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ALGEMEEN
 Europese schulden blijven stijgen
Het International Monetair Fonds (IMF) heeft bevestigd dat Griekenland een nieuwe lening
krijgt van 86 miljard verspreid over drie jaar.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn de schulden van Griekenland evenwel
niet ,,houdbaar". De Griekse schuld loopt op tot 200 procent van het bruto binnenlands
product (bbp), en het zal tot 2022 duren om tot 160 procent van het bbp te geraken.
Griekenland zal dus nog decennia moeten bezuinigen terwijl nu al zoveel mensen onder de
armoedegrens zitten.
De Griekse banken heropenden ondertussen wel terug hun deuren. Maar de
kapitaalcontroles en de beperkingen op geldafhalingen blijven wel in voege. Voortaan kunnen
Grieken ook meer dan 60 euro per dag afhalen, maar die beperking is vervangen door een
wekelijkse limiet van 420 euro per week (het equivalent van 60 euro per dag).
Alle dagen staan dan ook lange rijen voor de bankagentschappen. Dat bewijst dat het
vertrouwen van de Grieken in hun banken, na weken sluiting, niet terug is.
Vier Griekse grootbanken - Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece en Pireaus Bank,
goed voor meer dan 90 procent van de markt - zijn grotendeels in handen van het Griekse
overheidsfonds HFSF.
De Griekse banken lijden sinds begin dit jaar onder de depositovlucht en de spectaculaire
toename van het aantal slechte kredieten.
De meeste rijke Grieken hebben hun kapitaal eerder al naar andere oorden verhuisd.
Hoe dan ook zullen de kapitaalcontroles noodgedwongen nog een hele tijd in voege blijven.
In Europa is ,,zeer grote bezorgdheid" over die Griekse schulden.
Op internationaal niveau zijn het vooral Rusland en China die voor economische malaise
zorgen.
De geopolitieke spanningen in Oekraïne en de handelsboycot tegen Rusland zorgen voor een
ontwrichting van de buitenlandse handel.
De Chinese overheid heeft haar munt fors in waarde laten dalen. Ze hoopt daarmee de
slabakkende economie een duw in de rug te geven. De bevolking betaalt echter de rekening.
China verbijstert vandaag de financiële markten door zijn munt, de yuan, te devalueren
tegenover de Amerikaanse dollar.
Het betreft de grootste waardevermindering in meer dan twintig jaar. Een vat Amerikaanse
olie daalde vandaag in de Aziatische handel meteen tot net boven het laagste peil in zes jaar.
De Amerikaanse en Europese beurzen reageerden zeer negatief op de devaluatie van de
Chinese munt. Op de internationale beurzen daalden de aandelen van bedrijven die
exporteren naar China naar omlaag, omdat de export naar dat land voor hen duurder wordt
door de goedkopere munt.
De Chinese economie gaat door zwaar weer. Financieel experts verwachten dat China zijn
doelstelling van 7 procent economische groei dit jaar wellicht niet zal halen.
De devaluatie zorgt ervoor dat Chinese producten goedkoper worden in het buitenland. Dat
is goed voor de Chinese bedrijven. Omgekeerd worden de buitenlandse producten duurder
voor de Chinezen.
In Europa blijven de groeiende en structurele werkloosheid een probleem.

