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ECONOMIE


Brexit brengt onzekerheid
De Britten hebben historie geschreven. Zij stappen uit de EU.
De Brexit-kiezers haalden het met 52% tegenover 48%.
Grote vraag is nu welke koers het Verenigd Koninkrijk kiest.
Het referendum heeft een echte politieke aardverschuiving teweeggebracht in het VK.
Zelfs in het pro-Brexit-kamp bestaat grote verdeeldheid. Sommige eurosceptici zijn
internationalisten, die geloven dat in een geglobaliseerde wereld de toekomst ligt in
vrijhandel. Maar wat in de afgelopen maanden duidelijk werd, is dat de Britse kiezer
juist eist dat de grenzen dicht gaan. Brexit is voor velen een keuze voor minder
globalisering, minder openheid en vooral minder immigratie.
Wie het referendum bekijkt ziet dat Schotland vóór de EU stemde. De Schotten willen
nu zelf een referendum voor onafhankelijkheid van Engeland. Noord-Ierland koos ook
voor Europa, en nu zijn er ook daar al stemmen te horen voor hereniging met de
republiek Ierland. De vrees bestaat dus dat de vrede in N-Ierland in gevaar komt.
En gaan de Engelsen een Schots of N-Iers vertrek toelaten?
Op internationaal gebied zou je kunnen vragen: Wat gebeurt er met het vetorecht van
het VK in de Veiligheidsraad als Schotland en N-Ierland zich afsplitsten van het VK?
Het Verenigd Koninkrijk gaat nu zowel constitutioneel, politiek en economisch een
onzekere toekomst tegemoet.
Het onmiddellijk gevolg na het referendum was dat het pond sterling daalde tot het
laagste niveau in dertig jaar.
In de rest van Europa daalden de beurzen ook, met 6% in België tot 8% in Frankrijk.
Vooral de banken verloren enorm, van 10 tot 30% , enkele Italiaanse zelfs -70%.
Op de beurs van Londen moest de handel in het aandeel Barclays (-17,5%) en Royal
Bank of Scotland (-16,5%) zelfs even worden stilgelegd, omdat de verliezen zo hoog
opliepen. De Britse bankaandelen verloren in twee sessies zowat een derde van hun
waarde en staan op het laagste peil sinds 2009.

De vrije val van de bankaandelen beperkt zich niet alleen tot Groot-Brittannië. Ook op
het vasteland zijn de verliezen groot. Zo behoorden net zoals KBC (-11,1%) en ING (8,7%) weer tot de zware verliezers. In andere landen zoals Italië en Spanje verloren
sommige banken meer dan 40%. Ook hier is de argumentatie dat de Brexit extra druk
zet op de inkomsten van de financiële sector.
De beslissing van het VK om te vertrekken uit de Europese Unie heeft een crisis op de
financiële markten ontketend die vergelijkbaar is met de wereldwijde crisis in 2007 2008. Er was in het VK al een sluimerende crisis, maar die zal nu versnellen. Het
Europese bankenstelsel is immers nog niet hersteld van de zware klappen van de vorige
crisis en zal nu zwaar op de proef worden gesteld.
Maar wie voor “in” de Europese Unie blijven stemde, is daarom nog niet akkoord met
het politieke beleid van die Unie. Miljoenen Britten, Europeanen en vooral de jongeren
zijn niet akkoord met de gang van zaken binnen de EU, maar toch willen zij niet dat de
EU uiteenvalt. De teneur is dat Europa opnieuw moet opgebouwd worden en dat er
meer moet geluisterd worden naar het volk.
Het is ook vreemd dat vooral de jongeren VOOR de EU hebben gestemd, terwijl zij zelf
de grootste slachtoffers zijn van de crisis. In Europa zijn immers meer dan 4 miljoen
jongeren werkloos. Maar de jongeren hebben uiteraard de laatste 30 jaar de vele
voordelen van de EU kunnen ondervinden. En zij gebruiken hun gezond verstand.
De Britten die tegen stemden hebben dat vooral gedaan wegens het enorme tekort
aan woningen, een slechte arbeidsmarkt en te weinig jobs die daarbij dan nog eens
slecht betaald zijn. Het is vooral in het voormalige industriële hart van het VK dat de
mensen voor de Brexit stemden. Zij hebben de besparingen en de sluitingen van de
lokale werkplaatsen over zich heen gekregen, terwijl de allerrijksten nieuwe
belastingvoordelen kregen. En de achtergestelde gebieden en de zwakken in de
maatschappij die opnieuw moesten betalen voor de crisis stemden ook tegen.
Vooral de lagergeschoolden zagen hun jobs ingenomen door buitenlandse werknemers,
vooral uit Polen en andere Oost-Europese landen. Daarbij kwam nog de grote stroom
vluchtelingen uit Turkije, Irak en Syrië.
De Britten willen verandering. Het lijkt er op dat een meerderheid voor een uittrede uit
de Unie stemde vanuit de verwachting dat het VK dan een andere koers zal volgen. Dat
er werk zal gecreëerd worden, dat de privatiseringen zullen gestopt worden, dat de
nationale gezondheidsdienst opnieuw geld zal krijgen, dat de lage lonen zullen
verdwijnen en dat er meer woningen zullen komen zonder de EU.
De leidende kopstukken van de Brexit-campagne hebben die verzuchtingen op een
perfide en huichelachtige manier uitgebuit. Alsof zij het zijn die een sociale ommekeer
gaan realiseren.
De campagne van Boris Johnson, die het Britse volk een 'historische bevrijding van de
Europese ketens' beloofde is daarbij een goed voorbeeld. Hij zet zich aan de zijlijn.
Net als de premier Cameron en de UKIP-leider Farage die ontslag namen.
Als Europa wil overleven, dan zullen de fundamenten moeten veranderen.
Anders zal de hele Unie uit elkaar spatten. En de kans is dan groot dat nationalistische
of extremistische groeperingen opnieuw hun intrede zullen doen.

