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ALGEMEEN
 Griekenland failliet?
De wereldeconomie blijft onrustig.
De Wereldbank denkt dat de lonen voor Europese werknemers binnenkort zullen beginnen
stijgen en de gezinnen dankzij lagere energieprijzen ook meer zullen beginnen consumeren.
“Toch zal het nog enige tijd duren voor de Europeanen terug op hetzelfde niveau consumeren
als voor de financiële crisis,” voorspelt de Wereldbank nog.
De Verenigde Staten dringen er bij Europa op aan om een deal te bereiken met de Grieken en
enige flexibiliteit te tonen in de onderhandelingen.
In Europa blijft de Europese Centrale Bank (ECB) angstig voor een faillissement van
Griekenland. Meer en meer wordt er gespeculeerd op de Griekse exit uit de euro.
Volgens de ECB zorgen de langdurige en onzekere onderhandelingen tussen Griekenland en
zijn internationale schuldeisers voor periodes van grote schommelingen op de Griekse
financiële markt. Als niet spoedig een akkoord bereikt wordt, kunnen ook de rentes op
staatsobligaties van andere zwakke eurolanden flink oplopen, aldus de centrale bank.
De Griekse kas is bijna leeg, en er is geen oplossing in zicht.
Griekenland leeft van maand naar maand, van week naar week en van dag naar dag.
Griekenland is nog steeds aan het onderhandelen met de grootste schuldeisers.
Duitsland heeft als grootste economie binnen de eurozone al tientallen miljarden geleend
aan Griekenland. België is goed voor 8 miljard euro aan Griekse leningen.
Sommige schuldeisers zijn nog enigszins matig met het eventueel verlengen van leningen of
terugbetalingen, maar het IMF wil een harde lijn volgen.
Het IMF wil grote bezuinigingen en hervormingen opleggen. Net deze strikte betalingen
brengen Griekenland momenteel naar de bodem van de put.
Waar diverse Europese landen een compromis proberen na te streven om een eventuele
Grexit te voorkomen blokkeerde het IMF reeds talrijke voorstellen.
Het IMF heeft 188 leden en de belangen van die leden moeten ook beschermd worden zodat
het uitgeleende geld ook daadwerkelijk terug zal keren (met rente) naar het IMF.
De Griekse regering wordt het mes op de keel gezet.
 Er moet weer 1,8 miljard euro extra te snoeien in de pensioenen.
 Europa en het IMF willen daarnaast ook het laagste btw-tarief (van 6,5%) schrappen.
Door btw-verhogingen zouden elektriciteit en medicijnen duurder worden.
 De herinvoering van collectieve loononderhandelingen of het optrekken van het
minimumloon zijn dan weer gebonden aan tal van voorwaarden.
 Alle geplande privatiseringen moeten volledig worden uitgevoerd, zoals die van de haven
van Piraeus.
Volgens recente cijfers is de schuld in Griekenland ondertussen gestegen tot een 177% en is
de rentesneeuwbal niet meer te stoppen. Indien de rente terug zou klimmen zal de situatie in
enkele maanden tijd nog sneller escaleren.