Vooral de langdurige werkloosheid baart zorgen. Meer dan de helft van de 25 miljoen
Europese werklozen zit al langer dan een jaar zonder baan.
Eén op tien zelfs al langer dan vier jaar.
West-Europa kent een redelijk herstel, alhoewel er niet vergeten mag worden dat er elke
maand 60 miljard euro in de economie gepompt wordt om de motor terug op gang te krijgen.
De staatsschuld van alle eurolanden bij elkaar is sterker gegroeid dan de economie, en kwam
uit op 92,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp)
In West-Europa is Duitsland de motor van de groei. Het land kent sinds zes jaar een daling van
zowel het aantal korte als langdurige werklozen. Dat komt vooral door de flexibele Duitse
arbeidsmarkt en de minder genereuze werkloosheidsvergoedingen die in het land worden
gehanteerd.
In Duitsland bleef de staatsschuld min of meer stabiel op 2.176 miljard euro, terwijl de
economie groeide.
Van de Italiaanse werklozen zit meer dan 60 procent al langer dan een jaar zonder baan, in
Griekenland loopt dat zelfs op tot 70 procent
Ierland, dat bijzonder te lijden had onder de financiële crisis en de vastgoedproblemen, slaagt
er terug niet in zijn langdurige werklozen aan een baan te helpen. Meet dan 40 procent van
de Ierse werkzoekenden zit al langer dan een jaar zonder job.
De drie Scandinavische landen hebben het laagste percentage langdurig werklozen van de
hele Europese Unie. De Scandinavische regeringen namen ook efficiënte maatregelen om de
werkloosheid te bestrijden. Zo startte Zweden met een trainingsprogramma voor werklozen
en gaf het land belastingvoordelen aan de bouwindustrie zodat meer mensen konden
worden aangeworven.
De Fransen staan voor 2.089 miljard euro in het krijt, wat neerkomt op 97,5 procent van het
bbp.
De Italiaanse overheidsschuld is opgelopen tot 2.184 miljard euro, ofwel ruim 135 procent.
De Nederlandse schuld (459 miljard euro) is gestegen van 67,9 naar 68,9 procent.
België kende de sterkste toename, met 4,5 procent, van de staatsschuld, tot een forse 111
procent van het bbp tot 447,8 miljard euro.
Het consumentenvertrouwen in België is in juli afgenomen. De vooruitgang die tijdens de
twee voorgaande maanden geboekt werd, is tenietgedaan.
Voornaamste reden voor de daling is een verslechtering van de macro-economische
componenten. De indicator staat nu op -6, in juni stond hij nog op -2, toen het hoogste
niveau in vier jaar.
De vooruitzichten betreffende de algemene economische situatie in België zijn volgens de
NBB fors versomberd.
In mindere mate is ook de vrees voor een stijging van de werkloosheid opgeflakkerd.
Gevraagd naar hun persoonlijke situatie, hebben de gezinnen eveneens hun
spaarvooruitzichten enigszins neerwaarts herzien.
De koopkracht van de gezinnen gaat, vooral door de bezuinigingen van de tax shift, verder
achteruit.
Lees ook:

http://www.socialisme.be/nl/24733/europese-crisis-leidt-tot-nieuwe-strijd-en-opkomstlinkse-formaties
https://www.facebook.com/pages/Syriza-International/1689193994641709?fref=ts
http://ommekeer-nederland.nl/de-crisis-is-een-bewuste-strategie-voor-sociale-afbraak/

 Tax Shift is gewone bezuiniging
De door de regering voorgestelde Tax Shift-maatregelen zijn niet wat de bevolking er van
verwacht had. Het is geen verschuiving van de lasten geworden, maar gewoon extra
bezuinigingen en belastingen voor de gewone burger.
Het Netwerk tegen Armoede is "bijzonder teleurgesteld" over de taxshift en de
begrotingsmaatregelen die de federale regering heeft voorgesteld. De maatregelen treffen
vooral de meest kwetsbare mensen, terwijl "de grote vermogens andermaal de dans
ontspringen", zo stelt de koepelorganisatie.
Het Netwerk tegen Armoede zegt: “De regering creëert geen welvaart, maar nog meer
armoede en ongelijkheid.”
"Onze hoop dat de besparingen voor de meest kwetsbare groepen minstens ten dele zouden
gecorrigeerd worden, bleek vals. Integendeel, de lage en middeninkomens gaan er door deze
taxshift nog verder op achteruit", zo zeggen ze in de mededeling.
Het netwerk heeft ook geen vertrouwen in de aangekondigde koopkrachtverhoging van 100
euro per maand voor de lage en middelhoge inkomens. "Het blijft onduidelijk hoe men dit
concreet zal uitvoeren, wat men onder 'de laagste lonen' verstaat of wanneer mensen dit
zullen krijgen." Die 100 euro zijn trouwens een brutobedrag, netto houd je er maar 30 over.
Daarnaast stelt de koepelorganisatie dat ook de kwetsbare niet-actieven door de taxshift
worden getroffen. "De regering blijft volhouden dat het volledige bedrag van de
welvaartsenveloppe hier het verschil maakt. Noteer dat die belofte al eerder werd gedaan
om andere pijnlijke maatregelen die al genomen waren te verantwoorden. Je kan met
hetzelfde geld niet twee maal mensen compenseren." “Deze regering heeft in recordtempo
een massa mensen hun uitkering ontzegd." zo zegt het netwerk.
Verder wordt ook de verhoging van het btw-tarief op elektriciteit afgeschoten. "Een eerdere
'verlaging' die nu 'rechtgezet' wordt, maar die de consument wel grotendeels zelf betaald
heeft. Immers, de spilindex werd zo in 2014 een tijdje langer niet overschreden."
Bron: Netwerk tegen Armoede.
De taxshift van de federale regering zal de armoede alleen maar doen toenemen. Dat schrijft
professor Frank Vandenbroucke in een opiniebijdrage in De Standaard. Hij roept de ministers
van Werk op meer in te zetten op tewerkstelling van laaggeschoolden.
Volgens Vandenbroucke hebben de regeringen in ons land de voorbije vijftien jaar gerichte
maatregelen genomen om de werkgelegenheid in de sectoren met lage lonen te stimuleren.
Hij verwijst naar de kortingen op sociale bijdragen. "Die wegen relatief sterker door voor
werkgevers die mensen tewerkstellen met lage lonen. De federale regering kiest nu voor een
ander model."