Ook voor ons land heeft de Brexit enorme gevolgen.
Ons land exporteerde in 2015 voor meer dan 30 miljard euro naar het Verenigd
Koninkrijk, dat daarmee onze vierde handelspartner is. Omgekeerd kwam er voor 20
miljard aan goederen onze kant op. Zowat 220 Belgische bedrijven hebben een
vestiging aan de overkant van het Kanaal. Volgens een studie van ING zou onze
economie 2,1 miljard euro verliezen.
Misschien kan ons land ook nog wel wat voordelen halen uit de Brexit als sommige
Britse bedrijven zich hier komen vestigen.
Het was in ieder geval een zware periode voor de EU. En een stap achteruit voor de
globalisering van de wereld.
Cockney Rebel vroeg het zich al af:
“Can you think of one good reason to remain?"
https://www.youtube.com/watch?v=mQ6peUGTmsY
Bart De Wever vatte het juiste antwoord goed samen: "ik hoop dat iedereen beseft dat
het deel uitmaken van zo'n groter geheel nog altijd meer voordelen dan nadelen biedt."
Als het VK uit de EU stapt is het bezig aan haar eigen Death Trip.
Hoe moet het nu verder?
De nieuwe kandidaat-premier van het VK, Michael Gove, heeft al laten weten dat een
aanvraag om uit de EU te stappen er niet komt voor 1 januari 2017.
En volgens artikel 50 van het EU-verdrag moeten de onderhandelingen over twee jaar
gespreid worden.
Artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie voorziet in een werkwijze
voor de vrijwillige en eenzijdige terugtrekking van een land uit de Europese Unie.
Een EU-land dat zich wil terugtrekken, moet de Europese Raad in kennis stellen van zijn
intentie daartoe. De Europese Raad moet dan richtlijnen verschaffen voor de
totstandkoming van een overeenkomst die de maatregelen uiteenzet voor de
terugtrekking van dat land.
Die overeenkomst wordt gesloten door de Raad in naam van de Europese Unie, met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen, na toestemming van het Europees
Parlement.
De EU-verdragen zijn niet meer van toepassing op het land in kwestie vanaf de datum
dat de overeenkomst van kracht wordt, of binnen twee jaar na de aankondiging van de
terugtrekking. De Raad kan beslissen om die periode te verlengen.
Ieder land dat zich uit de EU heeft teruggetrokken, kan een aanvraag doen om opnieuw
toe te treden. Het land wordt dan verzocht de toetredingsprocedure te volgen.
Veel Britten hebben al spijt van het referendum. Er zijn nu al meer dan 4 miljoen
handtekeningen verzameld voor het organiseren van een nieuw referendum.
De petitie ijvert voor een 60 procent-regel in het geval dat minder dan drie kwart van
de stemgerechtigden komt opdagen. Een tweede referendum dringt zich in die optiek
dan ook op, zo vinden de ondertekenaars.
Er zal dus nog veel water door the Thames vloeien eer de Brexit werkelijk een feit is.



Vermogenstaks
Verschillende soorten vermogens zijn nog ongelijker verdeeld dan tot nu toe werd
gedacht. Dat leert een studie van de Antwerpse onderzoekers Ive Marx en Sarah
Kuypers. Zij onderzochten wat de 1 procent vermogendste Belgen in handen
hebben. De studie verscheen in Knack van 8 juni.
De studie, in het kader van een federaal wetenschapsproject samen met de KU
Leuven en de Universiteit van Luik, leert dat de één procent meest vermogende
Belgen ruim de helft van de beursgenoteerde aandelen bezit en bijna een derde van
de obligaties. In een dossier neemt Knack de rijkdom van de happy few onder de
loep.
Een eerder onderzoek van Marx en Kuypers toonde al aan dat de 'one percent' in
België 12 procent van het Belgische vermogen in handen hebben. De 10 procent
welvarendste landgenoten bezitten samen 44 procent van het nationale vermogen.
Kijken we naar de tien procent welvarendste Belgen (de huishoudens die meer dan
702.000 euro netto vermogen hebben), dan bezit die tot 85 en 86 procent van de
aandelen en obligaties. Die tien procent bezit ook de bulk van het vastgoed naast de
eigen woning (65,5 procent).
Omgekeerd bezit de minst vermogende helft van de Belgen, met minder dan
206.000 euro netto, nauwelijks obligaties (0,7 procent), aandelen (1 procent) of een
tweede woning (5 procent). Zij hebben dan wel weer bijna de helft van de
openstaande hypothecaire leningen op hun conto staan. Voor de andere schulden
loopt dat percentage zelfs op tot 63 procent.
Andere vormen van vermogen zijn iets sterker gedemocratiseerd in ons land, zoals
de eigen woning, spaartegoeden en pensioensparen of levensverzekeringen, waar
de rijkste tien procent van de Belgen respectievelijk 'slechts' 24 procent, 45,6
procent en 28,4 procent van bezit.

Het is dus duidelijk dat er wat moet veranderen. de kloof tussen arm en rijk moet
kleiner worden.
Een jaarlijkse belasting op het vermogen d.w.z. het bezit, de rijkdom die in de loop der
jaren door iemand werd opgestapeld is daarbij de beste oplossing. Het gaat dus niet
over een vermogensWINSTbelasting op het inkomen uit dat vermogen, zoals sommigen
voorstellen, maar wel op het vermogen zelf van de meest vermogenden.
We hebben met deze belasting alleen de allerrijksten op het oog. De mensen die een
fortuin hebben vergaard van meer dan 1 miljoen euro.
Met andere woorden alles wat iemand bezit aan financiële bezittingen zoals aandelen,
obligaties, kasbons en bankrekeningen, onroerende goederen zoals huizen en gronden,
en roerende goederen zoals auto’s, diamanten, kunstwerken…
Het zijn dus ongeveer de 10% rijksten van het land die een vermogen hebben groter
dan 1 miljoen euro. Zij kunnen wel wat van hun rijkdom missen.
En het is de bedoeling dat die grote vermogens progressief belast worden.
Zo’ n progressieve heffing zou er als volgt kunnen uitzien:
1 % heffing op het gedeelte van het vermogen boven 1 miljoen €.
2 % heffing op het gedeelte van het vermogen boven de 2 miljoen €.
3 % heffing op het gedeelte van het vermogen boven de 3 miljoen €.

Daarmee zou de totale fiscale opbrengst van de vermogenstaks rond de 8,3 miljard
euro per jaar bedragen.
Het wordt tijd dat de rijken (ook meer) belastingen betalen.
In de loop van de laatste 30 jaar is de kloof tussen rijken en armer steeds maar groter
geworden. Die kloof moet kleiner!
Als er dus nog moet bespaard worden mogen die besparingsmaatregelen niet langer op
de rug van de werknemers worden geschoven. Die hebben al genoeg ingeleverd.
Het is hoog tijd voor een herverdeling van het kapitaal.
Misschien kunnen we die herverdeling "The Big Deal" noemen.
Lees ook:
http://solidair.org/artikels/zeg-nu-eens-duidelijk-wil-je-de-1-procent-multimiljonairsbelasten-ja-neen