Griekenland moet in juni in totaal 1,6 miljard euro aan rente en aflossingen betalen aan het
IMF. Dat geld is er niet.
Als Griekenland failliet gaat, zullen de markten onmiddellijk op zoek gaan naar het volgende
slachtoffer. Als Griekenland uit de eurozone zou vertrekken, kunnen Italië en Spanje snel
volgen. Dat zou het begin van het einde van de eurozone zijn.
De Japanse centrale bank heeft een recordwinst gerealiseerd. Voor het boekjaar dat eindigde
in maart maakte men een winst van 7,5 miljard euro. Allemaal dankzij haar
gelddrukprogramma.
Als je uit het niets geld kan drukken is het natuurlijk een beetje gemakkelijker om succesvol
te beleggen. Hoe meer geld de centrale bank drukt, hoe hoger de obligatiekoersen en de
koersen van vreemde valuta gaan. De Bank of Japan is al iets meer dan twee jaar bezig aan
een agressieve vorm van quantitative easing. Ondertussen bezitten ze bij de Japanse centrale
bank al 25% van alle Japanse overheidsobligaties! En het ziet ernaar uit dat dat cijfer enkel
maar zal toenemen, aangezien de bank er maar niet in slaagt om inflatie te creëren. De
kerninflatie kwam in april uit op 0,2%.
Maar een hogere inflatie kan de waarde van Japanse overheidsobligaties doen kelderen
waardoor de bank op een faillissement afstevent. Het enige wat de bank dan nog kan redden
is een kapitaalinjectie van de overheid. Maar hoe waarschijnlijk is dat met een
overheidsschuld van 240% van het BBP?
De oostelijke lidstaten van de Europese Unie deden het tijdens de financiële crisis al beter
dan de landen in het westen en het zuiden van het continent. Het rapport van de Wereldbank
voorspelt nu dat onder meer Polen en Roemenië ook de volgende twee jaar nog beter zullen
presteren dan het Europese gemiddelde.
Het bruto binnenlands product van de twee landen zou dit jaar met meer dan 2,4 procent
stijgen, terwijl in de eurozone slechts een toename met 1,5 procent zou worden
geregistreerd en ook volgend jaar een groeicijfer van amper 1,8 procent zou worden
genoteerd.
Polen is nu al de zesde grootste economie van de Europese Unie. Het land heeft een sterke
export, een gezonde industriële sector en maakt volgens het Wereldbank-rapport efficiënt
gebruik van de miljarden euro’s steun die elk jaar van de Europese Unie wordt ontvangen.
In België voorspelt het Federaal Planbureau dat er 2015 tot 2020 in ons land jaarlijks
gemiddeld bijna 34.000 jobs bijkomen. Dat zijn meer dan 200.000 nieuwe jobs de komende
zes jaar. De extra banen komen er vooral in de gezondheidszorg en de maatschappelijke
dienstverlening. In de bouwnijverheid en in de handel en horeca zou er opnieuw ruimte
komen voor jobcreatie.
Samen met de groei van het aantal arbeidsplaatsen slaagt België erin de werkloosheid
omlaag te krijgen. De komende jaren zou het aantal werklozen dalen met 54.000 eenheden,
wat de stijging sinds de financiële crisis van 2008 compenseert. De werkloosheidsgraad van
12 procent in 2014 zou in 2020 dalen tot 11 procent.
Ook met de werkgelegenheidsgraad gaat het de goede richting uit. Die zou evolueren van 67
procent in 2014 naar 70 procent in 2020.
Het Planbureau noteert een aanzienlijke stijging in de categorie 55-64 jaar, die het gevolg is
van eindeloopbaanmaatregelen zoals de verstrenging van het vervroegd pensioen en de
‘aangepaste beschikbaarheid’ van bruggepensioneerden.
Daardoor zouden 50-plussers tegen 2020 bijna een derde (32 procent) uitmaken van de
totale beroepsbevolking, tegen 28,9 procent in 2014. Toch haalt België daarmee niet de EU2020-doelstelling. Die ligt op een werkgelegenheidsgraad van 73,2%, maar om dat doel te
bereiken, zouden er nog eens 209.000 extra banen moeten bijkomen.

 Tax Shift nog niet beslist
De laatste weken bogen politici zich over de tax-shift.
Her en der worden nu dus allerhande ideeën uit de mouw geschud en aan de publieke opinie
voorgelegd.
De meest redelijke en logische vorm van belastingen lijkt op dit moment een belasting op
milieu en/of consumptie. Ook het IMF en OESO stelden dit al voor.
Ongeveer 80% van de Belgen is voorstander van een tax shift waarbij de belastingdruk
verschuift van arbeid naar vermogen. De laatste decennia kwamen bezuinigingen en
belastinghervormingen grotendeels op de schouders van de middenklasse terecht. Bij de tax
shift wordt er een verschuiving beoogd van belasting op arbeid naar belasting op kapitaal en
milieu.
De algemene opinie is dat vooral de rijken meer moeten gaan bijdragen en niet, zoals zo vaak
het geval is gebleken, de middenklasse. Een echte vermogensbelasting en een
vermogenswinstbelasting moeten daarom doorgevoerd worden en een gedetailleerd
vermogenskadaster moet opgezet worden.
Maar hoe zou een tax shift er dan precies uit moeten zien? Dat is iets waarover de meningen
heel erg uiteenlopen.
Er zijn meerdere manieren om zo’n tax shift door te voeren. Bij de vermogensbelasting wordt
er belasting geheven op het globale vermogen van iemand, bij de vermogenswinstbelasting
gaat het om een belasting op het rendement, de opbrengst van een vermogen.
1. De rijken moeten meer bijdragen, daar zijn velen het over eens.
2. Een belasting op het kapitaal.
Om meer inzicht te krijgen in het kapitaal in ons land is het afgelopen jaar al bij de
Nationale Bank een databank opgezet met de bankrekeningen van alle Belgen. Alleen
op die manier kan men inzicht krijgen in het kapitaal en waar zich dat bevindt en
alleen op die manier kan men belastingen heffen die alleen de superrijken raken. Op
basis van een vermogenskadaster kan men de vermogens precies in kaart brengen en
dat maakt het ook mogelijk de middenklasse te ontzien en de rijke toplaag meer te
belasten.
3. Een vermogensbelasting op onroerend goed, zoals bouwgronden en woningen.
Dit kan niet zonder een vermogenskadaster.
Zo’n ‘rijkentaks’ is wel degelijk mogelijk en het is ook rechtvaardig. Het grootste deel
van de Belgen zou immers graag zien dat er nu eens echt wordt opgekomen voor de
hardwerkende burgers met een klein spaarpotje. Het is dus aan de regerende partijen
om zo snel mogelijk een vermogenskadaster op te zetten en te zorgen voor een
grondige en rechtvaardige verschuiving in het belastingstelsel. Zo wordt voldaan aan
de Europese eisen en is ook het belang van het volk en de economie gediend.
Als je vermogens gaat overbelasten, riskeer je de vermogende mensen uit België weg
te jagen. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. België is nog altijd een
belastingparadijs voor de rijken. Zij weten dat ze hier niet belast worden op hun
vermogen, wat hen ertoe kan overhalen om zich hier te vestigen en nieuwe
ondernemingen te starten.
Daarom moet die tax shift er op Europees niveau komen, in alle landen gelijk.

