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ROUWBERICHT
De dramatische gebeurtenissen van 22 maart 2016
in onze hoofdstad,
de schokkende terreuraanslagen op de luchthaven van Zaventem
en in de Brusselse metro,
waren een aanval tegen ons land,
onze manier van leven en onze waarden.
Ze tonen eens te meer de noodzaak
en het belang aan van een hechte samenleving.
32 doden en 300 gewonden,
waarvan 63 nog in kritieke toestand.
Dat is de trieste voorlopige balans.
De strijd tegen dit nietsontziende terrorisme
gaat onverminderd verder.
Onze veiligheidsdiensten doen hun uiterste best
om de veiligheid van de bevolking te garanderen.
Ook de hulpdiensten stonden paraat.
Zij hebben zonder meer schitterend werk geleverd.
Terroristen mogen er niet in slagen
onze samenleving te destabiliseren.
We mogen onze moeizaam opgebouwde open samenleving
met onze vrije en democratische waarden
niet afbouwen onder druk van terreurgeweld.
We moeten als gemeenschap samen blijven ijveren
om onze gezamenlijke waarden te benadrukken:
vrede, vrijheid, geluk, welvaart en democratie.

Neutr-On,

biedt aan alle getroffen families, vrienden en
kennissen ons oprecht medeleven aan.

T

ECONOMIE


Intresten blijven dalen
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal in april de wereldwijde groeivooruitzichten
die het in januari aankondigde verlagen, omdat het vierde kwartaal van 2015 "zwakker
was dan verwacht". M.a.w. de wereldeconomie deed het slechter dan voorzien.
Het zag er tot voor een jaar geleden nog zo goed uit voor de Verenigde Staten. De
arbeidsmarkt en economie herstelden zich quasi volledig van de economische crisis.
Ook het overheidstekort op de begroting liep stukje bij beetje terug.
Maar de groeicijfers blijken de jongste tijd toch minder goed te zijn dan eerst werd
aangenomen. De Verenigde Staten lijken in de richting te gaan van een stagnatie, of
zelfs een recessie.
JP Morgan stelt dat we de procentuele terugval niet mogen relativeren of
minimaliseren. Vooral de energiesector wordt in de VSA zwaar getroffen.
Na de technologiesector (2001-2003) en financiële sector (2008-2009), is het vandaag
dus de energiesector aan de beurt die zorgwekkend is. Problematisch is voorts dat de
overige sectoren in de VSA niet lijken te profiteren van de lage olie- en energieprijzen.
De VS hebben in februari 242.000 jobs gecreëerd.
Dat is toch goed, zou u kunnen denken, maar het gaat voornamelijk om “junkjobs”.
Het grote deel van die nieuwe banen zijn jobs met een minimumloon zoals in een
hamburgertent. Zo zijn er het voorbije jaar 360.000 kelners bijgekomen, tegen 12.000
jobs in de productiesector.
Ook op de langere termijn is de jobcreatie bedenkelijk. Als de lijn wordt doorgetrokken
tot 2007 blijkt het aantal jobs in de Amerikaanse horeca met 1,6 miljoen te zijn
toegenomen, in de productiesector daarentegen gingen 1,4 miljoen jobs verloren. Een
kleine 95 miljoen Amerikanen heeft geen werk.