“Als je zeker wil zijn dat een grotere kloof tussen nettolonen en uitkeringen niet leidt tot
meer armoede, moet het aantal mensen in werkloze huishoudens daadwerkelijk
verminderen”, zegt Vandenbroucke verder.
Om een taxshift te kunnen doorvoeren wil de federale regering over drie jaar de beschikking
hebben over een ruime 7,2 miljard euro. Die middelen moeten het beleid volgens premier
Charles Michel in staat stellen om extra banen te creëren en de koopkracht te verhogen. De
keuzes om de taxshift te financieren hebben echter ook directe gevolgen voor het
bestedingsbudget van de consument.


Een aantal accijnsverhogingen worden doorgevoerd. Daardoor zullen onder meer
alcoholische dranken duurder worden. Bij bier zal de fiscale heffing met 1 eurocent
worden verhoogd. Op een fles wijn wordt een extra heffing van 10 eurocent
aangekondigd. Bij sterke dranken wordt daarentegen een bijkomende fiscale last van
2,50 euro per fles aangekondigd.



Diesel zou de volgende drie jaar telkens met ongeveer 1,3 eurocent per liter worden
verhoogd. De accijnzen op gewone benzine zou men willen laten zakken.



Ook sigaretten worden duurder. Een pak sigaretten zal 70 eurocent meer kosten.
Roltabak zou 1,85 euro duurder worden.

Die ingrepen moeten de overheid uit de verkoop van alcoholische dranken 233 miljoen euro
opleveren, terwijl de heffing op diesel 300 miljoen euro zou moeten genereren. De extra
heffingen op tabak vertegenwoordigen een bedrag van 400 miljoen euro.
Er komt ook een taks op ongezonde voeding. Concrete cijfers over die heffing, die onder
meer suikerhoudende frisdranken viseren, werden nog niet bekend gemaakt.
Zie ook:
http://www.vlaamscentrumschuldenlast.be/
http://www.socialisme.be/nl/24652/tax-shift-werd-aanval-op-werkenden-vakbonden-infront-naar-7-oktober
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/08/12/het-vbo-geeft-goede-punten-aan-detax-shift-wij-niet
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/a249f589-d373-4aeb-bf73db3252126e13?draftid=422d9200-c99d-4607-908e7e6bd74d5861&surveylanguage=NL&serverEnv=

ONDERWIJS

 Evaluatie onderwijsminister Crevits
Nu minister van onderwijs Crevits ruim een jaar haar ministerie heeft kunnen leiden is er tijd
voor een voorlopige evaluatie van haar beleid.
In haar beleidsnota staan zeker een hoop goede voornemens en ideeën.
Kort samengevat wil ze een onderwijsomgeving waarbij het onderwijs elke lerende uitdaagt
om zijn of haar eigen talenten te ontdekken én te vormen zodat ieder groeit tot een individu
met een sterke persoonlijkheid. Hierbij een overzicht:


Onderwijs is mensenwerk én maatwerk. Voorop staat het ontwikkelen van de talenten
van alle kinderen en jongeren.