4. Een andere mogelijkheid is om iedereen die meer dan 1 miljoen euro vermogen bezit
een extra belasting te laten betalen van bv 1%, wie meer dan 2 miljoen euro bezit 2%,
tot maximum 3 of 4%, daardoor zou het vermogen ook beter verdeeld worden.
De 500 rijksten:
(zie lijst op http://derijkstebelgen.be/de-lijst ).
5. Of er kan extra belasting doorgevoerd worden op bouwgrond. Mensen die kleiner
wonen betalen minder, zij die meer ruimte nodig hebben meer. Stel: je hebt een
appartement van 80 m², dan betaal je 80 euro extra per jaar.
Heb je een villa op 10.000 m² grond dan betaal je 10.000 euro extra grondbelasting,
heb je een kasteel op 100.000 m² betaal je 100.000 euro extra, enz.
En die opbrengst kan dan integraal naar het aflossen van de staatsschuld gaan tot die
terug rond de 60% van het bnp bedraagt.
Een kleine rekensom leert dat als je 5 miljoen woningen hebt van, laten we zeggen,
gemiddeld 250 m² een opbrengst oplevert van 5.000.000 X 250 euro = een extra
vermogensbelasting oplevert van 1,25 miljard euro per jaar.
Op 5 jaar is dat al direct 6,25 miljard euro.
6. De belasting op speculatie. Is ook een goede richting waarin de belastingdruk
geschoven kan worden. In België hoeft er geen meerwaardebelasting op aandelen
betaald te worden mits die binnen het ‘normale beheer van een privévermogen’ ligt.
Echter, indien het gaat om een ‘abnormale’ of ‘speculatieve’ transactie, wordt de
belegger in kwestie door de fiscus een roerende voorheffing van 33 procent
opgelegd.
7. Waar grote ondernemingen en bedrijven nu vaak geen belasting betalen, zou men
ook dáár de belastingdruk kunnen vergroten. Afschaffen van de notionele
intrestaftrek wordt daarbij vaak voorgesteld.
8. Je kan ook de consumptie meer gaan belasten, door bijvoorbeeld de btw te
verhogen.
Het standaard btw-tarief in België is 21%. Maar er zijn heel wat uitzonderingen.
Sommige daarvan zijn terecht, zoals het verlaagde tarief van 6% op basisgoederen en
–diensten. Maar andere niet. Als de staat schrapt in veel van die uitzonderingen, dan
genereert ze miljarden extra inkomen.
Maar: als de btw verhoogt, worden onze lonen niet geïndexeerd.
Want er is een indexsprong. Dat komt erop neer dat het leven duurder wordt.
Daartegenover staat dan wel dat er op iets langere termijn meer werkgelegenheid en
groei komt.
En een bijkomend voordeel is dat de consument minder dure aankopen zal doen om
de meer belangrijke behoeften te bekostigen.
9. Daarnaast kunnen er nog veel andere maatregelen getroffen worden, zoals de
afschaffing van de bonussen voor bedrijfsleiders, geen cumuls toelaten en meer
controle op corruptie.
Zie ook:
http://www.liberales.be/essays/degrauwetax