Ook in de eurozone is het vertrouwen, van de consumenten, in de economie verder
gedaald.
De index die het vertrouwen weergeeft ging deze maand van min 8,8 naar min 9,7.
Bij de ECB denken ze nog steeds dat de ‘quantitative easing’, het goedkoop geld ter
beschikking stellen van de banken, met de bijhorende intresten aan bodemtarieven,
een goede zaak is voor de economie. Maar instituten zoals het Internationaal Monetair
Fonds (IMF) en de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) trekken aan de alarmbel,
net zoals vooraanstaande economen. Die verwachten dat de intresten nog verder
onder nul zullen zakken.
In België bedraagt de wettelijke vastgelegde minimumrente 0,11 procent op de
gereglementeerde spaarboekjes. Maar de banken willen dat de minister van Financiën
dat bodemtarief afvoert. Veel banken leven immers van de rentemarge die ze
realiseren op het spaargeld dat ze omzetten in kredieten.
Een negatieve spaarrente invoeren zou weleens negatief kunnen zijn voor de banken in
hun strijd tegen het gebruik van cashgeld. Als ze zouden beslissen een negatieve
spaarrente in te voeren, zal dat op grote weerstand stoten bij de burgers. Veel
spaarders zullen hun digitale geld inruilen voor cash. Miljarden zullen weer in kluizen en
onder matrassen verdwijnen. En de strijd tegen cash wordt daarmee jaren
teruggedraaid. Tenzij de overheid het betalen met cashgeld volledig zou verbieden
boven een bepaald bedrag.
Daarnaast zou een negatieve spaarrente het vertrouwen van de burgers in de
economie terug zwaar aantasten. Niet alleen het vertrouwen in de banken, maar ook
het vertrouwen in het financiële systeem en in de waarde van geld. Mensen beseffen
wel dat er zoiets bestaat als inflatie, waardoor hun geld minder waard wordt. Maar dat
geldontwaarding ook kan toeslaan via hun bankrekening, zal als een schok over komen.
De banken moeten opletten of ze duwen het vertrouwen van de consument ver onder
nul. En op die manier krijg je de economische groei nooit op gang.
De historische lage rentes zijn een ongezien fenomeen waarvan je zou denken dat het
echt niet meer lager kan. Maar volgens sommige economen zitten we nog niet op de
bodem, het kan altijd een stukje lager zolang de economische situatie in Europa niet
verbetert.
Dalende groeicijfers, dalende rentevoeten en intresten zijn zorgwekkend. The Bank for
International Settlements is er niet gerust in. BIS, ook bekend als ‘de centrale bank der
centrale banken’ vreest dat er een naderende economische storm op komst is.
In Frankrijk heeft het aantal werklozen in februari een nieuw recordniveau bereikt van
bijna 3,6 miljoen. Daarmee ligt het aantal werklozen in Frankrijk 2,5 procent hoger dan
in februari vorig jaar en werd het eerdere record van december verbroken. De stijgende
werkloosheid is een domper voor de Franse president François Hollande. Die kondigde
in januari nog plannen aan om de werkloosheid aan te pakken.
Het IMF tikte ook de Belgische politici op de vingers voor de slechte cijfers van de
begroting voor 2018. De federale regering heeft immers moeite om daartegen een
budgettair evenwicht te krijgen. Daarom zal er opnieuw moeten bespaard worden.

Maar één ding is duidelijk: niemand heeft nog zin in zware besparingen, laat staan in
nieuwe belastingen.
Daarom zijn er plannen om het begrotingsevenwicht van 2018 uit te stellen.
Voor bevoegd minister Wilmès is dat geen taboe. "In het regeerakkoord staat wel 2018,
maar als we die datum zouden willen opschuiven, dan kan dat ook", zei ze in De
zevende dag. “Op voorwaarde dat de vier meerderheidspartijen in de federale regering
het daarover eens zijn." vervolgde ze. Misschien was dat een hint voor de
onderhandelaars voor de start van de begrotingsonderhandelingen.
Sommige regeringspartijen willen wel degelijk rekening houden met uitstel. De N-Va
komt daardoor in een zwakkere onderhandelingspositie. Ze hebben al extra geld
gevraagd én gekregen voor leger en politiediensten. Dat zijn de departementen van
hun ministers.
Maar waar moet de regering nog geld halen? Veel opties lijken er niet meer. Nieuwe
belastingen zijn uit den boze voor Open Vld en N-Va, niet voor CD&V. De N-Va wil
verder besparen in de sociale zekerheid, maar daar zitten de liberalen en de
christendemocraten niet op te wachten. Zij vinden dat ze hun deel van de besparingen
al gedaan hebben.
Geen enkele partij heeft nog echt zin in zware besparingen, laat staan op belastingen.
Toch wil geen enkele partij als eerste het startschot geven om het geplande
begrotingsevenwicht voor 2018 te laten vallen.
En dan komen we bij de inflatie. De inflatiedoelstelling van de ECB is 2 %.
Het Duits inflatiecijfer is slechts 0,1 %.
De inflatie in België, in maart, bedroeg 2,24 % op jaarbasis
Op het eerste zicht zijn we daarmee een goede leerling binnen de EU, maar…
In ons land werden veel producten duurder, zoals elektriciteit, fruit, buitenlandse
reizen, restaurants en cafés, brood en nieuwe wagens.
De duurdere prijzen zijn voor een groot deel te wijten aan belastingverhogingen en de
taxshift.
Het feit dat de inflatie in België vrij hoog is geeft geen redenen om te feesten. Want het
leven wordt duurder. Al de effecten van de taxshift en andere besparingen worden op
deze manier volledig tenietgedaan. De inspanningen van de burger zijn zinloos geweest.
De eurozone zelf zit nog altijd met een enorme schuldenlast en met een zwakke vraag.
Het resultaat is deflatie. De Europese Centrale Bank wil dat voorkomen omdat een
deflatie de bestedingen en investeringen nog meer afremt en dat leidt uiteindelijk tot
meer werkloosheid. Want omdat er nog steeds weinig vertrouwen is in de economie
worden investeringen uitgesteld.
Daarom zitten we hier in België dan ook met een onlogische economische situatie.
Er is minder consumptie en minder investeringen, dus weinig vraag, en toch wordt alles
duurder.
Dat is volledig tegen de wet van vraag en aanbod die stelt dat bij weinig vraag de
producten zouden moeten dalen in prijs.
Als de producten nog duurder worden zal de consumptie nog verminderen.
En zo blijven we in een negatieve economische spiraal zitten.



