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Banken blijven onbetrouwbaar

De Wereldbank blijft waarschuwen voor een volgende crisis.
Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt vooral voor een crisis op de
vastgoedmarkten.
De Amerikaanse economie kromp zeer sterk in het laatste kwartaal zonder dat de economie
in een recessie verkeerde. Er was een economische krimp van 2,9 % en de inflatie bedroeg
1,1 % wat betekent dat de reële economie 4 % kromp op 1 kwartaal.
De oorzaak wordt bij de strenge winter gelegd en de opgelopen olieprijs. Daarnaast waren
het vooral de consumentenuitgaven die tegenvielen.
In het tweede kwartaal zou de groei wel fors aantrekken, analisten voorspellen zelfs een
groei van 3,8 %, laten we hopen dat ze gelijk hebben.
In Europa wordt de schuldafbouw bemoeilijkt door de lage en dalende inflatie in de
eurozone. Dit doet de reële waarde van de toekomstige schuldenberg vergroten en maakt
het des te pijnlijker om het prijspeil te reduceren, wat nodig is om de concurrentiekracht te
vergroten.
Waarschijnlijk gaan we in Europa naar een lange periode van trage groei, lage inflatie,
oplopende risico’s op insolventie, lage intresten en meer werkloosheid gepaard met ernstige
politieke (en sociale) onrust.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds is er 25% kans dat de eurozone tegen het einde
van volgend jaar in een deflatiescenario zal belanden.
En het zijn vooral die lage rentes die zo gevaarlijk zijn om de crisis terug te doen oplaaien.
Want als de rente terug begint te stijgen zullen de schulden onbetaalbaar worden voor
verscheidene landen.
De ECB heeft zowat alles geprobeerd om het geld van de spaarboekjes opnieuw aan het
rollen te krijgen, tot dusver zonder veel succes. Zelfs het introduceren van negatieve
rentevoeten heeft de banken er niet toe kunnen brengen om meer geld te lenen aan de
bedrijven. Behalve tegen woekerintresten. Er worden zelfs kaskredieten gemeld, aan
bedrijven, van 18%. Verder worden er ook onrealistische eisen gesteld voor de borgstelling
van leningen.
En ook in die banksector blijft het onrustig. Afgelopen maand kwamen er weer heel wat
banken in moeilijkheden.
Argentinië lijkt af te stevenen op een faillissement.
De regering speelt ondertussen paniekvoetbal. Zo werd een wisselkoers opgelegd die maar
half zo hoog is als wat dollars op de zwarte markt opbrengen. Bedoeling was om de
kapitaalvlucht uit het land te verhinderen. Een oliemaatschappij die eigendom is van het
Spaanse Repsol werd genationaliseerd. Als gevolg daarvan zakten buitenlandse investeringen
in het land naar het nulpunt.
De Argentijnse overheid publiceert ook al jarenlang valse cijfers over de inflatie. Sinds 2007
ligt de officiële inflatie in het Zuid-Amerikaanse land tussen de 5% en 11% per jaar.
Economen en regionale bureaus menen echter dat de inflatie minstens 20% is.
Kortom, de situatie is uitzichtloos.