De OPTIMA-affaire
Het zoveelste bankschandaal is boven
water gekomen. Optima Bank is failliet
verklaard.
De Nationale Bank heeft alle tegoeden bij
Optima Bank geblokkeerd nadat ze bij een
inspectie onregelmatigheden had
vastgesteld. De Nationale Bank heeft
verder aan de Europese Centrale Bank
gevraagd om de bankvergunning van de
instelling in te trekken.
De Nationale Bank wou vermijden dat er een bankrun ontstond, waarbij alle klanten
meteen al hun geld zouden opvragen. Dat zou de instelling in een liquiditeitsnood
hebben gebracht omdat Optima Bank onvoldoende geld zou hebben om meteen alle
klanten terug te betalen.
De intrekking van de bankvergunning houdt in dat de tegoeden van alle klanten
terugbetaald moeten worden.
Indien echter zou blijken dat er toch onvoldoende geld zou zijn om alle deposito's terug
te betalen, dan kunnen de consumenten, verenigingen en kmo's een beroep doen op
het Garantiefonds. Dat zorgt ervoor dat ze hun geld tot 100.000 euro terugbetaald
krijgen.
De garantie geldt per persoon (zowel een natuurlijke als een rechtspersoon) en per
financiële instelling die is toegetreden tot de beschermingsregeling.
Het Garantiefonds zou over voldoende geld beschikken om Optima Bankklanten terug
te betalen. Optima Bank is een kleine instelling. De tegoeden van de klanten zouden
beperkt zijn tot 90 miljoen euro, terwijl het Garantiefonds meteen 3 miljard euro kan

vrijmaken. Mochten de reserves onvoldoende blijken, zal de Deposito-en
Consignatiekas overigens de nodige fondsen voorschieten.
Voor extra info over het Garantiefonds: www.bijzonderbeschermingsfonds.be
De afgelopen maanden heeft de failliet verklaarde Optima Bank bij de provincie OostVlaanderen, maar ook bij het UZ Gent, (tevergeefs) geprobeerd om kapitaal los te
weken. Dat gebeurde door beleggingen voor te stellen met hoge intrestvoeten. Aan de
provincie Oost-Vlaanderen werd het voorstel gedaan om vijf tot tien miljoen euro te
beleggen, waarbij een hoge intrestvoet werd aangeboden, maar het bestuur is daar
niet op ingegaan. Ook het UZ Gent werd recent benaderd om een termijnrekening te
openen, maar is daar ook niet op ingegaan. maar het onderzoek loopt nog. Het zou dus
kunnen dat er nog op andere onregelmatigheden vastgesteld worden of dat er nog
lijken uit de kast vallen.
Momenteel is bekend dat de noodlijdende Optima Bank zich maandenlang probeerde
te herfinancieren met fondsen afkomstig van gemeentebesturen, OCMW's,
scholengroepen en non-profitorganisaties.
Er moest dringend 20 miljoen euro gevonden worden, bij dat soort instellingen,
ondanks een uitdrukkelijk verbod van de Nationale Bank, want Optima mocht die
middelen enkel bij professionele spelers halen.
Optima Bank is ondertussen onder curatele gesteld van drie curatoren. De curatoren
zullen nagaan of er nog mogelijkheid is tot de overname van sommige
kredietportefeuilles.
Kort nadat bekend was geraakt dat Optima Bank door de Nationale Bank onder
curatele was geplaatst en haar bankvergunning zou moeten inleveren, hebben enkele
directieleden van de bank nog snel bepaalde verrichtingen willen doen om het geld weg
te sluizen. Enkele Optimaklanten werden 's nachts ook wakker gebeld en
aangespoord nog snel het geld van hun rekeningen te halen. De pogingen om vlug nog
geld van de rekeningen bij Optima Bank te versassen was voor de Nationale Bank de
reden op om woensdagmiddag 8 juni alle rekeningen bij Optima Bank te blokkeren.
Ondertussen heeft hoofdaandeelhouder en topman van Optima Bank, Jeroen Piqueur,
gereageerd op een aantal berichten.
De Optima-topman ontkent dat er sprake is van exorbitante betalingen aan
bestuursleden. Hij zei dat "alle vergoedingen voor adviesverlening door Optima Group
aan Optima Bank binnen de grenzen van overeenkomsten tussen beide
vennootschappen zijn gebeurd".
De topman hield er in ieder geval een riante levensstijl op na, met privévliegtuig, jacht
en Rolls-Royce.
Daarnaast kwam ook de ex-voorzitter van Optima, Luc Van den Bossche, (vroegere
topman van SP.a) in het vizier.
Luc Van den Bossche , die tussen eind 2011 en januari 2015 voorzitter was van Optima
Bank, alvorens voorzitter te worden van de vastgoeddivisie, is verantwoordelijk voor
zijn rol bij Optima Bank, zo zeggen specialisten.
Hij zelf wil zijn verantwoordelijkheid minimaliseren maar blijft, volgens sommige
bronnen, strafrechtelijk nog vijf jaar aansprakelijk voor zijn bestuursdaden. Dat geldt
trouwens voor alle bestuurders.

Doordat Optima Bank sinds de overname van Ethias Bank in 2011 een bank werd, nam
de verantwoordelijkheid van de bestuurders toe in vergelijking met een gewoon bedrijf.
Naast de gewone regels kwamen ook de bankregels erbij. De bestuurders moesten
bijvoorbeeld op de interne organisatie en werking van de bank toezien.
De toezichthouder van de banksector, de Nationale Bank, drong er al van bij de
overname van Ethias Bank door Optima op aan dat de interne werking en interne
controles zouden versterkt worden en dat de bank zich nauwgezet aan de regels van
banktoezicht zou onderwerpen.
Volgens sommige bronnen wordt Optima Bank ook genoemd bij het witwassen van
zwart geld. Optima Bank zou geld naar Luxemburgse banken hebben versluisd.
Volgens de laatste berichten zou er 20 miljoen euro verlies zijn.
Het Gentse parket heeft een onderzoek opgestart. De periode van
bestuursaansprakelijkheid, vijf jaar, maakt dat het onderzoek met bekwame spoed zal
moeten gebeuren, anders dreigt verjaring.
Er werden al enkele politici aan de tand gevoeld voor hun eventuele
belangenvermenging in deze zaak.
Er is nu wel beslist om via een parlementaire onderzoekscommissie de toezichthouders
te horen en te onderzoeken of er politieke inmenging is geweest.

ONDERWIJS


Modernisering SO
De Gezinsbond maakte een e-dossier over de modernisering van het SO.
De Gezinsbond polste bij ouders met een kind in het secundair onderwijs naar hun
ervaringen en stelde vast dat deze inspirerend kunnen zijn voor alle scholen om de kans
op een succesvolle schoolloopbaan voor hun leerlingen te vergroten.
Lees verder op:
https://www.gezinsbond.be/_publicaties/Gezinspolitiek/kindso/



Aanpassing schoolreglement
Vanaf 1 september 2016 zijn scholen niet langer verplicht te voorzien in een interne
beroepsprocedure bij tijdelijke uitsluiting. Het schoolreglement dient bepalingen te
bevatten over synchroon internetonderwijs. In het schoolreglement dien te worden
opgenomen dat bij schoolverandering een kopie van een gemotiveerd verslag voor

toegang tot het geïntegreerd onderwijs en een kopie van een verslag voor toegang tot
het buitengewoon onderwijs wordt overgedragen aan de nieuwe school.
Deze omzendbrief wordt gepubliceerd in afwachting van de goedkeuring van de
wettelijke basis en onder voorbehoud hiervan.
Zie de omzendbrief :
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13199