Vlaamse Begroting ontspoort
Uit het evaluatierapport over de begroting 2016 van de SERV blijkt dat de Vlaamse
Regering nog werk voor de boeg heeft om het beoogde begrotingstraject te realiseren.
Hoewel Vlaanderen op nieuwe ontvangsten kan rekenen uit de kilometerheffing voor
vrachtwagens en de energieheffing, vragen een aantal dossiers bijzondere aandacht.
Een strikte opvolging van de inning van de Vlaamse gewestbelastingen en de
financiering van de ziekenhuisinfrastructuur is nodig. Om op koers te blijven herhaalt
de SERV zijn advies om het tekort op de begroting 2016 terug te brengen tot -243
miljoen euro. Dit betekent dat de regering bij de volgende begrotingscontrole op zoek
moet naar 54 miljoen euro.
De Vlaamse Regering geeft in de begroting 2016 aan dat haar begrotingsengagement
behouden blijft. Dit betekent: bij 2015 en 2016 werd telkens een begroting met een
tekort ingediend, om vervolgens in 2017 en volgende jaren een begroting in evenwicht
in te dienen. Lees het volledige rapport via:
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/evaluatierapport-over-de-begroting2016
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/02/09/regering-michel-maakt-vanbelgie-economisch-zorgenkind-van-de-eu



Wordt Turteltaks afgeschaft ? *

 Helaas is dit
bericht niet waar,
de Turteltaks blijft dus
gewoon bestaan.
(sorry, late 1 aprilgrap)

Wil u nog eens nalezen hoe het komt dat de energie duurder is geworden dan kunt u
dat via deze link van de Vlaamse Ombudsdienst.
http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/turteltaks/index.html?gclid=Cj0KEQjw2sO3BRD
49-zdzfb8iLwBEiQAFZgZfN77CtwJGe4hEkQgq9jS1IEdmi6lAbEAuZLSmjLNkwEaAiLl8P8HAQ

http://pvda.be/artikels/pvda-wil-lagere-energieprijzen-voor-gezinnen-metbetalingsproblemen

ONDERWIJS


Wijziging omzendbrief
Besluit van de Vlaamse regering houdende instelling van een aanmoedigingspremie
voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector
en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen tot herverdeling van
de arbeid.
De wijzigingen zijn in het groen aangeduid.
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12467



Nuttige ervaring
Omzendbrief betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring.
2. Definitie van nuttige ervaring
Volgens de huidige regelgeving bestaat een bekwaamheidsbewijs uit een basisdiploma,
eventueel aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid en/of nuttige
ervaring.
Voor de nuttige ervaring komen de diensten in aanmerking die een personeelslid van
het onderwijs als werknemer of als zelfstandige heeft uitgeoefend BUITEN het
onderwijs.
Diensten IN het onderwijs gepresteerd in door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde
of gesubsidieerde betrekkingen van de categorie bestuurs- en onderwijzend personeel
komen in geen geval in aanmerking voor een erkenning als nuttige ervaring.
Diensten IN het onderwijs gepresteerd in een andere categorie dan bestuurs- en
onderwijzend personeel, kunnen wel in aanmerking komen voor een erkenning als
nuttige ervaring.
Bijvoorbeeld :
Iemand die als klerk gewerkt heeft in het secretariaat van een school, kan de erkenning
van deze diensten als nuttige ervaring vragen.
Voor de toepassing van deze omzendbrief worden diensten in een familiezaak of als
zelfstandig helper gelijkgesteld met diensten als zelfstandige.
Het erkennen van diensten betekent dat het personeelslid nuttige ervaring bezit voor
een vak, een specialiteit, een module of een ambt in het onderwijs.

Diensten gepresteerd als werknemer of als zelfstandige die niet erkend worden als
nuttige ervaring, vallen buiten de bepalingen die van toepassing zijn op de nuttige
ervaring.
Diensten gepresteerd als werknemer of als zelfstandige worden als nuttige ervaring
erkend door een uitdrukkelijke beslissing van de bevoegde ambtenaar.
De wijzigingen zijn in het groen aangeduid.
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9157