In Bulgarije brak er onlangs dan weer paniek uit omdat de Federal Investment Bank haar
deuren tijdelijk moest sluiten omdat er onvoldoende cash in voorraad was om de klanten uit
te betalen.
De regering in Sofia moest dringend, samen met de centrale bank, een kredietlijn van 1,7
miljard euro openen om de banken in moeilijkheden aan cash te helpen. De Europese
Commissie had daartoe toestemming gegeven.
Nog een andere bank, de Corpbank, werd onder curatele gesteld door de Bulgaarse overheid.
De grootste Portugese bank, Espirito Santo International SA, kan de rente op haar uitgegeven
obligaties niet meer betalen.
De bank zou volgens een soort Ponzischema gewerkt hebben, met als gevolg dat de koersen
van de obligaties van Espirito Santo zijn gedaald tot een absoluut dieptepunt.
Nadat de beurskoers van de bank bijna 25% verloor (sinds januari al met 50%) werd het
aandeel op de beurs geschorst. Meer dan één miljard euro aan beurskapitalisering is
daarmee in rook opgegaan.
De problemen bij Espirito dreigen echter de ganse Portugese bankensector mee te sleuren,
het risico dat een bank failliet zou kunnen gaan staat nu op het hoogste peil in vier maanden.
Maar daar bleef het niet bij.
Ook Spaanse en Italiaanse aandelen gingen fors lager, nu de problemen bij Banco Espirito
Santo de gezondheid van banken in de zwakke landen bloot legde.
Er wordt gevreesd dat de Europese belastingbetaler opnieuw zal moeten bijbetalen om een
aantal banken te redden.
In Frankrijk kreeg BNP Paribas (Fortis) een boete van bijna 9 miljard dollar (6,5 miljard euro)
voor het schenden van de Amerikaanse handelsembargo's.
Na BNP Paribas zijn nu ook twee andere grote Franse banken Credit Agricole en Société
Générale gevraagd om openheid te geven over een aantal transacties. Het zou gaan om het
mogelijk witwassen van geld en het overtreden van handelsembargo's. Beide banken hebben
bekendgemaakt dat ze een intern onderzoek zijn gestart naar mogelijke overtredingen.
Ook Deutsche Bank en de Mexicaanse bankgroep Banamex, een dochter van de Amerikaanse
groep Citigroup, hebben controle gekregen. Bij die laatste bank zou er al fraude vastgesteld
zijn met leningen voor een waarde van 565 miljoen dollar. Bij Deutsche Bank kwam er enkel
een verklaring dat ze "verzoeken heeft ontvangen van regelgevende instanties voor
informatie, en dat ze daarbij alle medewerking verleent". Volgens sommige bronnen zou ook
Deutsche Bank mogelijke Amerikaanse sancties tegen Soedan, Iran en Syrië hebben
overtreden.
Duitsche Bank heeft in ieder geval een aantal maatregelen getroffen waardoor de
toereikendheid van het eigen vermogen met ruim 8,6 miljard euro is aangedikt. Analisten
zien daarin een vorm van buffer voor mogelijke sancties.
Deutsche Bank maakt momenteel in België een opmerkelijke reclamecampagne om
spaargeld binnen te halen. Of het iets met de sanctie te maken heeft is niet duidelijk. Er zou
ook een kapitaalverhoging op til staan.
Het is duidelijk dat sommige banken gewoon hetzelfde gedrag handhaven als voor 2008 en
dat ze te hoge risico’s nemen. Die risico’s treffen in de allereerste plaats de spaarders.
De ECB is van plan de Europese banken 700 miljard euro goedkoop kapitaal aan te bieden om
de economie te herstellen.
Dat schetst alleen maar de benarde toestand waarin de banken momenteel zitten.

Het uur van de waarheid voor de banken breekt aan.
Het lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn alvorens de crisis in Europa weer opflakkert.
En dan het andere economisch nieuws.
De OESO-zone telde in mei van dit jaar 44,7 miljoen werklozen. Dat zijn er 10,1 miljoen meer
dan in juli 2008 - net voor het losbarsten van de economische crisis - het geval was.
Volgens de berekeningen van de OESO bleef het werkloosheidscijfer in mei 2014 met 11,6
procent ook stabiel in de eurozone, tegenover 11,2 procent een jaar geleden. Het
werkloosheidscijfer daalde met 0,3 procentpunt in Portugal (14,3 procent), met 0,2
procentpunt in Nederland (tot 7,0 procent), en met 0,1 procentpunt in Oostenrijk (tot 4,7
procent). Er was een toename met 0,1 procentpunt in Luxemburg (6,3 procent), Ierland (12,0
procent) en Italië (12,6 procent).
Het aantal werkzoekenden in Frankrijk is in mei met 24.800 gestegen tot een recordhoogte
van 3,39 miljoen. De stijging is veel sterker dan de economen voorspelden.
De jeugdwerkloosheid binnen de 34 landen van de OESO steeg met 0,2 procentpunt tot 15,0
procent. Dat is 2,3 procentpunt lager dan de piek van oktober 2009, maar 2,0 procentpunt
hoger dan in juli 2008.
De jeugdwerkloosheid blijft uitzonderlijk hoog in verschillende landen van de eurozone, zoals
in Griekenland (57,7 procent in maart), Spanje (54,0 procent), Italië (43,0 procent), Portugal
(34,8 procent) en Slowakije (32,4 procent).
En voor België kunnen we kort zijn, de schulden zijn boven de 400 miljard euro gegaan, dat is
bijna 105 % van het bnp.



