft op betaald educatief verlof. Verder
bezorgt u aan uw werkgever een inschrijvingsbewijs en dit ten laatste
op 31 oktober. U doet dit met een aangetekende brief of met een
gewone brief met ontvangstbewijs. Schrijft u later in dan 31 oktober of
verandert u van werkgever, dan bezorgt u het inschrijvingsbewijs
binnen de 15 dagen na de inschrijving of de verandering van
werkgever.
De Fod Werkgelegenheid bracht een nieuwe versie uit van de brochure
‘Wegwijs in het betaald educatief verlof’. U kunt ze gratis bestellen:
Telefonisch op 02 233 42 11
Schriftelijk bij de Cel Publicaties van de FOD werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg; Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Via e-mail: publicatieswerk.belgie.be; Bron: FOD Werkgelegenheid,
http://www.werk.belgie.be/moduleHome.aspx?id=163

Sectoren



Truckers gaan staken

De vrachtwagenchauffeurs, die op 24 september actie gaan voeren op
de autosnelwegen, dreigen met hardere acties indien niks wordt
gedaan aan de praktijken van sociale dumping in de sector.
Op 24 september gaan honderden truckers actie voeren op de
snelwegen. Dan vertrekken konvooien met vrachtwagens richting de
Heizel in Brussel. Op 50 km van de hoofdstad willen de chauffeurs hun
snelheid verlagen tot 50 km/u.
Aan de actie nemen ook zelfstandige chauffeurs deel uit België,
Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.
Met de actie willen de loontrekkende truckers én de zelfstandigen de
sociale dumping in de sector aanpakken.
De actie op 24 september vindt niet plaats in de spitsuren, maar vanaf
10.30 uur. Het is dus niet de bedoeling de pendelaars te treffen, maar
zal wel de nodige hinder worden veroorzaakt. Indien de actie nu niks
uithaalt, zullen in de toekomst hardere actie volgen.
Neutr-On steunt deze actie



Gaan spoorvakbonden staken?

Bij de spoorvakbonden overweegt men te gaan staken.
Een 24 urenstaking in oktober is mogelijk, maar er is nog geen formele
beslissing. Er wordt ook gedacht aan 10, 11 of 15 oktober en een
betoging in Brussel op 27 september.
Maar er wordt eerst nog overlegd met minister van Overheidsbedrijven
Paul Magnette (PS). De problemen draaien rond de toekomstige
structuur van de NMBS-Groep. Bij een vorig overleg werden vijf

toekomstscenario's voorgelegd, maar geen enkel scenario kwam
volgens de vakbonden tegemoet aan de eis van een geïntegreerde
structuur. De vakbonden pleiten voor een geïntegreerde structuur en
zijn van mening dat een duale structuur nadelige gevolgen zal hebben
voor de reizigers. Als er geen verbetering komt in de "huidige
rampzalige toestand” waarin de NMBS-groep zich al maanden bevindt,
dan zou het in oktober wel eens tot een algemene staking op het
spoor kunnen komen. De vakbond halen meerdere knelpunten aan. Het
gaat onder meer over het dossier van het vrachtvervoer. Er is
vooruitgang, maar het blijft in sociaal opzicht onvoldoende, aldus de
vakbonden.
De vakbonden deelden al pamfletten uit aan treinreizigers in de
grootste treinstations van het land. De pamflettenactie maakt deel uit
van een reeks “voorlopige” acties van de spoorbonden.
Als er geen enkel positief signaal wordt gegeven, zullen de vakbonden
een stakingsaanzegging indienen voor een 24 urenstaking.
Op donderdag 27 september wordt er in Brussel betoogd met de
bedoeling de drie toplui van de spoorwegen te waarschuwen.



Nieuwe regeling tijdskrediet

Vanaf 1 september 2012 gelden nieuwe regels voor het tijdskrediet, dit
is het stelsel van loopbaanonderbreking dat sinds 2002 bestaat voor
werknemers en werkgevers uit de privé-sector. Deze nieuwe regels
liggen neer in de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 103 die de
sociale partners op 27 juni 2012 sloten in de Nationale Arbeidsraad. De
oude regeling rond tijdskrediet, opgenomen in de Collectieve
Arbeidsovereenkomst nr. 77bis, geldt vanaf 1 september 2012 enkel
nog als overgangsmaatregel voor een beperkt aantal situaties.
De nieuwe regeling rond tijdskrediet voorziet in de volgende mogelijke
verloven:
1° een recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5loopbaanvermindering zonder motief van 12 maanden voltijds
equivalent;
2° een bijkomend recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5loopbaanvermindering met motief van:
36 maanden:


om voor hun kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar;



voor het verlenen van palliatieve verzorging;



voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of
familielid;



voor het volgen van een opleiding.