Arbeidsmarkt Onderwijs 2015- 2025
De afgelopen jaren publiceerde het Departement van Onderwijs en Vorming een
jaarlijks arbeidsmarktrapport met als doel om na te gaan of er op de onderwijsarbeidsmarkt in de nabije toekomst al of niet een krapte aan leraren zal zijn. Daarnaast
waren er in het rapport verschillende indicatoren opgenomen over de onderwijsarbeidsmarkt zoals de uitstroom van jonge leraren.
Dit jaar hebben we beslist om twee publicaties uit te brengen. Enerzijds zullen we alle
relevante indicatoren over het lerarenberoep bundelen in een lerarenmonitor die in
2016 zal verschijnen. Anderzijds kunt u in deze bijdrage nagaan hoe de tewerkstelling
voor leraren zal evolueren van 2015 tot 2025. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte
van voorgaande arbeidsmarktrapporten zijn: een focus op de lange termijn door middel
van een prognose van tien jaar; de in- en uitstroompatronen voor alle leeftijdsgroepen
werden gebruikt als basis voor de prognose; een focus op de aanwervingsbehoefte,
eerder dan uitspraken te doen over absolute aantallen betreffende
overschotten of tekorten.
Aanvullend op deze prognose publiceren de collega’s van het Agentschap voor
Onderwijsdiensten maandelijkse arbeidsmarktbarometers die een goed beeld geven
van de huidige stand van zaken op de onderwijsarbeidsmarkt
(cf. www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi/publicaties/arbeidsmarkt/). Op deze
manier proberen we samen de huidige en toekomstige uitdagingen in kaart te brengen.
Het rapport maakt een prognose van de aanwervingsbehoeften voor het
onderwijspersoneel in Vlaanderen tot 2025. Er wordt daarbij rekening gehouden met
de leeftijdsstructuur en de uitstroom van het huidige onderwijspersoneel,
beleidsmaatregelen en leerlingeneffecten. De resultaten suggereren dat het Vlaamse
onderwijs ook in de toekomst een groeisector blijft. Vooral in het secundair onderwijs
zal de aanwervingsbehoefte stijgen door een stijgend leerlingenaantal.
Lees de brochure via:
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/toekomstige-arbeidsmarkt-vooronderwijspersoneel-in-vlaanderen-2015-2025

http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/personeel/files/2015_11_19_WEB_Toekomstig
e_arbeidsmarkt_voor_onderwijspersoneel_in_Vlaanderen_2015_2025.pdf

SECTOREN


Toerisme Brussel in crisis
De voorbije maand werd Brussel getroffen door een terroristische aanslag.
Ook in het Midden-Oosten bleef het aanslagen regenen.
Die aanslagen maken de wereld minder veilig en dat heeft zijn gevolgen op de
economie.
Sommige landen zoals Egypte, Griekenland, Turkije leven voor een groot deel van het
toerisme. Als daar geweld opduikt valt heel de toeristische sector zo goed als plat.
De aanslagen van november vorig jaar in Parijs en het verhoogde alarmniveau hadden
de hotelsector van Brussel al zwaar geraakt, maar sinds de meest recente aanslagen is
de situatie dramatisch. De sector maakt gewag van een echte catastrofe.
En die aanslagen kunnen nog een maandenlange impact hebben op het toerisme van
de stad en het land omdat de nationale luchthaven nog altijd gedeeltelijk gesloten is.
De bezettingsgraad van de hotels is slechts 18 procent. De sector vraagt aan de
overheid gepaste compensatiemaatregelen, zoals economische werkloosheid voor het
personeel en een opschorting van de toeristische taks.
De hotelsector vertegenwoordigt bijna 12.000 arbeidsplaatsen in Brussel en 120.000 in
België.
http://www.guidea.be/sites/default/files/2013_Sectoranalyse_horeca_arbeidsmarkt_e
n_tewerkstelling.pdf



Tuchtprocedure lokale besturen
De procedurevoorschriften rond tucht worden maar al te vaak als een belemmering
gezien voor het voeren van een personeelsbeleid op maat. Om de stap naar tucht wat
makkelijker te kunnen zetten, werden twee handige draaiboeken uitgewerkt. In het
eerste draaiboek wordt het lokaal bestuur stap voor stap begeleid bij het opstarten en
uitvoeren van een tuchtprocedure tegen een personeelslid. Het tweede draaiboek gaat
dieper in op de procedure voor preventieve schorsing.
Naast de juridische omschrijving, de vormvereisten en de procedurele verplichtingen, is
er ook aandacht voor de meest voorkomende tekortkomingen en procedurele

valkuilen. Zo kan het bestuur met meer kennis van zaken de procedure tot een goed
einde brengen.
Maar ook de personeelsleden kunnen hier beroep op doen. Want als je weet hoe je
vijand denkt ben je goed voorbereid op wat je te wachten staat en welke technieken hij
gebruikt om tuchtstraffen op te leggen. En die zijn niet altijd eerlijk opgesteld.
In dit boek vindt u meer info:
http://www.politeia.be/nl-be/book/draaiboeken-tucht-en-preventieve-schorsing-voorlokale-besturen/DRAAIB454P.htm