De vrijheid van onderwijs vormt hierbij een hoeksteen.
Wat zoveel wil zeggen als: de verschillende onderwijsnetten blijven bestaan. Het is
natuurlijk niet gemakkelijk om in Vlaanderen één onderwijsnet te vormen, maar dat zou
wel goedkoper zijn dan het huidige systeem met de drie netten. De historische politieke
en religieuze belangen geven eventuele plannen om één onderwijsnet te vormen
voorlopig geen mogelijkheid tot slagen.
De kwaliteit van het onderwijs zou er nochtans mee kunnen verbeteren. Want nu wordt
te weinig aandacht besteed aan de kwaliteit van directeurs of leerkrachten maar te veel
aan hun politieke partijkaart. Het GO! (gemeenschapsonderwijs) bvb, vormt een soort
staat in de staat, waar directeurs alleen maar over de juiste, rode partijkaart moeten
beschikken om aangesteld te worden. In het katholiek onderwijs is er nog altijd de
vereiste van gedoopt te zijn voor wie er wil werken. Daarnaast wordt er ook, zonder
problemen, islamonderwijs verstrekt.



De snel evoluerende samenleving daagt het onderwijs uit. Sociale media en andere
technologische ontwikkelingen beïnvloeden de manier van leren.
De vraag die zich dan ook stelt: waarom wordt er niet meer geopteerd voor digitaal
onderwijs? Dat zou op Europees of zelfs wereldniveau kunnen georganiseerd worden.
Digitale databanken kunnen opgezet worden zodat alle kennis voor iedereen beschikbaar
wordt. Op dat gebied vormen bedrijven als Google of Wikipedia een grotere bijdrage aan
de verspreiding van kennis dan oubollige onderwijsmethoden.



De minister wil leerlingen uitdagen om hun talenten te ontwikkelen en dat moet
samengaan met een schoolklimaat dat hen daartoe stimuleert, maar tegelijk een warme
en veilige leefomgeving creëert. Maar volgens Crevits mogen we niet alle problemen die
zich in de samenleving voordoen afschuiven op het onderwijs. We moeten zorg dragen
voor de draagkracht van leraren en scholen.
Er wordt op dit punt zeker veel goed werk geleverd. Vlaanderen heeft veel goede scholen
maar toch zijn er scholen die verzamelplaatsen zijn van agressieve jongeren,
broeihaarden van geweld en kweekvijvers van criminelen. Het is vreemd dat de minister
die realiteit niet onder ogen ziet en over deze problematiek gemakshalve overheen stapt.
Er over zwijgen is in ieder geval niet de juiste houding voor het vinden van oplossingen
die dringend noodzakelijk zijn.
Jongeren die niet met vrijheid kunnen omgaan moeten in een aangepast regime kunnen
gezet worden. Dat zal veel problemen, die zij veroorzaken, vermijden.



De cijfers liegen er niet om: bijna 12 procent van de schoolgaande jeugd verlaat het
middelbaar onderwijs zonder diploma. Een kwetsbare groep die meer aandacht verdient,

zo meent Crevits. "Voor elke jongere moet men proberen de beste weg te vinden. Voor
velen is het voltijds secundair onderwijs goed, maar niet voor iedereen".
Er is voor dit probleem al van alles geprobeerd maar de juiste oplossing heeft men nog
niet gevonden.


De manier van inschrijven is nog steeds niet opgelost.
In Vlaanderen moeten nog te veel ouders kamperen om hun kinderen een plaats te
garanderen op school. Een digitaal inschrijfsysteem zou de problemen oplossen, maar de
realiteit is anders.
Nog te veel ouders ervaren problemen om hun kind in te schrijven. Onrechtvaardigheid,
favoritisme en achterpoortjes blijven hierbij bestaan.