Examencommissie SO
Leerlingen die niet geslaagd zijn kunnen bij de Examencommissie secundair onderwijs,
op eigen tempo en via zelfstudie, een getuigschrift of een diploma secundair onderwijs
behalen in een aantal studierichtingen.
Zij kunnen examen afleggen voor de 1ste of 2de graad of meteen voor de 3de graad
(ook als je de 1ste en 2de graad nog niet hebt afgelegd). Een diploma secundair
onderwijs via de Examencommissie is gelijk aan een diploma secundair onderwijs dat u
behaalt op school.
Studeren voor de Examencommissie is zelfstudie.
De Examencommissie organiseert enkel de examens. Er worden geen lessen gegeven of
cursussen ter beschikking gesteld.
Voor alle informatie:
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/examencommissie-secundaironderwijs-in-15-vragen
http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-engetuigschriften/een-diploma-secundair-onderwijs-behalen-de-examencommissiesecundair-onderwijs

SECTOREN


Einde stakingen? BPost
Omdat de Nederlandstalige cipiersvakbonden en de Franstalige liberale cipiersvakbond
SLFP het protocol voor het gevangeniswezen hebben ondertekend, hebben de bonden
vanaf woensdag 1 juni geen enkele staking in de gevangenissen meer erkend.
Wat erop neerkomt dat de stakers geen stakingsvergoeding meer kregen vanaf 1 juni.

Dat wekte natuurlijk ongenoegen op. Zo werden enkele vakbondsafgevaardigden van
St.-Gillis belaagd en ees stembus werd zelfs vernield.
“Het is tijd voor redelijkheid", zeiden de vakbondsleiders. Maar ze verwachten wel dat
minister Geens onmiddellijk met de aanwerving van de extra beloofde cipiers zal
beginnen.
Geens hoopt dat CSC en CGSP, de Waalse bonden die verder wilden staken, het
protocol binnenkort zullen ondertekenen.
Maar zullen de Franstaligen dat wel doen?
Er is nog altijd een grotere actiebereidheid in het Franstalige landsgedeelte.
En er is ook de asymmetrische samenstelling van de regering, die maakt dat haar
draagvlak in Wallonië minder groot is – met enkel de MR als Franstalige regeringspartij.
De cipiersvakbonden hebben in de praktijk serieuze inspraak in de werking van de
gevangenissen. Ze hebben ook een aantal terechte punten van kritiek: de
overbevolking, de bouwvallige toestand van sommige gebouwen en de schrijnende
leefomstandigheden of het gedrag van een aantal gedetineerden.
Op al die gebieden is de voorbije jaren wel vooruitgang geboekt. Er kwamen enkele
nieuwe gevangenissen bij waardoor de overbevolking daalde. Ook de uitbreiding van
het elektronisch toezicht in plaats van een gevangenisstraf bracht wat verlichting in de
cellen. Maar er zijn nog altijd de verouderde en smerige gevangenisgebouwen en er is
nog altijd overbevolking. En net die problemen laten zich in Brussel en Wallonië nog
harder voelen dan in Vlaanderen. Voorlopig zijn verdere acties opgeschort.
En dan was er nog de staking van 24 juni van ABVV. Hun acties waren gericht op:
 Werkgevers krijgen de mogelijkheid om de arbeidstijd soepeler aan te passen aan
de productie- en marktvereisten.
 Werkgevers kunnen deeltijdse werknemers pas de dag voordien laten weten
welke uren ze moeten werken in plaats van minstens 5 dagen voordien.
 De wekelijkse arbeidsduur mag nog meer schommelen dan vandaag het geval is en
enkel op jaarbasis moet de gemiddelde arbeidstijd 38 uren bedragen. Het wordt
trouwens mogelijk om dat over meerdere jaren te spreiden.
 Bovendien laat het plan nog meer overuren toe dan vandaag. Werknemers 'krijgen'
een bijkomend contingent van 100 overuren, dat sectoren nog kunnen optrekken
tot 360 uren.
 Overuren zullen ook minder dan vandaag omgezet kunnen worden in inhaalrust
maar meer worden uitbetaald.
Een ‘gewone’ werkdag kan dan 11 uren duren en een werkweek 50 uren.
Werknemers hebben dus minder snel recht op overloon. Prestaties tussen de oude
grens van 9 uren per dag en de nieuwe grens van 11 uren per dag, zullen niet meer
betaald worden als overuren. Hetzelfde geldt voor de prestaties tussen 38 uren en 50
uren per week.
De christelijke bond volgde de stakingsoproep voor 24 juni van het ABVV niet.
Er zijn nog wel acties gepland door de vakbonden:



29/09/2016: Federale interprofessionele betoging in gemeenschappelijk front
07/10/2016: Algemene staking in gemeenschappelijk front

De vakbonden willen een sterk signaal blijven geven dat ze niet akkoord gaan met
enkele maatregelen van deze regering, bijvoorbeeld de afvoering van 38-urenweek.

De vakbonden willen op 7 oktober een algemene staking houden tegen het beleid van
de regering-Michel. De bonden willen met hun acties "het volledig onevenwichtig en
onrechtvaardig beleid" van de federale regering aankaarten.
VBO-topman Pieter Timmermans vindt de plannen voor een nationale staking alvast
"ongehoord". Dat zegt hij in “De Meulemeester in Debat”. "Aan de
onderhandelingstafel kun je altijd meer bereiken dan op straat.", zei hij.
En dan was er nog de staking van Bpost van 13 juni.
Die actie was gericht tegen twee problemen: een mogelijke privatisering van Bpost en
de aanslepende personeelsproblemen. De bonden zeggen dat er te weinig personeel is
en dat wie weggaat niet vervangen wordt. En zij willen dat het personeelstekort vlug
aangepakt wordt.
De bonden zijn niet tegen een versterking van Bpost, maar wel tegen een privatisering.
Als het dan toch tot een privatisering zou komen, willen de bonden daar inspraak bij.
Daarbij kwam ook nog het nieuws dat Bpost het online deelplatform Bringer lanceerde.
Met dat nieuwe systeem kan iedereen tegen vergoeding pakjes vervoeren en afleveren
voor Bpost. Bpost haalde dat idee bij diensten zoals Uber en Airbnb.
Op het platform kan een privépersoon melden dat hij een pakje wil versturen.
Vervolgens kan iedereen die dat wil zich via hetzelfde platform aanmelden om dat
pakje te vervoeren tegen een billijke vergoeding. Het bedrag is afhankelijk van de
afstand, het gewicht, de omvang van het pakje en het type van product dat men moet
vervoeren. De prijs zal hoger liggen dan wanneer men het pakje verstuurt via de
klassieke, maar tragere pakjesdienst van Bpost. Maar het is wel goedkoper dan het
pakje te laten brengen door een snelle koerierdienst. De afrekening gebeurt tussen
klant en vervoerder via het deelplatform Bringer, met een kleine commissie voor Bpost.
De grote vakbonden zijn niet blij met de
komst van Bringer. Die willen een
antwoord krijgen over de kwaliteit naar
de klanten toe en de impact naar de
tewerkstelling toe.
VSOA-Post, staat helemaal niet achter het
plan. “Dit is Über binnenbrengen in een
overheidsbedrijf, dat nog niet
geprivatiseerd is.” is hun motivatie. Het is
vergelijkbaar met de ‘zero contractors’ in
Engeland. Als ze je nodig hebben, zullen ze
je bellen. Dat is helemaal geen gezond
systeem.
VSOA-Post vreest ook dat Bringer
concurrentieel zal zijn voor de gewone
tewerkstelling en vraagt zich af hoe het zit
met de sociale zekerheid.