ONDERWIJS
 22 uren in het secundair?
Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, wil leerkrachten in de hogere klassen
van het secundair tot twee uur per week extra laten presteren.
In de eerste graad secundair geven leerkrachten nu 22 uur les per week. In de tweede graad
is dat 'maar' 21 uur en in de derde graad 20 uur. Boeve wil iedereen 22 uur laten lesgeven.
Een master in de tweede graad wil hij met andere woorden een uur langer laten werken, en
een master in de derde graad zelfs twee uur. "We willen de teller gelijkzetten, ook voor
praktijkleraren die nu 29 uur voor de klas staan.” zei hij.
In het algemeen wil hij dat schoolbesturen hun personeel veel flexibeler mogen inzetten dan
nu. "Iemand die aan de universiteit een master Nederlands haalde maar liever lesgeeft in het
basisonderwijs, moet verloond kunnen worden volgens zijn diploma en expertise. Het moet
ook mogelijk worden om personeel uit het Buitengewoon Onderwijs in te schakelen in een
gewone klas. Dat mag nu niet zomaar, terwijl kinderen met een beperking vanaf volgend
schooljaar toegang krijgen tot het gewoon secundair onderwijs. Er is geen geld om in elke klas
extra begeleiding te voorzien. Scholen moeten dan wel de keuze krijgen of ze kleinere klassen
maken met één leerkracht of liever gaan voor co-teaching in grote klassen. Scholen kunnen
ook hun ICT-uren bundelen om een gespecialiseerde leerkracht aan te stellen die van school
tot school gaat.
De vakbonden staan open voor een debat ten gronde, maar zijn sceptisch.
Volgens hen gaat het om besparingsmaatregelen. De maatregel kan 150 miljoen euro
besparen maar zou ook meer dan 3.000 banen kosten.
De discussie over een 22-urige werkweek voor alle leerkrachten in het middelbaar onderwijs
werd in september al eens werd gevoerd, met minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).
Volgens de minister wordt het debat over de loopbaan van de leerkrachten best niet in de
media gevoerd. Crevits reageert daarmee op de voorstellen van Lieven Boeve. De
onderwijsminister stak de leerkrachten een hart onder de riem door te benadrukken dat
leerkrachten al "veel meer dan 22 uur per week werken".
“De opdracht van een leraar is veel meer en veel breder dan de 21 uur of 22 uur die hij of zij
voor de klas staat” zei Crevits.
Volgens Neutr-On wordt meer en meer duidelijk dat Bouve geen ervaring heeft met
onderwijs. Het komt er bij hem alleen maar op aan te bezuinigen.
De manier waarop is voor hem niet belangrijk.
Bouve komt om de zoveel weken weer met een nieuw idee aandraven, maar heeft niet de
nodige expertise over de impact van zijn voorstellen.
Hij maakt geen onderscheid tussen gemakkelijke scholen of moeilijke.
-

Moeilijke scholen hebben sterkere lerarenteams nodig.
Daar zitten vooral leerlingen met een problematische sociaal-economische achtergrond
of een migratieachtergrond. Dat maakt het werk voor die leraren niet eenvoudig. Extra
ondersteuning voor die scholen kan hun situatie ook verbeteren. Hun leraren beter
betalen is niet altijd de beste oplossing. Minder uren kan daarbij minder uitstroom
veroorzaken.

-

-

De leraren op zulke scholen verlaten die zo vlug mogelijk van zodra ze een ander aanbod
krijgen. De sterkste lerarenteams staan dus niet altijd in de scholen waar ze het meest
nodig zijn.
Om de lerarenteams van moeilijke scholen stabieler te krijgen, moet je hun job
aantrekkelijker maken, en dat kan door hen minder uren te laten doen.
Daarnaast zijn de factoren die het lesgeven bepalen vooral: de stabiliteit van het
lerarenteam, goed bestuur en een degelijke visie van de directie. Dat zijn de prioriteiten
voor het onderwijs. Ook daarmee kan veel bespaard worden in de uitgaven.