Op voorstel van minister Crevits heeft de Vlaamse Regering de conceptnota van het
Masterplan Scholenbouw ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’
goedgekeurd. Het plan biedt een antwoord op de noden en de uitdagingen op het vlak
van schoolinfrastructuur in Vlaanderen.
Vlaanderen telt naar schatting 20.000 schoolgebouwen. Meer dan de helft van de
gebouwen dateert van vóór 1970. Ruim een kwart van de gebouwen werd vóór 1950
gebouwd. De infrastructuur is dus vaak verouderd en de wachtlijsten om scholen te
vernieuwen zijn lang.
Het scholenplan bestaat uit 5 strategische doelstellingen.
1. Het bestaande onderwijspatrimonium vernieuwen
2. De onderwijscapaciteit uitbreiden
3. Alternatieve financieringsbronnen aanboren
4. Focus op de schoolgebouwen van de toekomst
5. Langetermijnplanning en een beheersmatige aanpak bevorderen
Alternatieve financiering zal in de toekomst noodzakelijk blijven in scholenbouw willen
we de wachtlijsten effectief aanpakken, gelet op de beperkte beschikbare
overheidsmiddelen. Het doel is om met publiek-private schoolbouwprojecten de
wachtlijsten te verkleinen
Toch is er ook veel kritiek op deze PPS-constructies. Volgens berekeningen van het
Rekenhof vielen ze tot 15 procent duurder uit voor de belastingbetaler dan een klassieke
financiering.
Het is de belastingbetaler die betaalt, de bouwsector profiteert van de winsten.
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-onderwijs

SECTOREN
 Ambtenarenpensioenen verminderd
De komende drie jaar wil de regering 400 miljoen euro besparen op ambtenarenpensioenen.
De besparing werd vastgelegd tijdens het overleg waar ook over de taxshift werd beslist.
De besparing bedraagt volgend jaar 57 miljoen, 142,5 miljoen in 2017 en 200 miljoen in 2018,
voor een totaal van bijna 400 miljoen.

Zo is het de bedoeling definitief komaf te maken met de regeling waardoor gewerkte jaren
van veel ambtenaren zwaarder doorwegen dan de gewerkte jaren van andere werknemers.
Daardoor moeten ambtenaren nu minder dan 45 jaar werken om recht te hebben op een
volledig pensioen.
Ook tellen studiejaren van ambtenaren op termijn niet meer mee voor het berekenen van het
pensioenbedrag. Ambtenaren die hun studiejaren wel in rekening willen brengen zullen net
zoals werknemers en zelfstandigen moeten betalen. Eerder besliste de regering al dat
ambtenaren hun studiejaren op termijn niet meer kunnen meetellen om vervroegd met
pensioen te kunnen.
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) bevestigde de besparingsplannen in de
ambtenarenpensioenen. Maar hij benadrukt dat nog onderhandelingen volgen met de sociale
partners. "Er is nog niets definitief beslist", zegt zijn woordvoerder. Bron: Belga
Hoe de ambtenaren na de vakantie gaan reageren is nog niet duidelijk.
Zie ook:
https://www.bestuurszaken.be/bedrijfsinformatie/pensioen

 Wordt het een hete herfst?
Het ASTB dat aankondigde om vanaf 18 juli tot eind augustus elke zaterdag te zullen staken
heeft na één stakingsdag de stakingsdagen geschorst.
De eerste zaterdag was geen groot succes. De machinistenvakbond ASTB (het Autonoom
Syndicaat van Treinbestuurders) .heeft de zaterdagacties tijdelijk opgeschort.
De directie van de NMBS had er alles aan gedaan om de gevolgen van de staking binnen de
perken te houden en die beslissing is ingegeven door het respect voor de pendelaars.
Volgens de ASTB-vakbond was er grote druk vanuit de politiek en de NMBS.
ASTB had al hardere acties aangekondigd in september. Een staking van een week behoort
zeker nog tot de mogelijkheden.
Daarnaast heeft de socialistische spoorbond een schrijven gericht aan de minister, aan de
CEO's van de NMBS en Infrabel en aan de algemeen directeur van HR Rail om een stabilisatie
te vragen van het aantal statutaire banen bij de drie entiteiten. Als de vakbond tegen 9
september geen afdoend antwoord krijgt, plant de bond "forse acties".
In haar strategische visie plant minister Galant onder meer een verhoging van het aantal
zitplaatsen in de treinen met 160.000 tegen 2030, een verbetering van de productiviteit met
jaarlijks 4 procent gedurende vijf jaar, een versterking van de veiligheid van het net, een
verbetering van de stiptheid en de installatie van wifi in de treinen.
Voor CGSP Cheminots zijn die objectieven evenwel niet geloofwaardig zonder bijkomende
financiële middelen en extra personeel. "Sinds januari 2014 zijn er 1.540 voltijdse banen
verloren gegaan. Tussen 1 januari 2015 en 1 juni 2015 zijn er 1.345 spoorpersoneelsleden
vertrokken en slechts 794 gerekruteerd", aldus Michel Abdissi, voorzitter van CGSP
Cheminots.
De vakbond beschuldigt minister Galant dat ze HR Rail wil uitpersen als een citroen, alvorens
het weg te gooien als een Kleenex. CGSP Cheminots vraagt de autoriteiten om de vakbond
garanties te bieden over zowel het aantal banen als het voortbestaan van HR Rail, en dat alles
tegen 9 september. Zoniet zullen harde acties gepland worden. Bron: Belga