Bpost start met Bringer



Aanpassing wet Major
N-VA-Kamerlid Johan Klaps wil dat minister van Economie Kris Peeters (CD&V) werk
maakt van een doorgedreven hervorming van de wet-Major. In een referendum eerder
deze week keurden de havenarbeiders de hervormingsteksten van de minister goed,
waardoor een veroordeling door het Europees hof is afgewend. Volgens Klaps heeft de
minister echter nog werk om logistiek en e-commerce in de Haven van Antwerpen te
versterken. Voor logistiek en e-commerce verandert er in de praktijk niets, zij blijven
dus benadeeld door de wet-Major.
De goedkeuring door de havenarbeiders van de voorstellen van minister Peeters is
volgens Johan Klaps de ideale aanleiding om de wet-Major verder te hervormen. Dit is
nodig omdat de huidige voorstellen in de praktijk weinig veranderen aan de situatie
voor bedrijven uit de e-commerce of de logistieke sector. In de huidige situatie is een
groei van deze sector echter zeer moeilijk. Klaps roept de minister op om werk te
maken van een diepgaande hervorming, enkel zo zullen e-commerce en de logistieke
sector ten volle kunnen bloeien.
Het vermijden van een Europese veroordeling is volgens de N-VA slechts een eerste
stap in de goede richting. De haven van Antwerpen heeft meer nodig om te kunnen
concurreren met havens als Rotterdam en Hamburg. Minister van Economie Kris
Peeters heeft al laten verstaan dat hij zich zal engageren om het probleem van ecommerce en logistiek aan te pakken tegen het einde van de legislatuur.
Het grote probleem is de geografische component van de wet-Major. Die stelt dat alle
logistieke bedrijven binnen de grenzen van het havengebied met specifieke logistieke
werknemers moeten werken. Dit maakt werknemers tot 25 procent duurder waardoor
logistieke ondernemingen geneigd zijn de Haven van Antwerpen links te laten liggen.
Het geografisch voordeel van de haven wordt op die manier een geografisch nadeel.
“We zien elke dag Nederlandse camions rijden op onze wegen die online aangekochte
producten komen leveren. Dit zijn buitenlandse jobs die we naar hier moeten halen”,
aldus Klaps.
Bron: N-Va, persbericht



Debat Mertens – Mister Q
Op YouTube vindt u een debat tussen Peter Mertens en Vincent Van Quickenborn,
vroeger ook wel eens “Senator Q” of “Mister Q” genoemd.
Volgens Wikipedia is Q nog lid geweest van de links-extremistische partij Amada (Alle
Macht aan de Arbeiders), de voorloper van de Partij van de Arbeid van België,
Nu is hij bestuurslid van Open-VLD, burgemeester van Kortrijk en
volksvertegenwoordiger. “Hoe is het zover kunnen komen?”, zou je kunnen vragen.
Het debat gaat over de miljonairstaks.

“De miljonairstaks gaat om elementaire rechtvaardigheid. De rijkdom neemt toe aan de
ene kant, de armoede aan de andere kant.”
PVDA-voorzitter Peter Mertens ging in de VTM Nieuws-studio in debat met Vincent Van
Quickenborne (Open Vld). Bekijk hier het volledige debat:
https://www.youtube.com/watch?v=fKj0DjIKsIE&feature=youtu.be
De radicaal-linkse PVDA, verlost van de oude communistische gewaden, doet het goed
in de peilingen.
Volgens leden van de regering-Michel is de PVDA de echte aanjager van het
vakbondsprotest. Het gebrek aan compromisbereidheid van de Franstalige cipiers en de
spoorbonden, het dreigement van de Waalse metallo's om tot het einde van het jaar
stakingsacties te organiseren. Het radicalisme van de socialistische overheidsvakbond
zou allemaal terug te voeren zijn tot de acties van PVDA/PTB die de syndicale
organisaties is geïnfiltreerd.
Volgens PVDA-voorzitter Peter Mertens is die analyse van de pot gerukt. "Zeggen dat
één partij achter het protest zit, is onzinnig. Kijk naar de sociale onrust in Frankrijk. Dat
is toch niet het resultaat van één partij? De PS zit daar in de regering en de rechtse
oppositie is tegen de sociale acties. Neem de cipiersstaking in België. De PVDA telt
onder haar leden veel Vlaamse cipiers, die werken. Wij hebben geen regionale werking
gericht op de Waalse cipiers. In die ateliers van de NMBS, waar het protest is
begonnen, waren geen PVDA'ers aanwezig. En dat verbaast mij niet. De radicaliteit op
de werkvloer wordt niet gepolitiseerd, ook niet door ons."
Meer en meer vakbondsleden zijn wel lid van de PVDA.
Mertens: "Verhoudingsgewijs zijn we de partij met de meeste vakbondsleden. Dat is
ons DNA. We zijn een partij van het syndicale en sociale activisme. Wij respecteren de
syndicale democratie. Er is veel sympathie voor de PVDA bij het ABVV en ook meer en
meer bij het ACV."
Waarom is het protest nu zo hevig? De regering is toch al meer dan anderhalf jaar
bezig?
Mertens:"In december 2014 haalden de taxshift en het verhaal van rechtvaardige
belastingen de voorpagina's. Vorig jaar verschoof het debat naar de vluchtelingen en
later naar de aanslagen in Parijs. Maar het ongenoegen over het regeringsbeleid is
nooit weg geweest. De wet-Peeters, die de arbeidsduur wil flexibiliseren, is een nieuwe
trigger. Wij hebben voeling met de bedrijfsvloer. Uit enquêtes blijkt dat de wet-Peeters
een grote bron van ergernis is. Het idee van 45 uur te moeten werken per week heeft
woede veroorzaakt. De PVDA heeft dat vroeger gedetecteerd dan andere partijen."
Moet de regering-Michel weg?
Mertens: "Wij willen inhoudelijke thema's op de agenda brengen, zoals een herziening
van de wet-Peeters. En in het debat over de vermogensbelastingen…
Lees verder via:

http://trends.knack.be/economie/beleid/wat-als-de-partij-van-de-arbeid-pvda-hetvoor-het-zeggen-heeft/article-normal-717203.html
http://pvda.be/artikels/pvda-voert-een-sensibiliseringscampagne-op-jewerkplaats?utm_source=pvda2016-0617&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter

VARIA


Wat verandert er op 1 juli?
Ook in juli veranderen er weer heel wat dingen in ons land: een overzicht.