 Is segregatie in het onderwijs nodig?
Krijgt Mechelen een islamitische school? De vzw IOM heeft alvast de eerste horde genomen:
ze nam een aankoopbelofte voor een terrein in de Caputsteenstraat.
De onderwijsschepen van Mechelen vreest voor een scheiding tussen bevolkingsgroepen,
maar dat spreken de initiatiefnemers tegen.
De vzw IOM werd in 2013 opgericht door een groepje islamitische ouders met als doel een
islamitische basis- en secundaire school op te richten en te beheren. "Driekwart van de 828
ondervraagden kan zich vinden in de oprichting van een islamitische basisschool", zegt
voorzitter Said Bouazza. Volgens de vzw zijn er te veel onopgeloste knelpunten in de
bestaande scholen. Moslimjongeren kampen te vaak met een taal- of leerachterstand met
uitval en latere werkloosheid tot gevolg. "We zullen een aanvraag doen bij het Ministerie van
Onderwijs voor Erkenning en Subsidiëring."
Onderwijsschepen Marc Hendrickx (N-VA) gelooft dat de vzw in haar opzet zal slagen, maar is
er niet blij mee. "In Brussel heb je al een islamitische school, in Antwerpen een joodse. Ik vind
dit geen goede evolutie, maar kan ze ook niet tegenhouden", reageert hij. Volgens de
schepen zal het initiatief het samenleven tussen de gemeenschappen niet verbeteren. "Dit is
weer een verhaal van scheiding, terwijl wij als stadsbestuur werken aan een
gemeenschappelijke toekomst voor alle Mechelaars."
Volgens Bouazza lijkt een islamitische school inderdaad segregatie in de hand te werken,
maar is dat in de praktijk niet het geval. Hij verwijst naar islamitische basisschool El Habib in
het Nederlandse Maastricht, die als voorbeeld geldt. "Kwaliteitsvol onderwijs door moslims
en niet-moslims staat voorop, met extra aandacht voor leerlingen met een leer- en/of
taalachterstand." Daarnaast wil de school ook opvoeden. Een derde pijler is actief
burgerschap. "Werken aan een harmonieuze samenleving vanuit ieders eigenheid, is ons
motto. Het komt de ganse gemeenschap ten goede", besluit de voorzitter. Bron: HLN
Volgens verscheidene studies zijn Islamscholen geen mirakeloplossing om de prestaties van
moslimjongeren te verbeteren.
Het gaat wel ietsje beter met de prestaties in islamitische basisscholen, maar ze blijven nog
altijd ver achter bij de rest. Rooms-katholieke scholen geven de beste kwaliteit.
Islamitische basisscholen zijn vaker zwak of zeer zwak in vergelijking met andere
basisscholen, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.
De meeste basisscholen - 93 procent - presteren voldoende, 6 procent scoort zwak en slechts
1 procent zeer zwak.
Van de islamitische basisscholen scoren ongeveer drie op de vier een voldoende, 20 procent
is zwak en 7,5 procent is zelfs zeer zwak.
Volgens de inspectie is het huidige beeld vergelijkbaar met voorgaande jaren. Ondanks dat
islamitische scholen vaker een voldoende scoren, blijven ze toch nog ver achter bij andere

scholen. Scholen worden zwak of zeer zwak beoordeeld als de bereikte leerprestaties van de
leerlingen of het onderwijsproces onvoldoende zijn.
In Nederland zijn ruim zevenduizend basisscholen waar meer dan 1,4 miljoen kinderen op
zitten. Zo’n 77.000 kinderen zitten op een zwakke school en ongeveer elfduizend kinderen
krijgen les op een van de negenenveertig zeer zwakke scholen. Bron: Elsevier
In Brussel zou het moslimonderwijs dan weer een succes zijn, volgens een artikel in
Brusselnieuws, zie volgende link:
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/honderden-kinderen-op-wachtlijst-moslimscholen
In Antwerpen (Deurne) werd enkele jaren geleden al geprobeerd een lagere moslimschool te
starten, maar zonder succes.
Ook in Turnhout zouden er momenteel plannen bestaan om een aparte moslimschool op te
richten, (Kon. Astridlaan?).
Neutr-On volgt eerder de visie van “De Mens”, die u hieronder vindt.
De Mens pleit meer voor een neutrale overheid en een harmonieus samenleven. Een
seculiere autonome moraal introduceren in het onderwijssysteem, impliceert dat we moeten
streven naar een eenheidsnet. Het is immers eigen aan de projecten van de vrije netten om
hun groepseigen moraal door te geven en dit doorheen alle vakken. Via een publiek en
pluralistisch eenheidsnet krijgt iedereen dezelfde morele bagage, maar kan er uiteraard in
levensbeschouwelijke vakken aandacht worden besteed aan de verschillende
levensbeschouwelijke visies.
De Mens pleit voor de seculiere autonome moraal en een pluralistisch eenheidsnet als
noodzakelijke voorwaarden om de toenemende diversiteit in goede banen te leiden.
De volledige tekst vindt u hierbij:
http://www.demens.nu/nl/OpiniesEnNieuws/opiniestukken/opinies/opmarsreligies.html

SECTOREN
 Bedienden krijgen extra premie
Vakbonden en werkgevers hebben een ontwerp bereikt voor een nieuwe sector-cao voor
ruim 450.000 bedienden. De meeste bedienden zullen aanspraak kunnen maken op een
jaarlijkse (bruto) premie van 250 euro.
Het voorakkoord werd bereikt in het aanvullend paritair comité voor bedienden, ofte
paritair comité 200, wat vroeger paritair comité 218 heette. Dat is een amalgaam van
sectoren zoals de groothandel, de bouwsector, de glasindustrie, de uitgeverijen of de IT.
Alles samen gaat het om ruim 450.000 bedienden in meer dan 50.000 bedrijven. Het is
het grootste paritair comité van het land.