Vlaams tekort wordt groter

De Vlaamse uitgaven stijgen sneller dan haar inkomsten.
Bij ongewijzigd beleid stevent de Vlaamse overheid dit jaar af op een tekort van 130 miljoen
euro, en volgend jaar op 962 miljoen euro. In 2016 zou het gaan om bijna 1,3 miljard.
De SERV bevestigt daarmee de prognoses van de Vlaamse administratie. Die meldde bij de
start van de regeringsgesprekken dat Vlaanderen volgend jaar op 1 miljard euro tekort en in
2016 op 1,3 miljard euro tekort afstevent. Die prognose was toen gevoelig slechter dan de
vooruitzichten die voor de verkiezingen werden bekend gemaakt, maar krijgt nu dus steun.
Voor de sombere vooruitzichten zijn drie redenen. De eerste is dat de Vlaamse regering sinds
de zesde staatshervorming voor het eerst een deel van de oplopende vergrijzingskosten mee
betaalt. Vroeger rustten die vrijwel volledig op de schouders van de federale overheid, maar
nu zijn ze gespreid over alle regeringen.
Een tweede reden is dat de Vlaamse overheid de voorbije jaren grote uitgaven buiten de
begroting hield, omdat ze via privaat-publieke-samenwerking liepen. De redenering was dat
de privé-investeerders genoeg risico droegen voor die investeringen, waardoor ze niet
moesten geboekt worden als overheidsuitgave. Het statistisch bureau van de Europese Unie Eurostat - besliste echter dat het om overheidsuitgaven gaat.
WAAROM DE VLAAMSE BEGROTING OP EEN TEKORT AFSTEVENT:
1. Door de zesde staatshervorming draait Vlaanderen voor het eerste mee op voor de
vergrijzingskosten.

2. Een aantal kosten - zoals bijvoorbeeld investeringen in schoolgebouwen - werden de
voorbije jaren buiten de begroting gehouden. Dat mag niet.
Dit jaar gaat het om 323 miljoen euro extra. In 2015 gaat het om nog eens 249 miljoen euro
extra. Daarna nemen de investeringen weer af.
3. Enkele eenmalige maatregelen die de regering-Peeters II toepaste, kunnen niet herhaald
worden. Denk aan de verkoop van gronden aan Aquafin en inkomsten uit 4G-licenties voor
snel mobiel internet.
Het aantal niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen is in juni met 6,1 procent
toegenomen tegenover vorig jaar. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de VDAB. De
jeugdwerkloosheid lag wel 3 procent lager.
Vlaanderen telde eind juni 219.576 niet-werkende werkzoekenden. Terwijl de werkloosheid
onder jongeren afneemt, stijgt het aantal werkzoekende 50-plussers met 12,5 procent. Het
optrekken van de leeftijdsgrens voor een maxi-vrijstelling tot 60 jaar sinds 2013 heeft een
impact op dat cijfer. Werklozen met een maxi-vrijstelling moeten zich niet inschrijven als
werkzoekende.
Het valt ook al enkele maanden op dat de werkloosheid onder hooggeschoolden sneller
toeneemt. Dat heeft volgens de VDAB te maken met de haperende tewerkstellingsmotor van
de tertiaire en quartaire sector. De budgettaire context dwingt overheden om zuinig aan te
werven, wat ook geldt voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Dat werknemers door de
pensioenhervorming langer aan het werk blijven, drukt bovendien de vervangingsvraag.
De provincie West-Vlaanderen (+7,6 procent) kende het voorbije jaar de grootste toename
van de werkloosheid. In Limburg (+4,4 procent) was de stijging het kleinst. Ook Antwerpen
(+5,4 procent) doet beter dan gemiddeld. Bron: Belga, SERV en VDAB

ONDERWIJS



Wie wordt onderwijsminister?

De Vlaamse regeringsonderhandelingen tussen N-Va en CD&V hebben nog niet tot een
akkoord geleid. Er zijn nog veel dossiers af te handelen en er is wat onenigheid over de
postjesverdeling.
Er wordt in de media ook gespeculeerd over wie welke ministerpost zal bekleden. Wie wordt
minister president? Wie neemt welke ministerpost in?
Voor minister van onderwijs komt de naam van Kris Van Dijck (N-Va) wel eens naar voren.
Het zou misschien wel een voordeel kunnen zijn als de minister van onderwijs een N-Va’er
wordt. Het onderwijs is de laatste decennia te vaak een bolwerk geweest van de traditionele
partijen. Minister Smet heeft er tijdens zijn leiding niet veel van gebakken. Onderwijs is nu
eenmaal geen Braziliaanse B&B.
De kwaliteit van het onderwijs is de laatste jaren alsmaar verslechterd tot groot ongenoegen
van de leerkrachten, leerlingen en ouders. Er worden nog steeds te weinig scholen gebouwd
en het kamperen aan de scholen is nog steeds niet opgelost.