Kleine Parade
Op 20 maart was er een actie te Brussel, georganiseerd door “Hart Boven Hard”.
http://www.hartbovenhard.be/downloads1/HbH_OnzeAlternatieven.pdf
Wat sommigen de tweede Grote Parade in Brussel noemen was in feite een Kleine
Parade, de politie spreekt van een kleine 10.000 deelnemers.
De stoet stond in het teken van het 'wij-gevoel' en het 'samen' zorgen voor
verandering. Het was breder bedoeld dan vorig jaar, toen het een optocht was tegen
de besparingen. De idealisten houden vol dat het anders moet en willen zich laten
horen en zien.
Veel spandoeken maakten de boodschap duidelijk. “Stop het onrecht, niet de mensen”,
“Iedereen telt mee”, “Armoede is geen keuze”, …
Maar als je de “hartewensen” leest ben je niet overtuigd.
Het is allemaal te soft, te braaf, dezelfde blablabla die al jaren rondgebazuind wordt.











Samen rijk, een rijke samenleving, rijkdom is van iedereen
Sterk jong en oud
Werkbaar werk
Diversiteit is realiteit
Wees wereldwijs
Eerlijke belastingen
Stop armoede
Leefbare buurt
Eco is logisch
Doe de democratie

De organisatie hoopt dat het signaal duidelijk is aangekomen bij de politieke leiders.
Maar het kleine aantal deelnemers toont aan dat de mensen niet meer geloven in holle
slogans. De bevolking is ontgoocheld in de verenigingen die achter HbH zitten, in grote

lijnen de traditionele vakbonden, die de bevolking al jaren aan het lijntje houden met
hun loze beloften.
De realiteit van het dagelijkse leven is anders: 108 % staatsschuld, een begroting die
niet meer in evenwicht komt, een laffe tax-shift, duurdere energie, besparingen, extra
belastingen, meer armoede, …
Voor Neutr-On is HbH oude wijn, waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden is, in
nieuwe zakken. En waarvan men het oude etiket heeft overplakt met een nieuw etiket.
HbH is een dode mus, een lege doos, een vereniging zonder betrouwbaar doel.
http://solidair.org/artikels/tweede-grote-parade-groeit-uit-tot-brede-stroom-vol-vanalternatieven

VARIA


Wat verandert er in april?
Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht.
• Kilometerheffing
Op 1 april treedt in België de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton
in werking. Met het systeem willen de drie gewesten meer het gebruik dan het bezit
van een vrachtwagen belasten en buitenlandse vrachtwagens laten meebetalen voor
het gebruik van onze wegen. De jaarlijks opbrengst van de heffing wordt geraamd op 750
miljoen euro.

• Budget voor gehandicapten
Meerderjarigen met een handicap zullen vanaf 1 april een aanvraag kunnen doen voor een
persoonsvolgend budget (PVB). Dat PVB is een soort ‘rugzakje’ waarmee de persoon met een
handicap veel meer zelf zijn ondersteuning kan aansturen. Vanaf september zullen de eerste
‘rugzakjes’ ook effectief toegekend worden. Het gaat om een belangrijke horde in de grote
omschakeling in de manier waarop personen met een handicap in de toekomst ondersteund
zullen worden.

• Leefloon stijgt
Het leefloon stijgt met 2 procent. Voor samenwonenden (categorie 1) stijgt het
leefloon naar 566,92 euro per maand, voor alleenstaanden (categorie 2) naar 850,39
euro. Samenwonenden met minstens één kind ten laste krijgen voortaan een uitkering
van 1.133,85 euro per maand.

• Patronale bijdrage daalt
Ook de patronale bijdrage voor werkgevers wordt verlaagd, zoals voorzien in de
taxshift. De komende jaren zal die RSZ-bijdrage stapsgewijs afnemen van de huidige
32,4 % naar 25% vanaf 2018. Vanaf vrijdag daalt ze al naar 30 %. Werknemers worden
daardoor goedkoper om aan te werven en in dienst te houden.
• Pensioendiensten gaan samen
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector
(PDOS) versmelten tot de Federale Pensioendienst - kortweg FPD of dé Pensioendienst.
• Eenvoudigere procedure loonbeslag
De procedure van loonoverdracht (ook gekend als “loonbeslag”) wordt vereenvoudigd
door de wet van 7 maart 2016. Deze vereenvoudiging komt vooral de schuldeiser en
gecedeerde schuldenaar ten goede. De aangetekende brief aan de schuldenaarwerknemer blijft bestaan. Hij mag wel elektronisch verstuurd worden.
Wanneer een krediet wordt toegekend, vraagt de schuldeiser (overnemer) aan de
consument (schuldenaar-overdrager) een deel van zijn loon over te dragen in het geval
de schuldenaar niet spontaan zou terugbetalen.
Wanneer de schuldenaar heeft opgehouden te betalen, voert de schuldeiser de
overdracht van het loon uit bij zijn werkgever of bij een instelling van sociale zekerheid
(de gecedeerde schuldenaar).
Vanaf dat ogenblik, is de gecedeerde schuldenaar ertoe gehouden het geheel of een
deel van het wettelijk voor beslag vatbare gedeelte van het loon in te houden ten
gunste van de schuldeiser.
De schuldeiser moet een brief sturen aan de consument om hem te verwittigen over
zijn voornemen om de overdracht van loon uit te voeren. Hij stuurt een kopie van deze
brief aan de gecedeerde schuldenaar. Na verloop van 10 dagen, mag de schuldeiser zijn
verzoek tot inhouding betekenen aan de gecedeerde schuldenaar. Deze drie zendingen
moeten per aangetekend schrijven gebeuren.
• Erfgoeddag op 26 april
Een hele dag lang kun je in heel Vlaanderen en Brussel terecht voor een fantastisch en
veelzijdig erfgoedaanbod. Je kunt onder andere musea, archieven, kerkfabrieken,
erfgoedbibliotheken, heemkundige kringen, socioculturele verenigingen, restauratoren
en tal van andere zaken bezoeken.
http://www.erfgoeddag.be/erfgoeddag