Rode Kruis

Het Rode Kruis gebruikt vanaf juli bij bloeddonaties enkel nog afnamezakjes van 450
milliliter. De zakjes van 400 ml worden vanaf 4 juli geschrapt. Doordat er nu meer bloed
afgenomen wordt, komt een deel van de bestaande donoren niet meer in aanmerking
om bloed te geven. De hoeveelheid bloed die een donor mag geven, wordt namelijk
bepaald door een combinatie van lengte, geslacht en gewicht. Zo konden kleine,
tengere mensen tot nu toe wel 400 ml geven, maar komen ze niet meer in aanmerking
voor een donatie van 450 ml.
Personen die willen weten of ze nog in aanmerking komen, kunnen vanaf 1 juli terecht
op de website van het Rode Kruis. Wie uit de boot valt, kan wel nog plasma geven.


Geen magneetstrook bij MIVB

De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB schaft de tickets met magneetstrook
definitief af. Vanaf 1 juli zullen alleen nog de MOBIB-kaarten en de tickets met chip
kunnen worden gebruikt.
De maatschappij verwijdert op 1 juli alle 3.700 oranje ontwaardingstoestellen,
waarmee tickets met magneetstrook worden gevalideerd. Reizigers die na die datum
nog dergelijke tickets in hun bezit hebben, kunnen die inruilen of de resterende ritten
laden op een MOBIB-kaart.


Medialaan wil van ‘Acht’ mannenzender maken

Het mediabedrijf Medialaan neemt vanaf 1 juli de televisiezender Acht over van
Concentra. Medialaan wil Acht hervormen tot een ‘mannenzender’, maar die
transformatie zal pas in de loop van het najaar van start gaan.

Naast VTM, 2BE/Q2, Vitaya, Vtmkazoom en Kadet breidt Medialaan zo de tvactiviteiten verder uit. De nieuwe zender zal programma’s brengen “waar mannen
tussen 18 en 54 jaar graag naar kijken”, zo luidt het bij het mediabedrijf.
Meer informatie over het nieuwe programmaschema volgt in het najaar bij de start van
de zender.


Watersporten bij 7 beaufort mag

Het wettelijke kader voor watersporten op zee of brandingsporten (zoals wind-, golf- en
kitesurfen) wordt vanaf juli een stuk soepeler. Zo wordt het verbod om in zee te gaan
bij 7 beaufort afgeschaft.
Een van de belangrijkste wijzigingen is de afschaffing van de 7-beaufort-regel vanaf 1
juli. Tot nu toe was het voor sporters namelijk verboden om bij 7 beaufort in zee te
gaan, hoewel de wind net een essentieel onderdeel is van hun sport.
Voorts wordt de verplichte uitrusting afhankelijk van de afstand van de kust. Dichtbij
het strand volstaat een isothermisch pak, maar sporters die verder in zee gaan, moeten
een aangepast middel voor het versturen van noodsignalen bij zich hebben.


Zieke ambtenaren mogen met pensioen vanaf 62

Ambtenaren die 365 dagen ziek zijn geweest, kunnen vanaf 1 juli pas vanaf 62 jaar met
pensioen worden gestuurd. Tot nu toe kon dat nog op 60-jarige leeftijd.
Zestigjarige ambtenaren die 365 dagen ziek zijn geweest, werden tot nu automatisch
met pensioen gestuurd. Maar vanaf 1 juli wordt die leeftijd opgetrokken tot 62 jaar. De
bedoeling is om die leeftijd vervolgens nog geleidelijk verder op te trekken tot 62,5 jaar
(1 januari 2017) en uiteindelijk 63 jaar (1 januari 2018).
De leeftijdsvoorwaarden worden op die manier afgestemd op de
pensioenhervormingen die de huidige en de vorige federale regering hebben
doorgevoerd, zo zegt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). “Deze
optrekking zal de ambtenaren toelaten om langer hun mogelijkheid tot sociale reintegratie te behouden net als hun kapitaal aan ziektedagen”, klinkt het nog.


Recyclagebijdrage voor zonnepanelen

Wie in Vlaanderen nieuwe zonnepanelen installeert, moet vanaf 1 juli een
recyclagebijdrage van 4 euro per paneel betalen. Dat geld komt terecht in een fonds
dat zal worden gebruikt voor de kosteloze inzameling en recyclage van afgedankte
zonnepanelen. De regeling is te vergelijken met de terugnameplicht bij elektronische
apparaten. De milieubijdrage geldt voor nieuwe panelen en moet ervoor zorgen dat de
recyclage later, wanneer zonnepanelen in grote mate worden afgedankt, nog steeds
gefinancierd kan worden. Het bedrag van de bijdrage is nu vastgelegd op 4 euro, maar
een beheersorganisme kan dat elk jaar opnieuw vastleggen. De producenten van
zonnepanelen krijgen een terugnameplicht. Een beheersorganisme moet ook zorgen
voor voldoende terugnamepunten. Zo moet 90 procent van de laatste houders of
eigenaars zijn afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen inleveren bij een
inzamelpunt binnen een straal van 40 kilometer van zijn woonplaats.



Witte kassa

De criteria voor het verplichte gebruik van witte kassa’s in de horeca worden vanaf 1
juli aangepast. Een jaaromzet van meer dan 25.000 euro uit voeding wordt voortaan de
officiële norm.
De witte kassa - officieel: het geregistreerde kassasysteem - werd op 1 januari 2016
ingevoerd als middel in de strijd tegen btw-fraude in de horecasector. Toen was al
duidelijk dat die kassa verplicht zou zijn voor alle horecazaken die een jaaromzet van
meer dan 25.000 euro uit voeding halen. Horecazaken met een lager omzet uit voeding
werden vrijgesteld.
Maar dat criterium wordt wel pas officieel vanaf 1 juli. Het KB werd op 24 juni in Het
Staatsblad gepubliceerd.
De Raad van State had in oktober vorig jaar de zogenaamde 10-procentregel vernietigd,
die bepaalde dat de witte kassa verplicht werd voor zaken die ‘regelmatig’ maaltijden
serveren en daar 10 procent van hun omzet uit halen. Met de 25.000 euro-regel wordt
tegemoet gekomen aan de kritiek die de Raad van State toen had geuit.