Wat koopkracht betreft voorziet het voorstel in een geïndexeerde bruto premie van 250
euro, jaarlijks in juni te betalen vanaf 2016. Er kan ook op bedrijfsniveau worden gekozen
voor omzetting van de premie in een evenwaardig voordeel. Dan gaat het bijvoorbeeld
om maaltijdcheques. Het bedrag ligt dan wel iets hoger dan 250 euro, aangezien de
patronale RSZ daar bovenop komt.
Voorts voorziet het voorstel in een maximale invulling van de mogelijkheden voor SWT
(het vroegere brugpensioen) en tijdskrediet. Ook is er een verlenging van de opleidingscao voor de jaren 2016-2017.
Het gaat om een voorstel van akkoord. Dus de achterban van de verschillende
organisaties moet zich nog uitspreken. Het gaat om een ontwerpakkoord voor dit en
volgend jaar.

Er is ook een ontwerpakkoord in de garagesector.
Ook in de garagesector werd een ontwerp van sociaal akkoord bereikt voor de periode
2015-2016. In de sector werken zowat 30.000 arbeiders. Het gaat om een
ontwerpakkoord, dat dus nog moet worden goedgekeurd.
Het ontwerp voorziet onder meer vanaf 2016 in een bruto loonsverhoging met 0,5
procent, en in een verhoging van de bijdrage voor het sectoraal pensioenfonds met 0,1
procent. Er zijn ook drie dagen loopbaanverlof overeengekomen voor oudere
werknemers.
Voor een sector die het niet gemakkelijk heeft is dit een redelijk akkoord.

 Lijst van CAO’s
De NAR is een overkoepelend orgaan voor de organisatie van arbeidsverhoudingen in België.
De belangrijkste bevoegdheden van de NAR zijn adviesverlening van sociale aard en het
sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten. Momenteel zijn meer dan 100 dergelijke
cao's afgesloten, onder meer over:
- minimumloon
- collectief ontslag
- vakbondsafvaardiging
- nachtarbeid of tijdskrediet
- deeltijdse arbeid
- overgang van ondernemingen
- gebruik van e-mail en internet op de werkvloer
- camerabewaking op de arbeidsplaats
Daarnaast vindt u op de site ook de lijst van alle CAO’s:
http://www.cnt-nar.be/Cao-lijst.htm
http://www.cnt-nar.be/Cao-thema.htm
http://www.cnt-nar.be/Home-NL.htm

ALLERLEI
 Wat verandert er vanaf juni 2015?


Bpost harmoniseert openingsuren

Alle bpost-kantoren zullen vanaf 1 juni op dinsdag en donderdag open zijn tot 18 uur. Als
gevolg daarvan zullen de meeste kantoren daarom iedere dag pas om 9.30 uur openen. Die
uurwijziging moet volgens bpost de klant ten goede komen, zodat die duidelijk weet wanneer
hij of zij in gelijk welk postkantoor terechtkan. De grootste kantoren blijven wel om 9 uur
openen.
Op zaterdagvoormiddag zijn ook nog drie kwart van de postkantoren geopend.
Op de site van bpost zijn de precieze openingsuren van ieder postkantoor te vinden.
https://www.bpost.be/


Oude bebouwde kom-borden niet langer geldig

De oude borden die de bebouwde kom aanduiden, verliezen op 1 juni hun juridische waarde.
De wegcode werd al in 2004 aangepast, maar de Belgische steden en gemeenten kregen nog
meer dan 10 jaar tijd om de borden te vervangen. De laatste borden zullen eind mei nog
vervangen moeten worden, maar de meeste gemeenten zullen hiermee in orde zijn.'


Eengemaakte consumentenombudsdienst wordt gelanceerd

Consumenten die een geschil hebben met een onderneming, kunnen daar vanaf 1 juni voor
terecht bij de eengemaakte consumentenombudsdienst. Bij die dienst zullen consumenten
informatie kunnen inwinnen over hun rechten en plichten, maar daarnaast vormt de nieuwe
dienst 'een uniek loket waar de consument zich toe kan richten wanneer die een geschil op
buitengerechtelijke wijze behandeld wil zien', aldus het kabinet van minister van
Consumenten Kris Peeters (CD&V).
Het is de consumentenombudsdienst die ervoor zal zorgen dat de vraag tot bemiddeling bij
de juiste 'gekwalificeerde entiteit' zal terechtkomen, of anders zal de dienst de vraag zelf
behandelen. 'De consument heeft hiervoor geen advocaat nodig, de procedure is eenvoudig,
en er volgt een snelle behandeling', klinkt het bij Peeters.