Op Brussels Airport, houdt het ACOD, samen met de liberale vakbond stiptheidsacties.
De luchthaveninspecteurs zijn ongerust over hun statuut. Vanwege de verhoogde
terreurdreiging moesten ze al een deel van hun taken afstaan aan de politie. Ze zijn bang dat
de overheid nog meer taken door privéfirma’s wil laten uitvoeren. Ze maken zich ook zorgen
over de veiligheid op de luchthaven.
Minister Galant blijft bij haar standpunt dat de situatie eerst grondig moet worden
onderzocht.
De minister vraagt minstens een maand de tijd om de situatie uit te klaren. De
vakbondsvertegenwoordigers worden daarom uitgenodigd op 10 september.
Maar ondertussen gaan de stiptheidsacties door.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV-ABVV-ACLVB) wil op zijn manier de eerste
verjaardag van de regering-Michel vieren. Op 7 oktober organiseren die vakbonden een
nationale betoging in Brussel, van het Noord- naar het Zuid-Station.

ALLERLEI
 Wat verandert er vanaf augustus 2015?
Op 1 augustus veranderden er weer heel wat zaken. Hieronder krijgt u een overzicht.


Het nettoloon van zo’n 850.000 werknemers met een minimum of laag loon stijgt op 1
augustus 2015 omdat zij minder sociale en fiscale lasten zullen moeten betalen. Tegelijk
gaat ook de ‘fiscale bonus’ in voege. De maatregel kost de staat elk jaar 127 miljoen euro.
Soms is het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en het minimumloon niet zo
groot.



Hogere uitkering voor arbeidsongeschiktheid
De uitkeringen voor een aantal mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt door een
beroepsziekte of een arbeidsongeval, gaan omhoog. ‘In het kader van de verdeling van de
welvaartsenveloppe geeft de regering aan zo’n 162.700 mensen met de laagste
uitkeringen extra steun en verhoogt hun koopkracht.’
De minima en de forfaitaire bedragen die gepensioneerden, die tijdens hun carrière
arbeidsongeschikt raakten, krijgen een maandelijks vaste uitkering die vanaf 1 september
2015 verhoogd wordt met 2 procent. Daarnaast krijgen ook mensen die in 2009 en 2010
arbeidsongeschikt werden 2 procent meer uitkering. Voor de eerste groep gebeurt dat
vanaf 1 september 2015, voor de tweede groep vanaf 1 januari 2016.



VSKO wordt Katholiek Onderwijs Vlaanderen
De koepel heette sinds 1989 VSKO, maar ondergaat nu een naamsverandering: Katholiek
Onderwijs Vlaanderen. Het logo zal vernieuwd worden en draagt de kleuren paars,
oranje, groen en blauw. De koepel heeft vanaf 1 augustus ook een nieuwe website:
www.katholiekonderwijs.vlaanderen .



Energiefactuur wordt 2 procent duurder
De vennootschapsbelasting die de intercommunales voortaan moeten betalen, een
beslissing van de federale regering, maakt de totale elektriciteitsfactuur voor een
doorsnee Vlaams gezin gemiddeld 1,5 procent duurder. Voor de gasfactuur is dat +2
procent. Vanaf augustus wordt de vennootschapsbelasting op de distributienettarieven die 40 procent van de elektriciteitsfactuur uitmaken - doorgerekend.