Sensor voor diabetes terugbetaald

Volwassenen die lijden aan diabetes type 1 krijgen vanaf 1 juli een sensor terugbetaald
die continu hun suikerspiegel meet. Het gaat om een soort pleister die ongeveer twee
weken op de huid blijft kleven.
In de pleister zit een piepklein naaldje dat onderhuids de suikerwaarden meet. Met een
meettoestel, dat ze vlakbij de pleister houden, kunnen diabetespatiënten zien hoe hun
suikerwaarden de voorbije vier uur geëvolueerd zijn. Verschillende keren per dag
prikken is dan niet meer nodig.
De pleisters kosten zestig euro per stuk. Elke maand zijn er twee van nodig. Het toestel
is een extra eenmalige kost van 60 euro.


Nieuwe site My Handicap Belgium

Vanaf 1 juli start de DG Personen met een handicap met de nieuwe
online aanvraagprocedure. Daarmee worden de aanvragen sneller en efficiënter
behandeld, met meer aandacht voor de mens achter het dossier.
Je kan zelf je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen
op www.myhandicap.belgium.be (opgelet, de link is pas geldig vanaf 1 juli) en daar een
online vragenlijst in te vullen. De aanvragen die voor 1 juli zijn gestart, worden
behandeld volgens de oude procedure.
Tegelijk gaat de gloednieuwe website www.handicap.belgium.be online. Je vindt er alle
informatie over de erkenning van je handicap, je rechten en je dossier.


Kilometervergoeding daalt

Vanaf 1 juli krijgt een werknemer die zijn eigen wagen gebruikt voor rekening van de
werkgever daarvoor een minder hoge vergoeding. Die daalt van 0,3412 naar 0,3363
euro per kilometer. Het nieuwe bedrag is van toepassing tot 30 juni 2017.



Schoolverlaters: inschrijven bij VDAB!

https://www.vdab.be/jongeren



Evaluatie kinderbijslag
De Vlaamse regering bereikte een akkoord over de nieuwe Vlaamse kinderbijslag, die
ingaat op 1 januari 2019.
De Gezinsbond maakte een evaluatie op basis van zijn eerder ingenomen standpunt
(2014) over de Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen.
De gezinsorganisatie is gematigd positief over de nieuwe Vlaamse kinderbijslag. Op een
aantal punten blijft ons lobbywerk nodig.
Lees hier de volledige evaluatie van de Vlaamse kinderbijslag
Lees hier de veelgestelde vragen (FAQ) over de Vlaamse kinderbijslag
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/standpunten/Documents/Vlaamse%20en%
20Brusselse%20kinderbijslagen.pdf

Om de schoolkosten bij het begin van het nieuwe schooljaar te kunnen dragen,
ontvangt u jaarlijks een bijslag bij het kindergeld van juli. U ontvangt deze premie ook
voor baby’s en peuters die nog niet naar school gaan.
Alle info op:
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/kinderbijslag



Gemeenschapsdienst
Het Netwerk tegen Armoede is meer dan ongerust over de uitbreiding van ‘GPMI’ –een
contract dat nu al geldt voor jongeren- naar alle leefloners en de mogelijkheid om in
dat contract een ‘gemeenschapsdienst’ te voorzien. Die zou ‘niet verplicht’ zijn maar
eens –onder zachte dwang- in het contract wel afdwingbaar. Het is maar hoe je het
bekijkt.
Onlangs werd dit wetsontwerp van minister Borsus besproken in de federale
commissie Volksgezondheid. Coördinator Frederic Vanhauwaert: “Wij stellen vast dat
minister Borsus weinig rekening houdt met kritische bedenkingen uit wetenschappelijk
onderzoek. Daaruit blijkt duidelijk dat een draagvlak voor deze maatregelen ook bij de
OCMW’s zelf ontbreekt. Dat kan ook niet verwonderen. De gemeenschapsdienst levert
geen meerwaarde om mensen aan het werk te krijgen, er is de administratieve
rompslomp, de hulpverlener wordt nog meer in de rol van controleur geduwd, er is een
ernstig risico op verdere uitsluiting en non take up van rechten”.

Het leefloon is een bijstandsuitkering, een vangnet onder onze sociale
zekerheid. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op die bijstand (bijvoorbeeld
door strengere regels in de sociale zekerheid bij de toegang tot minimumpensioen,
wachtuitkering enz.) Onder het mom van responsabilisering wordt dit noodzakelijke
vangnet echter meer en meer uitgehold. Op zich is het leefloon (vanaf 1 juni € 867,40
/maand voor een alleenstaande) ook onvoldoende om waardig van te leven. Het ligt
nog steeds ruim onder de Europese armoedegrens.
Lees verder op:
http://www.netwerktegenarmoede.be/nieuws/contract-en-gemeenschapsdienst-voorleefloners-dreigt-onze-bijstand-verder-uit-te-hollen

http://www.netwerktegenarmoede.be/nieuws/contra
ct-en-gemeenschapsdienst-voor-leefloners-dreigt Elektronische controlekaart
onze-bijstand-verder-uit-te-hollen
Er is al een tijd de mogelijkheid om uw blauwe of witte controlekaart (C3) elektronisch
in te vullen. Dit betekent dat u maandelijks uw arbeidsdagen en niet-vergoedbare
dagen (ziektedagen, vakantiedagen of andere niet-vergoedbare dagen) online kunt
aangeven via de elektronische controlekaart (of eC3).
De eC3 is momenteel enkel bestemd voor werkzoekenden in volledige werkloosheid.
U beschikt over een internetverbinding op PC (in combinatie met een eID-kaartlezer),
tablet of smartphone.
Om toegang te hebben tot de eC3, moet u bij HVW ingeschreven zijn als
werkzoekende in volledige werkloosheid;
U identificeert zich op de portaalsite van de sociale zekerheid met behulp van uw
identiteitskaart;
U duidt elke dag aan waarvoor u geen werkloosheidsuitkering aanvraagt (arbeid, ziekte,
vakantie, inactiviteit, ...);
Aan het einde van de maand verstuurt u de eC3 door de ingevoerde elementen te
valideren.
Meer weten? Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.
Er zijn heel wat voordelen:






Een snellere berekening en betaling van uw uitkering volledige werkloosheid;
Een volledige integratie van andere belangrijke gegevens in uw digitale
controlekaart;
Geen risico op verlies van uw controlekaart;
Uw controlekaart altijd en overal beschikbaar (voor zover de technische
voorwaarden vervuld zijn);
Geen portkosten meer bij verzending van uw controlekaart.