De huidige netten zijn vastgeroest in hun machtspositie en de politieke benoemingen van
bestuur en directeurs zijn de belangrijkste factor van de kwaliteitsvermindering.
Nog te veel leerkrachten haken binnen de vijf jaar na hun aanstelling terug af.
Volgens Neutr-On zou het een voordeel zijn als N-Va de minister van onderwijs mag leveren.
Het wordt in ieder geval tijd dat er eens een nieuwe wind waait door het onderwijs.
Volgens de laatste geruchten plant de volgende Vlaamse regering een toelatingsproef voor
nieuwe leraren. De onderhandelaars willen ook een masterplan voor de scholenbouw.
De plannen voor de scholen liggen al wel klaar maar is er wel geld om te starten met de
bouw?
Het onderwijsveld zou zich ook aan heel wat nieuwe plannen mogen verwachten.
Zo zou de overheid verantwoordelijk worden voor het 'wat', bijvoorbeeld wat leerlingen
moeten kennen en kunnen. Het is dan aan de scholen zelf om het 'hoe' te bepalen.
De onderwijswetgeving zou ook eenvoudiger moeten zijn.
De Vlaamse overheid zou meer vertrouwen moeten hebben in de leerkrachten en beter
moeten controleren of de scholen zelf met alles in orde zijn en of de directeurs wel bekwaam
zijn om problemen op te lossen. Alleen al daardoor zou de werkdruk bij de toepassing van de
regelgeving en de planlast van de leerkrachten verminderen.
Om elk kind een plaats op school te garanderen, voorzien de onderhandelaars een
masterplan voor extra capaciteit op school. De afgelopen jaren trokken vooral de grote
steden aan de alarmbel omdat ze niet genoeg geld hadden voor bijkomende plaatsen.
Een lerarenloopbaanpact moet de lerarenloopbaan aantrekkelijker maken.
De lerarenopleiding zou ook hervormd worden en student-leerkrachten moeten een
toelatingsproef afleggen om aan de opleiding te mogen starten. Dat zou er vooral voor
moeten zorgen om kandidaat leerkrachten met onvoldoende achtergrondkennis, die meestal
uit het beroepsonderwijs komen, tijdig weg te selecteren.
De KU Leuven is er tevens voorstander van om de toegang tot de universiteit afhankelijk te
maken van een bindende toelatingsproef voor studenten uit een aantal niet-aansluitende
richtingen voor wie het secundair beroepsonderwijs heeft gevolgd.
De KU Leuven wil op die manier iets doen aan het terugdringen van het groot aantal
mislukkingen bij eerstejaars. De rector Rik Torfs motiveerde zijn mening als volgt: “Het
voorstel komt een beetje choquerend over en druist in tegen een lange traditie, waarvan we
ons echter kunnen afvragen of het de goede was. We willen niemand uitsluiten om
universitaire studies te volgen en schakelprogramma's blijven bestaan, maar wie
beroepsonderwijs volgde, heeft in de praktijk weinig kans op slagen aan de universiteit en
moet daarom volgens ons eerst slagen in een toegangsproef.”
Of er slechts één onderwijsnet komt is momenteel nog niet duidelijk en waarschijnlijk zal
men die optie in de huidige onderhandelingen liever uit de weg gaan.

SECTOREN



Gaan spoorbonden terug staken?

Op 30 juni was er al eens een staking van de socialistische spoorwegbond. Die actie was
onder meer gericht tegen de trage aanwervingspolitiek bij de spoorwegen.
De spoorbonden willen vooral bijkomend personeel, omdat de huidige personeelsleden hun
vakantiedagen onmogelijk kunnen opnemen. Ze zijn ook niet tevreden over het
aanwervingsbeleid van de NMBS.
HR Rail reageerde 'ontsteld' en 'bijzonder verrast' op de spoorstaking van 30 juni. HR Rail
had al verregaande garanties gegeven die tegemoetkomen aan de eisen van de bonden.
Volgens HR Rail werden, met het oog op onder andere de vervanging van 300
treinbestuurders, in 2013 al 515 treinbestuurders aangeworven voor een opleiding. Dit jaar
werden nog eens 246 treinbestuurders aangeworven die momenteel opgeleid worden en
effectief ingezet worden in 2015. In 2013 werden meer dan 2.000 medewerkers
aangeworven. Het totale voorziene aantal aanwervingen voor 2014 is nog eens 1.800.
Maar dat is voor de spoorbonden niet genoeg want er staan nog veel vrije dagen open die
het personeel niet kan opnemen. Sommigen hebben nog tot 35 dagen tegoed. Volgens de
bonden gaat het al om meer dan een miljoen dagen die de werknemers nog niet hebben
kunnen opnemen.
De werknemers protesteren ook tegen de plannen om tegen 2017 tachtig voltijdse banen te
schrappen in het atelier waar Thalys- en Eurostar-treinen onderhouden worden (op een
totaal van 344 voltijdse banen.
De ploegen moeten met minder en minder mensen werken en de werknemers staan steeds
meer onder druk, wat leidt tot stress, een hogere afwezigheidsgraad en meerdere
arbeidsongevallen, aldus de vakbonden. Daarom wordt er in het Thalysatelier een nieuwe
staking voorbereid. De socialistische spoorbond ACOD Spoor kondigt een 25 urenstaking aan
vanaf maandag 28 juli om 21.00 uur tot dinsdagavond 29 juli.
Daardoor zal waarschijnlijk het treinverkeer gestoord worden.
Zie ook:
http://pvda.be/persberichten/spoorstaking-een-noodkreet-die-vraagt-om-een-versterkingvan-het-openbaar-vervoer
http://www.dewereldmorgen.be/blog/willyv/2014/06/30/spoormanagement-gijzeltpendelaars