Voor dit bijkomend recht van 36 maanden kan een voltijds tijdskrediet
of de halftijdse loopbaanvermindering maar worden opgenomen indien
de sector of de onderneming hierover een collectieve
arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.
48 maanden:


om zorg te dragen voor hun gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar;



voor het verlenen van bijstand of verzorging aan hun minderjarig zwaar ziek
kind.

Het krediet van 36 maanden wordt aangerekend op het krediet van 48 maanden en
omgekeerd.
3° een recht op landingsbanen in de vorm van een halftijdse of 1/5loopbaanvermindering tot aan de pensioenleeftijd, voor werknemers vanaf 55 jaar met
een beroepsloopbaan van 25 jaar als werknemer.
Er zijn uitzonderingsregels voor werknemers vanaf 50 jaar:


met een zwaar beroep;



met een lange loopbaan;



of in een bedrijf erkend als bedrijf in moeilijkheden of als bedrijf in
herstructurering.

De nieuwe regeling tijdskrediet voorziet specifieke regels in verband
met de aanrekening van verlofperiodes die werden genomen met
toepassing van het oude stelsel van tijdskrediet (of met toepassing van
het stelsel van loopbaanonderbreking dat gold vóór 2002).
Om gebruik te kunnen maken van de aangehaalde rechten, dient
telkens aan een reeks voorwaarden te zijn voldaan (zoals b.v. op het
vlak van anciënniteit binnen het bedrijf, het tewerkstellingspercentage
voorafgaand aan de aanvraag, het kunnen bewijzen dat een bepaald
motief aanwezig is, het indienen van een geldige aanvraag…). Veel van
die voorwaarden werden overgenomen uit het oude stelsel van
tijdskrediet. Bovendien blijft ook, net zoals onder het oude stelsel van
tijdskrediet, de 5%-drempel gelden.
Tijdens de periode van het tijdskrediet ontvangt de werknemer een
onderbrekingsuitkering van de RVA en blijven bepaalde sociale
zekerheidsrechten gewaarborgd. De werknemer geniet eveneens een
ontslagbescherming.
Aan de bestaande thematische verloven (ouderschapsverlof, medische
bijstand en palliatief verlof) werden geen wijzigingen aangebracht.
Deze verloven staan volledig los van de nieuwe regels rond het

tijdskrediet.
Ook met betrekking tot de onderbrekingsuitkeringen in het kader van
het tijdskrediet gelden vanaf 1 september 2012 een aantal nieuwe
regels.
Bronnen:


C.A.O. nr.103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet,
loopbaanvermindering en landingsbanen, algemeen verbindend verklaard door
het koninklijk besluit van 25 augustus 2012, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 31 augustus 2012;



Koninklijk besluit van 25 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10
augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van
het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en
vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2012.

Allerlei



Wat veranderde er in september?

Het Fonds voor de Medische Ongevallen is (eindelijk) operationeel
Op 2 april 2010 trad een wet op medische ongevallen in werking.
Sindsdien komen slachtoffers (of hun rechthebbenden) van een
medisch ongeval of medische fouten in aanmerking voor een eventuele
vergoeding dankzij het Fonds voor de Medische Ongevallen.
Dit fonds is vanaf 1 september 2012 volledig operationeel en begint
vanaf dan de eerste dossiers te behandelen.
Meer info op de website van het Fonds voor de Medische Ongevallen