De Vlaamse woonlening
Een lening krijgen voor een woning is niet altijd eenvoudig. Zeker niet voor mensen met
een beperkt inkomen. Zij kunnen bij de Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen
terecht voor de Vlaamse woonlening. De brochure licht de voorwaarden toe.
WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING
Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze beslissing.
U vindt in deze brochure en op www.vmsw.be alvast de belangrijkste informatie over
de Vlaamse Woonlening van de VMSW. Wilt u weten of u in aanmerking komt, hoe u
een lening aanvraagt of heeft u al een lening?
U vindt voor elke situatie informatie op maat.
•
•
•

U bent geïnteresseerd in een Vlaamse Woonlening.
Hoe vraagt u de Vlaamse Woonlening aan?
U heeft al een Vlaamse Woonlening bij de VMSW.

Hebt u na het lezen nog specifieke vragen? Dan vindt u op p. 29 van de brochure bij wie
u voor welke vraag terecht kunt.
OVER DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN
De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid en maakt kwalitatief en
betaalbaar wonen voor mensen met een beperkt of bescheiden inkomen mogelijk.
Met de Vlaamse Woonlening wil de VMSW mensen die het nodig hebben, een duwtje
in de rug geven om een eigen huis te kopen of te verbouwen.
Heel wat sociale huisvestingsmaatschappijen zijn hierbij de partner van de VMSW: zij
treden op als bemiddelaar voor de Vlaamse Woonlening. U kunt bij zo een sociale
huisvestingsmaatschappij de Vlaamse Woonlening aanvragen of meer informatie
krijgen.
De definitieve goedkeuring en toekenning van een sociale hypothecaire lening gebeurt
door de VMSW. De VMSW is namelijk de wettelijke kredietverstrekker.
Er is geen verschil met de lening van
het Vlaams Woningfonds. De VMSW
en het Vlaams Woningfonds zijn twee
verschillende en van elkaar
onafhankelijke organisaties die
identiek dezelfde hypothecaire
leningen geven.

Het maakt dus niet uit bij welke van
beide organisaties u een lening
aanvraagt: het tarief en de
voorwaarden zijn identiek.
De brochure vindt u via:
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/de-vlaamse-woonlening-altijd-algedroomd-van-een-eigen-woning-2



Experimenten met basisinkomen
Er komen mondiaal meer en meer experimenten met betrekking tot een basisinkomen.
Sommige experimenten zijn echter niet meer dan probeersels met de bijstand.
In Nederland heeft de stad Utrecht inmiddels de titel “basisinkomen” verwijderd van
het experiment alsook van de gemeentelijke website. Ze noemen het nu een
“bijstandsexperiment”.
De subtitel van het betreffende artikel “Bijstandsexperiment” laat zien dat er weinig
inzicht bestaat rondom het feit dat de geldongelijkheid pas kan worden opgeheven
door mensen meer geld uit te keren dan de huidige normen. Dat kan bovenop de
bestaande uitkeringen maar ook door mensen hun salaris uit arbeid naast de bijstand
niet meer terug te vorderen en door bijvoorbeeld ook (veel) hogere minimumlonen te
betalen. Optie om armoede op te heffen is ook om mensen hun hypotheekschulden te
vergeven. Het is ronduit waanzin te denken dat de experimenten met een
‘basisinkomen’ de ongelijkheid (in Utrecht) gaan oplossen. Ongelijkheid los je
gewoonweg NOOIT op door een basisinkomen op bijstandsniveau.
Het experiment houdt in is dat er 3 testgroepen zullen zijn.
•
•
•

De eerste groep krijgt de bijstandsuitkering zonder veranderingen.
De tweede groep krijgt geen verplichtingen, zoals een sollicitatieplicht.
De derde groep krijgt een extra verplichting, namelijk die van de verplichte
tegenprestatie. Oftewel, verplicht werken voor behoud van uitkering. Of deze laatste
groep echt voorkomt, is maar de vraag, gezien dit een schending van de
mensenrechten zou zijn en in strijd is met de Nederlandse grondwet.