http://www.dewereldmorgen.be/blog/willyv/2014/06/30/spoorman
agement-gijzelt-pendelaars


Herrie tussen politiebonden

Er is heibel tussen de politievakbonden door de vraag van politievakbond Sypol aan het
Grondwettelijk Hof om de ongelijke behandeling van sommige politieagenten weg te werken.
Maar de uitspraak is anders uitgedraaid dan verwacht.
Nu worden alle gunstregimes bij de politie beëindigd. Sommige agenten zullen daardoor tot
acht jaar langer moeten werken.
Sypol trok naar het Grondwettelijk Hof met de vraag of 2.000 vroegere officieren van de
gemeentelijke en gerechtelijke politie ook al voor hun 62e op pensioen konden. Sommige
collega’s mochten dat immers al op 54 jaar. Dat komt door speciale regelingen die bij de
politiehervorming zijn ingevoerd.
Maar het Hof oordeelde dat alle gunstregimes moeten verdwijnen.

Daardoor zijn de andere politievakbonden kwaad. Die spreken over roekeloze procedures
met desastreuse gevolgen.
Sypol beweert dat de grote vakbonden niets gedaan hebben om de pensioenleeftijd van de
commissarissen van de voormalige gerechtelijke en gemeentelijke politie te behouden op 60
jaar, maar dat is volgens de andere bonden een pertinente leugen.
Door deze uitspraak van het Hof moeten sommige agenten, die dicht bij het pensioen
stonden, nu toch nog jaren aan het werk blijven.
Minister van Binnenlandse Zaken Milquet reageerde verbaasd. Ze wil de nadelige gevolgen
van het arrest voor het personeel nu zoveel mogelijk beperken, zei ze op Vrt. Of dat nog lukt
is een vraagteken.
Nog bij de politiediensten dreigen drie politievakbonden met een staking in politiezone
Brussel-hoofdstad-Elsene die ingaat op 1 augustus. VSOA, ACV en NSPV protesteren tegen de
plaatsing van bewakingscamera’s in de commissariaten van die politiezone.
Maar er is ook een gevoel van wantrouwen vanwege burgemeester Mayeur tegenover zijn
eigen politiekorps.
De politie is niet tegen de plaatsing van camera’s op zich, maar wel tegen het gebruik dat
men van die camera’s wil maken. Zo wil de directie dat de camera’s ook geluidsopnames
maken, wat ingaat tegen de wetgeving op de privacy, en de beelden kunnen gebruiken om
politiemensen tuchtrechtelijk te vervolgen.
De camera’s zouden ook komen in de lokalen waar naaktfouilles gebeuren en in de
verhoorlokalen.
De onvrede bij het personeel is er ook omdat de goede sfeer sinds het vertrek van
burgemeester Thielemans volledig is omgeslagen.
De politievakbond van het ABVV staakt niet mee.
Zij gaan wel akkoord met de plaatsing van de camera’s, omdat die een einde zouden kunnen
maken aan de reeks van onterechte klachten tegen politiemensen.

ALLERLEI



Wat verandert er in juli?



Goedkoper mobiel surfen in het buitenland
Vanaf 1 juli worden de roamingkosten in de Europese unie goedkoper. Dat betekent dat het
goedkoper wordt om binnen de Europese Unie te bellen, sms’en of surfen. .
Wie vanuit het buitenland belt betaalt vanaf nu maximaal 0,19 cent per minuut. Vroeger
betaalde je nog 0,24 cent per minuut. Ook sms’en wordt goedkoper. Per sms betaal je nog
0,60 cent in plaats van 0,80 cent. De prijs voor surfen op het internet daalt van 0,45 cent
naar 0,20 cent per gedownloade MB.