Het prosumententarief dat eigenaars van zonnepanelen vanaf 1 juli betalen voor het
gebruik van het elektriciteitsnet, stijgt 3 tot 5 procent (= 2 tot 4 euro).



Het distributienettarief voor gas - goed voor 20 procent van de totale gasfactuur - stijgt
gemiddeld 10 procent, wat de totale factuur gemiddeld 2 procent duurder maakt.

 Elektriciteitsprijzen stijgen
De verhoging van de btw op elektriciteit moet in september doorgevoerd worden. Dat zegt
de woordvoerder van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in een reactie op
de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven (Febeg). Die organisatie had
laten verstaan dat een verhoging vanaf 1 september te ambitieus was. De
elektriciteitsleveranciers zouden meer tijd nodig hebben om alle voorbereidingen te treffen.
De btw-verhoging van 6 naar 21 procent is een onderdeel van de taxshift die de federale
regering voorstelde. Febeg heeft echter vragen bij de timing van de maatregel. Volgens de
organisatie is er een langere implementatieperiode nodig, met name om de gezinnen te
informeren, de voorschotfacturen te herberekenen, de informaticasystemen aan te passen,
enz...
"Om dit aanpassingsproces correct te laten verlopen vragen de leveranciers een langere
voorbereidingsperiode; 1 september is absoluut te ambitieus."
Maar bij het kabinet-Van Overtveldt heeft men weinig oren naar het pleidooi van Febeg. "Het
moet vanaf september", zegt een woordvoerder. Bron: Belga

 Uw rechtenverkenner
De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten:


premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn,
energie ...
 voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap,
werkzoekenden, ...
door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid
De basisinformatie over elk recht is opgenomen in een gedetailleerde fiche met daarin:



een omschrijving van het recht
de voorwaarden waaraan u moet voldoen






de aanvraagprocedure
de documenten die u bij uw aanvraag moet meebrengen
de contactgegevens van de dienst waar u het recht aanvraagt
een overzicht van andere interessante rechten

Alle info via:
http://www.rechtenverkenner.be/Pages/Home.aspx

 Mandaten van politici
Sinds 1 januari 2005 moeten tal van openbare mandatarissen, hoge ambtenaren,
leidinggevenden van ministeriële kabinetten, enz…verplicht periodiek twee documenten
indienen bij het Rekenhof, nl. een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen, enerzijds, en
een vermogensaangifte, anderzijds.
In 2015 werden de mandatenlijsten, na controle door het Rekenhof, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2015 (eerste uitgave). De onder gesloten omslag
ingediende vermogensaangiften worden daarentegen, zodra ze toekomen, ongeopend
bewaard in een daartoe speciaal beveiligde opslagruimte.
Basisprincipes inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen


Ministers, parlementsleden, lokale politici en hoge ambtenaren zijn bij wet verplicht elk
jaar aan de Raad van State te laten weten welk vermogen ze bezitten en welke mandaten
ze bekleden. De verleiding zich te bezondigen aan belangen-vermenging wordt op die
manier een pak kleiner. Net als de voorgaande jaren zijn enkele politici vergeten de lijst in
te dienen. Meer dan 200, vooral lokale politici, gaven geen mandatenlijst aan. Een
vijftigtal vergat een vermogenslijst in te dienen.



De mandatenlijst wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en dit ten laatste op 15
augustus.

Lees verder op:
https://www.rekenhof.be/NL/MandatenVermogen.html
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Opmerkelijke mandatarissen:
Het gewezen parlementslid en burgemeester van Sint-Truiden Ludwig Vandenhove (SP.a)
mag de titel van mandatenkampioen nog een jaar houden. De Vlaamse socialist houdt er
maar liefst zestig (60) functies op na. Niet slecht voor een socialist.
Daarvan zijn er wel maar drie betaald.
Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) heeft ‘maar’ 37 mandaten, maar daarvan zijn er 16
bezoldigd.
Zijn CD&V-collega Philip Heylen heeft 12 betaalde mandaten op een totaal van 28.

Andere mandatenkoningen zijn de Vlaamse topambtenaar Jules Van Liefferinge (42), de PSsenatrice Olga Zrihen (39), een van de Franstalige topmannen van de Socialistische
Mutualiteiten Pierre Annet (39), N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (33) en Antwerps
gedeputeerde Ludwig Caluwé (33).
Neutr-On pleit al jaren voor een wettelijk begrensd aantal mandaten, 2 à 3 is zeker meer dan
genoeg.