Het einde van de gloeilampen
Vanaf 1 september 2012 mag geen enkel type gloeilamp meer in de
handel worden gebracht. De gloeilampen, die te veel energie
verbruiken, worden vervangen door spaarlampen.
Meer info op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu
Sterilisatie van katten
Vanaf 1 september 2012 moeten alle katten in de Belgische asielen
gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd worden alvorens ze
geadopteerd kunnen worden. Meer info op de website van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
26 september: Europese dag van de Talen
http://www.ond.vlaanderen.be/EDT
Wedstrijd
http://www.ond.vlaanderen.be/EDT/Wedstrijd.htm
Registratie aannemer verdwijnt.
De registratie van aannemers wordt op 1 september afgeschaft. De
afschaffing van het systeem gebeurt op vraag van Europa. Het
registratiesysteem werd in 1978 ingevoerd om koppelbaaspraktijken
tegen te gaan. In de loop van de jaren evolueerde de registratie tot een
kwaliteitslabel, dat bovendien de waarborg gaf dat de aannemer
voldeed aan de fiscale en sociale verplichtingen. Werken met een
geregistreerde aannemer was nodig om fiscale voordelen en premies te
bekomen.
Zowel de Europese Commissie als het Europees Hof van Justitie zijn
echter tegen het Belgische systeem gekant, omdat het leidt tot
bijkomende formaliteiten voor buitenlandse aannemers. Ons land werd
zelfs veroordeeld door het Europees Hof. De toepassing van deze
reglementering werd de voorbije jaren geleidelijk aan afgebouwd en
wordt op 1 september volledig afgeschaft.
Belgische en Luxemburgse ambulances mogen grens oversteken.
Vanaf 1 september kunnen Belgen in een Luxemburgse ambulance naar
het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht worden en vice versa. Daarover
hebben België en Luxemburg in juli een akkoord bereikt in het kader
van de Benelux. Met Nederland bestaat al langer een soortgelijke
regeling.
Bedoeling is zieken en gewonden in de grensstreek tussen België en
Luxemburg sneller te helpen. Nu moet een Belg soms langer wachten
op een ambulance uit België terwijl de spoeddiensten vanuit het
Groothertogdom sneller ter plaatse kunnen zijn. Daarom krijgen de
telefooncentrales van de spoeddiensten voortaan de vrije keuze.
Lijst van gemeenten voor "wonen in eigen streek" aangepast.

De lijst van gemeenten waar de maatregel "wonen in eigen streek" van
kracht is, wordt aangepast. Vanaf 1 september zijn er nog 68
gemeenten waar de nieuwe bouwkavels alleen nog worden verkocht
aan kopers die een nauwe band met de streek hebben. In de vorige
lijst, die dateert van drie jaar geleden, waren er 69 gemeenten
opgenomen voor "wonen in eigen streek". In de nieuwe lijst zijn dat er
nog 68. Twaalf gemeenten verdwijnen van de lijst, maar er komen er elf
bij. Affligem, Arendonk, Essen, Kalmthout, Kapellen, Lovendegem,
Merchtem, Oudenburg, Sint-Martens-Latem, Waasmunster, Wachtebeke
en Zingem zijn de twaalf gemeenten die niet langer in aanmerking
komen voor het principe van wonen in eigen streek.
Berlaar, Denderleeuw, Lint, Mechelen, Nazareth, Oostende, OudHeverlee, Overijse, Schoten, Sint-Katelijne-Waver en Turnhout krijgen
vanaf 1 september dan weer voor het eerst te maken met die regeling.
"Wonen in eigen streek" houdt in dat mensen die een nieuwe bouwkavel
kopen in een van de vastgelegde gemeenten, een voldoende grote band
met die gemeente moet kunnen aantonen. Die maatregel moet het
betaalbaar wonen in eigen streek bevorderen.
De geselecteerde gemeenten moeten voldoen aan volgende
voorwaarden: behoren tot de 40 procent Vlaamse gemeenten waar de
gemiddelde bouwgrondprijs per vierkante meter het hoogste is en
behoren tot de 25 procent Vlaamse gemeenten met de hoogste interne
migratie-intensiteit of tot de 10 procent Vlaamse gemeenten met de
hoogste externe migratie-intensiteit.