De e-box

De eBox is het platform voor online dienstverlening van de sociale zekerheid. Dankzij deze
digitale brievenbus kan elke burger gecentraliseerd en beveiligd officiële documenten van de
sociale zekerheidsinstellingen ontvangen. Burgers kunnen hun eBox activeren door hun
mailadres bekend te maken. Vervolgens worden ze via dat mailadres op de hoogte gebracht
van zodra er een officieel bericht van de RVA beschikbaar is in de eBox. Om de eBox te
openen en de documenten in alle veiligheid te raadplegen, moet de werkzoekende zich
aanmelden met zijn elektronische identiteitskaart of zijn token. Op termijn zal de eBox ook
gebruikt worden door alle sociale zekerheidsinstellingen en door andere
overheidsinstellingen.
Ga naar uw eBox via www.mysocialsecurity.be



Niet vergeten: belastingbrief invullen!

https://eservices.minfin.fgov.be/taxonweb/app/citizen/public/taxbox/home.do;TAXONWEB_
JSESSIONID=9LYPVR6XP8zhL0wjD9VTJ1tV0hyLrw11hg2SfTnbQM7BWpd6RLYb!729968487
http://www.wikifin.be/nl/wat-nieuw-uw-belastingaangifte?utm_

 Student at work
Jobstudenten met een smartphone - en wie heeft er tegenwoordig geen? - kunnen nu overal
hun aantal resterende voordelige werkdagen nakijken. De onlinetoepassing Student@work
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) is nu ook gratis te downloaden als applicatie
voor mobiele toestellen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block
stelde de app tijdens een persconferentie op 9 februari 2015 voor aan een publiek van
journalisten en studenten van haar eigen alma mater, de VUB.
Per jaar hebben jobstudenten 50 ‘voordelige’ dagen, waarop ze tegen verminderde sociale
bijdragen mogen werken; vanaf dag 51 gelden de normale bijdragen. Via de toepassing
Student@work kunnen studenten sinds december 2011 online controleren hoeveel
voordelige dagen ze nog hebben staan. En vanaf nu is de toepassing ook beschikbaar als
applicatie.
“Het is belangrijk dat studenten zelf weten hoeveel dagen ze gewerkt hebben en dat ze dit
zelf bijhouden”, zei minister Maggie De Block tijdens de officiële voorstelling van de app. “Op
die manier komen ze niet voor verrassingen te staan. Bovendien leren ze zo stap voor stap
waarrond het draait in de sociale zekerheid: rechten en plichten.”
Koen Snyders, de administrateur-generaal van de RSZ, noemde de stap van online toepassing
naar mobiele applicatie “logisch”. “Jobstudenten zijn een jong en mobiel publiek, dat zijn
dagen zonder al te veel omwegen wil kunnen consulteren. Via deze smartphone-app is dat
mogelijk.”
Alle verdere info via:
https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/over-student-at-work/
http://www.vdab.be/wegwijs/vakantie.shtml

 De Stadsmonitor
De stadsmonitor is voor de Vlaamse overheid en de steden een instrument waarmee ze de
ontwikkelingen in de steden kunnen opvolgen. Aan de hand van indicatoren wordt nagegaan
of de steden in een meer leefbare en duurzame richting evolueren. De Stadsmonitor
beschrijft de ontwikkelingen in 13 Vlaamse steden. Het zijn de steden waar het Vlaamse
stedenbeleid zich primordiaal naar richt: de grootsteden Antwerpen en Gent en de
centrumsteden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende,

Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. De editie bevat circa 167 gedocumenteerde indicatoren.
80 indicatoren werden afgeleid uit een grootschalige survey in de 13 centrumsteden. De
overige 87 indicatoren worden ingevuld door centrale registraties en GIS-analyses. De
monitor is geen evaluatie-instrument, maar een meet-, communicatie- en leerinstrument op
strategisch niveau bestemd voor alle bij de stedelijke ontwikkeling betrokken actoren.
Aan de hand van indicatoren wordt nagegaan of de steden in een meer leefbare en duurzame
richting evolueren. Wat onder een leefbare en duurzame stad verstaan wordt, is gebaseerd
op een gezamenlijk ontwikkelde en gemeenschappelijk gedragen visie, waarbij zowat alle
actoren die met stedelijkheid in Vlaanderen te maken hebben, werden betrokken.
De laatste editie, die van 2014, kunt u hier vinden:
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/stadsmonitor-2014-een-monitor-voorleefbare-en-duurzame-steden