In Nederland willen nog 13 gemeenten experimenteren met het basisinkomen, in nog
eens 28 gemeenten wordt dat idee in overweging genomen. "Gemeenten gaan 'gratis
geld' uitdelen", kopte onlangs het Financieel Dagblad. In De Correspondent werd dat
"Hoe het basisinkomen Nederland verovert".
Er is zelfs een echte politieke partij opgericht die de “Basisinkomenpartij” heet.
http://basisinkomenpartij.nl/?p=4605
En in Finland wil de overheid elke burger een basisinkomen van 800 euro per maand
geven. Daar staat tegenover dat alle andere uitkeringen worden geschrapt. Bij een
rondvraag, in opdracht van het agentschap dat het voorstel lanceert, het Finse instituut

voor sociale zekerheid, sprak 69 procent van de Finnen zich positief uit voor de
maatregel.
Dit basisinkomen voor iedereen zorgt ervoor dat het systeem van sociale zekerheid
versimpeld wordt, zei premier Juha Sipila. Het uitkeren van werkloosheidsuitkeringen
wordt daardoor overbodig. Dat is minder administratie, minder personeel en
uiteindelijk een besparing voor iedereen.
In België zijn er tot hiertoe geen duidelijk uitspraken, van politieke partijen, over de
invoering van een “basisinkomen”.
Alleen bij PVDA vonden we een standpunt over het BI en bij de N-Vb, de Nieuwe
Volksbeweging.
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/08/27/het-basisinkomen-een-oplossing
http://www.n-vb.be/content/basisinkomen



Het Federaal Planbureau (FPB)
Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het maakt studies en
vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de
integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling
bestudeerd. Daartoe verzamelt en analyseert het FPB gegevens, verkent het de
mogelijke evoluties, identificeert het alternatieven, evalueert het de gevolgen van
beleidsmaatregelen en doet het voorstellen. Zijn wetenschappelijke deskundigheid
staat ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale
en internationale instellingen. Het FPB zorgt voor een ruime verspreiding van zijn
werkzaamheden.
De resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenschap meegedeeld en dragen
bij tot het democratisch debat.
U vindt er onder meer ook info over het Indexcijfer der consumptieprijzen &
inflatievooruitzichten.
Meer info via:
http://www.plan.be/index.php?lang=nl

BOEKEN



Geld en gedrag
Een Nederlands onderzoek schetst een verband tussen het gedrag van de consument
en betalingsproblemen.
Eén op de drie Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden (2014) en
één op de zes huishoudens loopt een risico op problematische schulden (2013).
Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Geld maakt dan misschien niet gelukkig, maar het hebben van te weinig geld om
aan je betalingsverplichtingen te voldoen, kan zeker ongelukkig maken. Naast veel
persoonlijk leed zorgen problematische schulden ook tot hoge maatschappelijke
kosten. Het is dan ook uitermate belangrijk dat consumenten leren om zelfstandig hun
financiën te regelen. Financieel gedrag is het resultaat van vele factoren. Persoonlijke
factoren (zoals attitudes, emoties en gewoontes) spelen een belangrijke rol, maar ook
situationele factoren (bijvoorbeeld inkomensterugval) en de soms complexe interacties
tussen deze factoren (denk aan geldzorgen).
Inzicht krijgen in de mogelijke oorzaken van gedrag is een belangrijke stap naar het
ondersteunen van mogelijk gewenste gedragsverandering.
Lees het volledige onderzoek via:
https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Geld_en_gedrag_theoretische_basis.pdf



Mary Estell
In 1666, dus 350 jaar geleden, werd de Engelse schrijfster Mary Astell geboren in
Newcastle. Zij publiceerde in 1700 haar beroemde werk Some Reflections Upon
Marriage dat algemeen beschouwd werd als een van de eerste feministische boeken in
de geschiedenis. Daarin stelde ze zich de volgende vraag: “If all men are born free, how
it is that women are born slaves?” (“Als alle mannen vrij geboren zijn, waarom zijn
vrouwen dan als slaven geboren?”). Ze pleitte voor gelijke onderwijskansen voor
mannen en vrouwen.
Een boek dat in het kader staat van de internationale vrouwendag.
Lees de recensie op:

http://www.liberales.be/figuren/astell2



De armoede stijgt
De cijfers over armoede zijn alleszins genoegzaam gekend. Verschillende instanties
berichten erover: het Federaal Jaarboek (gefinancierd door POD Maatschappelijke
Integratie), de interfederale Armoedebarometer (dat er in 2009 met het Federaal Plan
Armoedebestrijding kwam), de Decenniumdoelen 2017 (een vakbondsinitiatief in
samenwerking met het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding), maar de meeste impact
heeft het Vlaams Jaarboek Armoede en Uitsluiting van OASeS. Het is ondertussen aan
zijn 24ste jaargang toe. Toch oogt de toekomst van dit ‘monument’ van het
armoedeonderzoek onzeker. Het Jaarboek wordt vandaag gefinancierd door het
Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS), een wetenschappelijk consortium van vijf
universitaire partners in de schoot van de Vlaamse overheid. Bron: Sampol.
De structurele samenwerking tussen universiteiten staat dus op de helling. Terwijl
armoede toch bij uitstek een structureel probleem is?
"Armoede is inderdaad een multidimensionaal probleem dat van generatie op generatie
wordt doorgegeven. In België is ongeveer 26% van wie opgroeide in een arm gezin, zelf
arm. Het is de taak van de overheid om die cirkel van generatiearmoede te doorbreken.
Daarom kozen we ervoor om ons Jaarboek 2015 aan kinderarmoede te wijden. We
hebben een welvaartsstaat op kindermaat nodig, die meer rekening houdt met
kinderen. Natuurlijk moet armoede structureel bestreden worden, maar de harde cijfers
maken het noodzakelijk om die kwetsbare groep op de voorgrond te plaatsen.
Kinderarmoede druist in tegen de kinderrechten. Niet alleen het recht op een
toereikende levensstandaard, maar ook het recht op onderwijs, gezondheidszorg,
wonen en vrije tijd en spel komt in het gedrang."
Hoeveel kinderen leven in België in een gezin onder de armoededrempel?
Lees verder via:
http://www.stichtinggerritkreveld.be/samenleving-en-politiek/zoeken-in-sampol/1986

ANTIPESTTEAM



Buddy Pestwerk
Een mooie site die opkomt tegen pesterijen.
Pesten gebeurt wanneer mensen voortdurend gemeen zijn tegen iemand of iemand
met opzet pijn doen. Iedereen van elke leeftijd kan gepest worden. Het kan op school,

in de speeltuin, thuis en online voorkomen en bestaan uit iemand die je een duw geeft,
die je slaat, die je plaagt, die dingen van je afpakt, die je uitscheldt, die je met opzet
negeert, je buiten spel zet of die de pik op je heeft omdat je anders bent.
Pesten is niet oké. Als je gepest wordt, is dat niet jouw fout.
DURF EROVER TE PRATEN, zoek hulp bij je ouders, vrienden, leerkrachten of politie.
Wees zeker van jezelf en moedig je vrienden aan om iets te doen tegen pesten. Probeer
er een eind aan te maken, of het nou om jezelf gaat of een ander overkomt. Als je
erover praat, ben je geen verrader of klikspaan.
Op de site zie je Tine Embrechts, een Vlaamse televisie- en theateractrice. Je kent haar
wellicht van haar leuke rollen in programma’s als Quiz Me Quick, Click - ID en Het
Peulengaleis en natuurlijk van haar geslaagde imitaties in Tegen De Sterren Op!
Lees verder op:
http://buddy.cartoonnetwork.be/?utm_source=Leraren&utm_campaign=2727289004Lerarendirect_W62_5_2015&utm_medium=email&utm_term=0_b661ff641f2727289004-417312689#/



Opvoeding binnen een nieuw gezin
Het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en Awel bundelden de
krachten voor de opmaak van een nieuw onderzoeksrapport, “Ik ben in de war door de
scheiding van mijn ouders.” voor.
De Kinderrechtencoalitie was hierop aanwezig.
Uit het onderzoek blijkt dat deze kinderen en jongeren in de war zijn door de scheiding
van hun ouders en dat ze een moeizame aanpassing aan de scheiding doormaken. Ze
ervaren daarbij een gebrek aan aandacht en steun van de eigen ouders. Een
betrouwbare gesprekspartner die (h)erkenning geeft aan het kind en die erin slaagt om
de loyaliteit naar beide ouders te respecteren is noodzakelijk om een kind in een
moeizame aanpassing te versterken.
Deze en nog vele andere resultaten en aanbevelingen vind je in het onderzoeksrapport
dat je hier (externe link) kan downloaden.
http://kinderrechtencoalitie.be/nieuws/awel-ik-ben-de-war-door-de-scheiding-vanmijn-ouders
https://cdn.nimbu.io/s/wiwrlkx/assets/Definitief_rapport_Awel_ik_ben_in_de_war_do
or_de_scheiding_van_mijn_ouders.pdf

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.