ANTIPESTTEAM
 Pesten en weerbaarheid
De woorden pesten en weerbaarheid komen maar al te vaak in één redenering voor.
Weerbaarheid zou pesten voorkomen, of andersom: een gebrek aan weerbaarheid zou
pesten veroorzaken. Deze redenering houdt pesten in stand en veroorzaakt daarom vele
slachtoffers.
Wat is weerbaarheid nou eigenlijk?
Want wat is weerbaarheid: in oorlogstijd is dat het afsluiten van je gevoel, om te kunnen
overleven. In vredestijd is dat het positief leren omgaan met jezelf en anderen, het leren
omgaan met tegenslag. Het probleem met pesten is dat het geen tegenslag is, maar
structurele terreur. Het probleem met ons huidige onderwijs (maar ook sommige, nee veel,
werksituaties) is dat deze kenmerken bevatten van een oorlogssituatie, waarin je je onveilig
voelt door gebrek aan zekerheid, respect en positief leiderschap.
Nu kun je dat opvatten als onvermijdelijk, zo is het leven nu eenmaal en “kinderen zijn nu
eenmaal wreed”, of, “je moet maar leren omgaan met de vele klootzakken in deze wereld”
(zie mijn vorige blog) maar dat heeft wel consequenties. Er zijn er die inderdaad overleven,
maar de weerbaarheid in oorlogstijd is die van afsluiten. De prijs die zij betalen is een mensen zelfbeeld op basis van onveiligheid en het niet kunnen ontplooien van al hun capaciteiten,
omdat daar nu eenmaal een veilige omgeving voor nodig is. En de prijs is ook dat er
slachtoffers vallen. Deze zijn niét onvermijdelijk, maar het gevolg van de keuzes die gemaakt
worden.
De slachtoffers van pesten betalen de prijs. Het gevolg van pesten: niet kunnen omgaan met
kleine speldenprikjes, waarop wordt gezegd dat het pesten aan jou ligt, omdat je zo
“overgevoelig” reageert en je je alles zo ontzettend aantrekt. Het gevolg van pesten is dus
niet dat je weerbaarder wordt, maar juist dat je geen kans krijgt om deze op te bouwen.
Want pesten is geen tegenslag (waar je met steun van je vrienden weer bovenop kunt leren
komen) maar juist het stelselmatig ondermijnen van al je pogingen tot weerbaarheid, ja zelfs
je pogingen om onzichtbaar te worden.
Ingrijpen bij pesten is –anders dan veel volwassenen denken- juist niet het kind de kans
ontnemen om weerbaar te worden, maar diepe noodzaak. Omdat pesten niet iets is waar je
maar tegen moet kunnen. Bovendien accepteert de pestende groep niet dat een kind (of
volwassene) weerbaar wordt, zal er alles aan doen om de situatie weer terug te draaien: het
“weerbare” kind is nu “agressief”, geen wonder dat hij geen vriendjes heeft. Er moet dan ook
een einde komen aan de reflex om kinderen die gepest worden naar een

weerbaarheidstraining te sturen. Dit werkt contraproductief en bevestigt zowel slachtoffer
als daders dat er met hem iets mis is.
Lees verder op:
http://miekevanstigt.blogspot.nl/2015/04/meer-over-pesten-en-weerbaarheid.html
Boek: Lees nog meer over pesten in haar boek Alles over Pesten (2014) Uitgeverij Boom.
In de boekwinkel, of bij de uitgever en bij Bol.com te bestellen voor 24,95 euro.

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 of via de website. Volgende Nieuwsbrieven worden via MailChimp
verstuurd, zo kunt u zich gemakkelijk in- of uitschrijven.

September Promotiemaand
Nieuwe leden krijgen 4 maanden gratis lidmaatschap bij een jaarabonnement.
Vanaf 1 oktober 3 maanden, vanaf 1 november 2 maanden, enz.
Deze promotieactie is alleen geldig als u lid wordt voor een volledig jaar, of twee jaar, en ze
eindigt eind december 2015. Een enige kans om uw vrienden lid te maken.