 Hallo politici
Elke Vlaming zet af en toe vraagtekens bij wat er in 'de politiek' gebeurt. Toch stellen maar
weinigen ook effectief die vragen. Waarom is dat zo? De drempel is te hoog: Het lijkt alsof
politici bereikbaar zijn via e-mail of Twitter, maar in feite is er maar weinig rechtstreeks
contact tussen burgers en politici.
Het online vragenplatform 'hallo politici' neemt die drempel weg en verkleint zo de kloof
tussen burgers en politici: Iedereen kan een vraag stellen en die vervolgens de wereld
insturen.
Hallo politici is dus een platform waar je in dialoog kan treden met de politici die je
vertegenwoordigen. Je kan hun een vraag stellen en een vraag die al werd gesteld, steunen
(op de site zelf of door een vraag te delen op Twitter en/of Facebook). Als een vraag
voldoende steun krijgt, brengen we de politici in kwestie hiervan op de hoogte en vragen we
hen om een antwoord te geven. Tot slot kan je ook allerlei informatie over hen opzoeken. Zo
maakt het platform een kwaliteitsvolle interactie mogelijk tussen burger en politici en biedt
de site meer transparantie over de politiek.
'Hallo politici' is een initiatief van De Wakkere Burger vzw (een organisatie die zich inzet voor
burgerparticipatie en (lokale) democratie in Vlaanderen), Tree Company (een bedrijf
gespecialiseerd in de ontwikkeling van online applicaties voor maatschappelijke projecten) en
Ryckevelde vzw (een beweging voor Europees burgerschap). Ze doen dit vanuit de
overtuiging dat burgers vaker van zich mogen laten horen dan 1 keer om de 5 jaar in het
stemhokje. Het Nieuwsblad en Actua TV steunen het initiatief door er actief over te
berichten.
Stel uw vragen via volgende link:
http://www.hallopolitici.be/

ANTIPESTTEAM
 Te veel familiaal geweld
Ruim drie kwart van de aangiften van intrafamiliaal geweld blijven zonder gevolg. Dat schrijft
de Standaard op basis van cijfers die N-VA-Kamerlid Theo Francken heeft opgevraagd bij
minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD). De voorbije jaren werden er ruim
330.000 processen-verbaal opgemaakt na gevallen van intrafamiliaal geweld. 77 procent
werd geseponeerd.
Francken: "In 10 procent van de gevallen gaat het om geweld op kinderen, in 10 procent om
geweld op grootouders. Dit is duidelijk een groot maatschappelijk probleem en ik vind dat het
parket dat meer zou moeten vervolgen. Er wordt vaak geen prioriteit aan gegeven en
geseponeerd, en als burgemeester sta je erbij en kijk je ernaar."
Van de dossiers die wel voor de rechter kwamen, eindigde drie vierde met een veroordeling
van de dader. Zeventien procent leidde tot een strafopschorting en vier procent van de
beklaagden werd vrijgesproken.
Ondertussen heeft Steunpunt Algemeen Welzijnswerk gereageerd op de oproep van Theo
Francken om meer aandacht te besteden aan familiaal geweld.
Mensen schrikken altijd hoe courant familiaal geweld voorkomt. Er zijn ook verschillende
soorten. Wat bij de politie terecht komt is meestal fysiek geweld. Maar er zijn ook andere
vormen. Economisch geweld, zoals iemand zijn werk afnemen, of psychologisch geweld, zoals
iemand constant vernederen, opsluiten of controleren, kunnen ook heel ver gaan. Die
gevallen zullen echter minder vlug bij politie terecht komen.
Het is belangrijk dat de justitie haar werk doet. Vaak gaat het namelijk om mensen die nooit
geleerd hebben zich verbaal goed uit te drukken of die agressiebeheersing missen. Als we
zo'n een koppel zorgverlening willen bieden, is het veel beter dat we een wettelijke norm
kunnen hanteren. De maatschappij stelt dat geweld in het gezin niet door de beugel kan en
zal die norm ook handhaven. Als je de regel overtreedt, zal er iets volgen.
Vanuit de hulpverlening wil men vooral een gesprek op gang brengen om tot een oplossing te
komen, maar het blijft zo dat wat vervolgd moet worden, vervolgd moet worden.
Voor meer informatie:
http://www.kennisplein.be/Pages/Geweld,-misbruik-en-mishandeling.aspx

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.