Speel en onderneem

Vlajo Challenge is een online educatief spel. De leerlingen worden baas
van hun eigen virtuele winkelketen en nemen het op tegen hun klasmakkers in een spannende uitdaging. Bij het draaien van elke spelronde
winkelen de klanten in de stad en gelden de courante marktprincipes.
Al spelend maken ze zo kennis met zaken als een winkel openen,
producten aankopen, voorraadbeheer, reclame maken, personeel
aanwerven, verkoopprijzen bepalen, concurrentie, winst maken, lenen
enzomeer.
http://www.vlajo.org/index.php?MId=315&MX0=13&MX1=241&MX2=315



Week van de mobiliteit

Sinds 1996 organiseren de Koepel Milieu en Mobiliteit (Komimo vzw) en
zijn lidorganisaties in Vlaanderen heel wat campagnes voor duurzame
mobiliteit en bewust autogebruik.
Van 16 tot en met 22 september bundelen de duurzame
mobiliteitsorganisaties in Vlaanderen de krachten in de Week van de
Mobiliteit.
http://www.weekvandemobiliteit.be

Rubriek Antipestteam



Nieuwe prijs in verband met pesterijen

Minister Smet wint nieuwe pestprijs
Er is een nieuwe prijs op gebied van pesterijen.
De “Boterhammen met KAKtussen”-prijs.
Waar de meeste prijzen een initiatief willen belonen dat wezenlijk heeft
bijgedragen voor het stoppen van pesterijen wordt deze prijs toegekend
aan een persoon of een groepering die, volgens het Antipestteam, te
weinig heeft bijgedragen om pesterijen te voorkomen.
Op 01 september 2012 wordt de “Boterhammen met KAKtussen!”-prijs
toegekend door het Antipestteam. Deze prijs is jaarlijks en hij wordt elk
jaar op 1 september toegekend. Dit jaar voor de eerste keer. Met dit
initiatief wil het APT personen of instellingen aansporen tot het effectief
voorkomen of doen verdwijnen van pestgedrag.
Pesten is nefast voor alle betrokkenen en doet hen kansen missen op
persoonlijke ontplooiing en goede sociale relaties. Het pestprobleem

kreeg de laatste jaren gelukkig meer aandacht, maar nog steeds
onvoldoende. Deze verhoogde aandacht is een eerste stap. Er dient
aanhoudend preventief en curatief hulp verleend te worden aan de
duizenden slachtoffers van pestgedrag. Vooral in het onderwijs dienen
pesterijen beter onder controle gehouden te worden. De voorbije jaren
werden projecten opgezet in het onderwijs door directies, leerkrachten
of ouders. Die projecten zijn al opgestart of zelfs in belangrijke mate
uitgevoerd. Maar er gebeurt nog te weinig. Vooral door de overheid en
de onderwijskoepels. Er zijn in het Vlaams Onderwijs in totoaal 1,5
miljoen leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel.
Dat leerlingen elkaar op school vaak vreselijk pesten, is geweten. Maar
tussen leerkrachten onderling of met hun directies gaat het er soms net
zo ongenadig aan toe. Maar de minister van onderwijs Smet en de
onderwijskoepels vinden het niet nodig om in het onderwijs de gepaste
initiatieven op te stellen om pestgedrag te voorkomen of problemen zo
vlug mogelijk op te lossen. In het onderwijs zijn pesterijen dan ook
dagelijkse kost.
De oorzaak van pesterijen in het onderwijs ligt volgens verscheidene
onderzoekers vooral bij de directie. De meeste directeurs zijn niet
bekwaam om problemen vlug op te lossen. Dat de problemen dan
escaleren en jaren blijven duren begrijpen ze niet.
Het “ANTIPESTTEAM” ijvert daarom voor de oprichting van een
ombudsdienst, waar niet alleen leerlingen en ouders, maar ook gepeste
en/of uitgerangeerde leerkrachten met hun problemen terecht kunnen
en waar daadwerkelijk oplossingen geboden worden. Waarom kunnen
leerkrachten bijvoorbeeld niet terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst?
Voor 2012 gaat de prijs naar Minister van Onderwijs Pascal Smet.
En dat voor zijn niet-aflatende eigenzinnigheid om geen neutrale en
onafhankelijke ombudsdienst voor het Vlaams Onderwijs op te richten.
Wegens het ontbreken van een ombudsdienst worden pesterijen niet
vlug opgelost en escaleren ze meestal.
De prijs wordt, vanaf dit jaar, steeds op 01 september toegekend. Voor
de nominaties van september 2013 kunnen tot 30 juni 2013 namen van
personen, organisaties of instellingen doorgestuurd worden die in
aanmerking kunnen komen voor nominatie. Een korte motivatie wordt
daarbij op prijs gesteld. Het APT dankt u voor uw reactie op deze
oproep.
Voor een afbeelding van de prijs kunt u terecht op de website van het
Antipestteam.
Voor alle informatie of reacties : www.antipestteam.be

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.