Zwaartepunt bevoegdheden naar Vlaanderen

Vanaf 1 juli treedt de zesde staatshervorming in werking. Een groot deel van de
bevoegdheden, die eerst bij de federale overheid lagen, wordt overgeheveld naar de
deelstaten. Onder meer de bevoegdheden gezondheidszorg, woonbonus, arbeidsmarkt,
verkeersveiligheid, rijopleiding, justitiehuizen en de kinderbijslag komen in Vlaamse handen.


Hogere boetes voor dronken rijden
Iedereen die betrapt wordt op dronken rijden met 0,5 tot 0,8 promille alcohol in het bloed
en een onmiddellijke boete moet betalen, betaalt 170 euro in plaats van 150 euro. Als de
bestuurders 0,8 tot 1,2 promille alcohol in het bloed hebben, riskeren ze een onmiddellijke
boete tot 550 euro. Maar de onmiddellijke inning van de boete is niet langer verplicht. Het
parket kan ook een minnelijke schikking voorstellen of de overtreder voor het gerecht
brengen. Dat is bijvoorbeeld een mogelijkheid als de overtreder al verschillende keren
betrapt is op rijden onder invloed. Wie meer dan 1,2 promille alcohol in het bloed heeft,
moet onvermijdelijk voor de rechter komen.



Evenveel kinderbijslag voor zelfstandigen als voor werknemers
Zelfstandigen en werknemers krijgen vanaf 1 juli evenveel kinderbijslag als werknemers.
Vroeger ontving het eerste kind van een zelfstandige 84,43 euro, tegen 90,28 euro voor het
eerste kind van een loontrekkende. Daarmee zal de kinderbijslag voor een zelfstandige in
tien jaar meer dan verdubbeld zijn.
Vanaf 1 juli zal bovendien het enige kind of het jongste kind recht hebben op een
leeftijdstoeslag, wat al eerder het geval was bij werknemers. De kinderbijslag is vanaf
vandaag ook geen federale bevoegdheid meer. De kinderbijslag wordt door de zesde
staatshervorming overgeheveld naar de Vlaamse overheid.



Financiële producten die in bitcoin beleggen voortaan verboden
Het is verboden om financiële producten aan te bieden die beleggen in virtueel geld, zoals
bitcoins, omdat die producten uiterst risicovol, liquide en erg complex zijn voor de
consument.
Beurswaakhond FSMA en de Nationale Bank hadden eerder al gewaarschuwd voor de risico's
die verbonden zijn aan bitcoins, zoals het ontbreken van wettelijke garanties of het risico op
hacking. FSMA gaat nu een stapje verder en verbiedt financiële producten die als
onderliggende waarde virtueel geld hebben.



Kinkhoestvaccin gratis voor volwassenen
Vanaf 1 juli kunnen zwangere vrouwen zich gratis laten vaccineren tegen kinkhoest. Dat
gebeurt best tussen week 24 en 32 van de zwangerschap, zodat baby's geboren worden met
antistoffen tegen kinkhoest die ze van hun moeder gekregen hebben. Andere volwassenen
kunnen zich vanaf 1 juli eveneens gratis laten inenten. Dat gebeurt als ze zich opnieuw laten
inenten tegen tetanus en difterie. In principe moet dat om de tien jaar. Het vaccin dat
gebruikt wordt voor de herhalingsinenting tegen tetanus en difterie, wordt vervangen door
een combinatievaccin dat ook beschermt tegen kinkhoest.



OCMW's krijgen 33 miljoen extra voor leeflonen
De OCMW's krijgen 5 procent meer, of samen op jaarbasis 33 miljoen euro, om de leeflonen
te betalen. Het geld wordt vanaf 1 juli vrijgemaakt.

Standaard betaalt de federale overheid de helft van het leefloon terug aan de OCMW's. Dat
percentage wordt verhoogd tot 60 en 65 procent voor OCMW's die respectievelijk 500 en
1.000 leefloners tellen. Alle percentages gaan nu met 5 procent omhoog.



Arcopar-story gaat door

De Europese Commissie heeft een nieuwe uitspraak gedaan over ARCOPAR en spreekt van
“verboden staatssteun” aan gedupeerden.
Ontslagnemend minister van Financiën Koen Geens (CD&V) wil in beroep gaan tegen de
uitspraak van de Europese Commissie.
De Europese Commissie verwijst in haar Arco-besluit uitvoerig naar een interview dat Geens
gaf waarin hij zegt: “dat de verbintenis van 2008 is aangegaan opdat Arco zou toestemmen
deel te nemen aan de redding van Dexia”.
Eind september 2008, werd aan de Gemeentelijke Holding, Arco en Ethias gevraagd om deel
te nemen aan een kapitaalverhoging waarvoor ze het geld niet hadden. De achterban van
onder andere Arco en Ethias had waarborgen nodig, anders zouden ze hun spaargeld
weghalen. Dat had het faillissement van Arco betekend. Arco, Ethias en de Gemeentelijke
Holding waren verplicht om mee te gaan in de kapitaalverhoging van Dexia, omdat er geen
andere oplossing was.
De Europese Commissie keurde die waarborgregeling voor de Arco-coöperanten af.
Nogmaals besliste de EC dat de Arco-coöperanten beleggers zijn en geen spaarders die recht
hebben op een vergoeding.
Aftredend minister Geens wil nog onderzoeken of hij het verdict kan aanvechten. Volgens
Geens kan de Commissie zich alleen uitspreken over overheidssteun aan ondernemingen,
maar niet over garanties aan particulieren.
Zo’n juridische uitspraak kan echter nog jaren aanslepen, misschien wel vier of vijf jaar.
Het zal dus een uitspraak zijn die, met veel geluk, voor de volgende verkiezingen in 2018 zal
vallen.
Daardoor kan men de ARCO-gedupeerden weer een hele tijd verder aan het lijntje houden.
Volgens Neutr-On zullen de gedupeerden nooit hun geld terugkrijgen.
Er zal bij ACW steeds naar uitvluchten gezocht worden, tijd gewonnen, geprocedeerd, van
naam veranderd worden (in beweging.net), veel beloften gemaakt worden, maar het geld zal
nooit terugbetaald worden.
De kern van de zaak is dat de Arco-beleggers misleid zijn. Hen werd voorgehouden dat ze een
veilig spaarproduct kochten terwijl ze een aandeel kochten met alle daaraan verbonden
risico’s.
Er zijn al verscheidene rechterlijke procedures lopende tegen de Arco-vennootschappen en
tegen Belfius Bank (de opvolger van Bacob en Dexia Bank) omdat zij de coöperatieve
aandelen respectievelijk hebben uitgegeven en verdeeld.
Om tijd te winnen zullen misschien schikkingen voorgesteld worden met een kleine
schadevergoeding voor de coöperanten. Zo’n schikking is dan een onderlinge regeling tussen
partijen in een privaat geschil. Zo’n schikking heeft niets te maken met staatssteun.
Maar ACW (beweging.net), dat het geld zal moeten ophoesten, heeft ook daar geen
voldoende geld voor.
Ook in andere geledingen bij de katholieke zuil blijft het onrustig.

Het ACV zit al enkele jaren in een moeilijkere financiële situatie. Om besparingsredenen
wordt overgeschakeld naar provinciale structuren. Maar er wordt ineens gesnoeid in de
besturen en de lonen. Daardoor is de werkdruk bij het personeel verhoogd. Het personeel
zal een nieuwe CAO krijgen waarin met minder mensen efficiënter moet gewerkt worden.
Verder worden er geen garanties meer gegeven over behoud van functie of plaats van
tewerkstelling. Door functieverlagingen zullen een aantal personeelsleden minder betaald
worden.
Het personeel van sommige dienstencentra hebben daarom enkele weken geleden al
gestaakt.
Het blijft dus ook rommelen bij ACV.



Stress en productiviteit

We hebben het allemaal druk, druk, druk. En we hebben stress. Teveel te doen, te weinig
tijd. En miserie met klanten en slechte betaaltermijnen en wat al niet meer. Maar mij
overkomt dat niet meer. Neen, neen, mijnheer, mevrouw! Ik ben namelijk georganiseerd!
Tot en met! Met ‘apps’ en zo! Ik deel het graag met u.
Mijn prioriteiten, daar gebruik ik ‘Wunderlist’ voor. Tenminste, dat zijn mijn prioriteiten, niet
de dringende dingen die anderen mij opdragen. Allemaal to-do-lijstjes, gekoppeld aan
projecten en klanten en het huishouden. Extreem handig en overzichtelijk, op datum, op
onderwerp, het maakt mij niet uit, ik zie zo waar ik over de schreef ga.
Om te kunnen blijven bloggen en schrijven, werk ik met ‘Evernote’. Elke inval, elke observatie
komt daar in terecht. Mooi ingedeeld in diezelfde klanten en projecten. Met trefwoorden en
alles wat je verder nog kunt bedenken. Heerlijk programma, en dat meen ik.
Het sluitstuk van dat geweldig virtueel kantoor van mij, dat is ‘Harvest’. Daarmee houd ik bij
hoeveel tijd ik in al die jobs en toestanden steek, zodat ik altijd wel iemand de rekening kan
presenteren. ‘It works like a charm’ zeggen ze aan de overkant van het kanaal. Nooit vergeet
je nog een factuurtje te sturen, en nooit vergeet je hoeveel tijd je in bepaalde zaken steekt,
zeker die waar je niet echt voor betaald wordt.
Al die dingen werken ook nog eens ‘in the cloud’. Ze ‘syncen’, ze communiceren met elkaar
en met ‘google mail’ en ‘calendar’, dat het bijna niet bij te houden is.
Echt waar, als ik hier achter mijn bureautje zit, en ik check even op mijn iPad, MacBook en
iPhone hoe dat allemaal naadloos in elkaar overloopt, dan voel ik mij een echt kind van deze
tijd, volledig mee met alles wat hoort. En ultraprofessioneel.
U voelt het, ik ben niet de eerste de beste als het op productiviteit aankomt. En dan ga ik op
pad, als een echte professional. En dan heb ik dat ene kleine probleempje… iPhone niet
opgeladen! Nu moet ik kiezen. Ofwel gebruik ik het laatste restje batterij om minstens op de
plek van mijn bestemming te komen (ik kan immers de weg niet vinden zonder Google
maps), of ik kijk nog een laatste keer mijn agenda na… en daarna ben ik reddeloos verloren.
Ik weet niet waar ik moet zijn, wie ik daar moet spreken, wanneer juist en waarover. Maar
dat is niet erg, want ik geraak er toch niet…

Godzijdank heb ik een klein zwart schriftje waarin ik alles kan blijven noteren. Met wat geluk
staan daar de aantekeningen van de vorige meeting nog in, en kan ik het op die manier
reconstrueren. Een beetje toch…
Thuis gekomen moet ik dan alles nog eens nakijken en hoopt de stress zich weer op, omdat ik
toch nog een paar punten vergat… Dat betekent verontschuldigingsmails, en meetings
opnieuw inplannen, een gedoe. Stress dus!
Misschien moet ik toch maar wat minder geloof hechten aan de digitale vooruitgang en focus
houden op het echte werk. Guido Everaert
Artikel uit:
http://www.vdab.be/magezine/juni14/focus.shtml

ANTIPESTTEAM


Antipestteam wordt vzw
Oproep voor medewerkers Antipestteam 2.0
Het Antipestteam bestaat reeds 10 jaar. Er is de laatste 10 jaar al veel verbeterd op gebied
van pesten. Vooral in de scholen wordt er meer aandacht aan besteed. Toch is er nog veel
werk!
Om het pesten in het onderwijs en op de werkvloer nog beter op te volgen en efficiënter aan
te pakken, hebben we besloten om de feitelijke vereniging, APT, een stevigere structuur te
geven. Daarom wordt het APT een vzw met een vast bestuursteam. Zo kan het APT nog meer
bereiken. Om dit te realiseren hebben we uw hulp nodig!
U kan zich als vrijwilliger opgeven als losse medewerker of in een vast team. Het vast team
komt op regelmatige basis samen. Hun voornaamste taken bestaan uit het behandelen van
pestklachten en informeren. Daarnaast zijn er ook ondersteunende taken en de APTjongeren. Als losse medewerker kan u bijspringen waar nodig: de oproepen worden
gepubliceerd op de nieuwsbrief en op Twitter. Elke vrijwilliger heeft inspraak over de
toekomst en de werking van het APT. En omdat we geloven in teamwork kan u altijd rekenen
op de steun van alle vrijwilligers.
We zoeken ook bestuursleden. Dit team vormt de kern van het APT. U krijgt een deeltaak en
net als al onze vrijwilligers kan u steeds rekenen op alle teamleden bij de uitvoering van uw
taak. In dit team zitten ook de oprichtende leden van de vzw.
Heeft u interesse? Of wenst u meer informatie? Stuur een mailtje naar ness@taurix.net of
bel 0485/84 94 37. We hopen u te ontmoeten op onze volgende bijeenkomsten, want samen
kunnen we het pesten aanpakken!

www.antipestteam.be

PRETTIGE VAKANTIE

Wij wensen iedereen een prettige vakantie.

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.