Meer info via:
https://www.hvw.fgov.be/nl/de-elektronische-controlekaart#h2_0

BOEKEN


Vakbond en politiek
Indien wij willen dat de politiek zich niet verder moeit met het syndicale werk en de
vigerende regels, dan moeten wij als vakbonden stoppen om aan politieke inmenging te
doen! Ik ben evenmin fan van deze regering van besparingen op kap van de
werknemers en het pamperen van het grootkapitaal.
Maar in essentie moeten wij vechten voor de rechten van de werknemers, de
werkomstandigheden, de condities, enz…
Via onze studiediensten moeten wij de politieke beslissingen onderzoeken, onze leden
correct informeren, de publieke opinie sensibiliseren van wat er gebeurt via
persberichten en als de pers niet wil horen, via sociale media of eigen kanalen.
Desnoods ze zelf creëren.
Wij moeten ook, via degelijke studiediensten en gebaseerd op wetenschappelijke
studies durven alternatieven vooropstellen! Eigen visies ontwikkelen en het nodige
lobbywerk doen om onze ideeën ingang te doen vinden bij de brede lagen van de
bevolking. Wij moeten ook verder kijken dan onder onze kerktoren, maar de
uitdagingen en problemen trachten te kaderen op Europees, ja zelfs op mondiaal
niveau. Immers, door de globalisering zijn er op economisch vlak geen grenzen meer.
Kapitaalvlucht is nu meer dan vroeger gemakkelijk te organiseren, ondanks alle
zogezegde maatregelen, maar de klokkenluiders worden vervolgd, niet de fraudeurs.
De markt is mondiaal geworden, je vindt, in welke branche dan ook, producten van
over de hele wereld.
Maar daar tegenover staat dat niet overal ter wereld die markt toegankelijk is voor alle
burgers. Vele producten die hier aan spotprijzen aangeboden worden, zijn vervaardigd
onder erbarmelijke omstandigheden, door uitbuiting van mensen, door moderne
slavernij, door kinderarbeid. Maar ik stel vast dat zelfs vakbondsmilitanten dergelijke
producten kopen zonder scrupules, het is toch beter koop! Ook hier is een taak
weggelegd voor de vakbonden! Dergelijke toestanden moeten aangeklaagd worden, er
moet gewerkt worden aan de sensibilisering van de bevolking. Zij moeten weten waar
die producten vandaan komen en onder welke omstandigheden ze geproduceerd
werden.
Het toelaten van dergelijke praktijken haalt ook onze arbeidscondities naar beneden.
Het toelaten dat mensen, waar ook ter wereld worden uitgebuit genereert revoluties,
oorlogen, vluchtelingen, overlast en uiteindelijk ook de ‘race to the bottom’ binnen
onze eigen arbeidsmarkt. Bpost bijvoorbeeld denkt aan het outsourcen van onder meer
de videocodering, een afdeling waar op de piekmomenten enkele honderden mensen
werkzaam zijn. Het samenwerken met verschillende postoperatoren voor dat soort
werk uit verschillende tijdzones kan zorgen voor meer efficiëntie en vaste jobs. Maar,
men gaat dat werk niet in Europa laten doen, maar in Vietnam of India omdat het daar
goedkoper is. Als ik dan aan het bedrijf de vraag stelde of deze mensen onder dezelfde
omstandigheden kunnen leven als onze werknemers, dan kreeg ik als antwoord dat de
werkomstandigheden vergelijkbaar zijn, maar dat zij uiteraard veel minder
accommodatie en luxe behoeven dan wij!

Dit is de wereld waarin wij leven, het werk wordt hier afgenomen en gegeven aan
mensen die gemakkelijker kunnen uitgebuit worden! Als vakbonden hebben wij de taak
om dit wereldkundig te maken en om te vechten voor een rechtvaardige wereld, als de
werkomstandigheden in de armere landen beter worden, openen zich ook nieuwe
markten, kan de rijkdom beter verdeeld worden en zijn de witte boord criminelen
(multinationals en malafide banken) nergens meer veilig. Dit is onze kerntaak.
Moeten wij dat doen via betogingen, soms wel, maar dan waardige optochten zoals
men er bijvoorbeeld in geslaagd is om een heuse familieoptocht in Brussel te
organiseren voor Hart tegen hard. Geen bommen, geen geweld, maar een serene bijna
gezellige optocht om het ongenoegen te uiten Uiteraard had de pers weinig of geen
interesse omdat de pers zich nog steeds te veel focust op ongezonde sensatie en
geweld, en dat was daar nu juist niet aanwezig! Moeten wij staken?
Lees verder via:
http://www.liberales.be/essays/demuldervakbond
De auteur is voorzitter VSOA groep Post, Marc De Mulder



Emmanuel Kant
Immanuel Kant is een belangrijke filosoof van de achttiende-eeuwse Verlichting. Zijn
definitie daarvan is klassiek geworden: 'Verlichting is de bevrijding van de mens uit de
onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft.' Kants motto is sapere aude - durf te
denken -, maar tegelijk wijst hij op de grenzen van het verstand.
In de Kritiek van de zuivere rede weet Kant de problemen van het rationalisme (een
idealisme dat het bestaan van de werkelijkheid niet kan bewijzen) en het empirisme
(een scepticisme dat geen enkele zekerheid kan funderen) op te lossen. De kennis van
het verstand komt wel degelijk overeen met de werkelijkheid, maar dat komt omdat
ons verstand zelf die werkelijkheid structureert. Tijd en ruimte, zo bedacht Kant, zijn
geen absoluutheden in de wereld, maar 'aanschouwingsvormen' van ons eigen
verstand. Hetzelfde geldt voor oorzaak en gevolg.
Zich bewust van de radicale ommekeer van zijn filosofie spreekt Kant over de
'copernicaanse wending': zoals de zon niet om de aarde draait, zo weerspiegelt onze
geest niet de wereld zoals die werkelijk is, maar slechts zoals die zich aan ons
voordoet. Daarom noemt Kant zijn werken ook Kritiek: hij bakent af binnen welke
grenzen kennis mogelijk is.
In de Kritiek van de praktische rede ontwikkelt Kant daarna een morele filosofie. God
en geweten zijn ideeën die op de grens van de rede liggen; ze begeleiden ons
denken maar hebben geen enkele zekere inhoud. De enige 'kritische' moraal is een
zuiver formele: handel zo, dat je handelingen steeds tot algemene wet kunnen worden
verheven. Daaruit volgt bijvoorbeeld dat je niet zou moeten liegen, omdat een wereld
waarin iedereen elkaar bedriegt onleefbaar is.

Zie ook:
https://www.boomfilosofie.nl/product/153/Kritiek-van-de-zuivere-rede



De hoogsensitieve werknemers
Eén op de vijf werknemers is hoogsensitief. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat
deze personen uiterst opmerkzaam zijn. Ze pikken een schat aan informatie op en dat
maakt hen veelal creatief, intuïtief, bedachtzaam en empathisch.
Maar de werkomgeving zoals we die kennen biedt hoogsensitieve werknemers geen
kans om die kwaliteiten in te zetten. In de hectiek van de organisatie raken zij snel
overprikkeld - met stress, lage productiviteit en arbeidsuitval als gevolg.
Gelukkig kan het anders. De Hoogsensitieve Werknemer toont op nuchtere en
praktische wijze wat managers en hr-adviseurs kunnen doen om het beste uit deze
medewerkers te halen.
Daardoor zullen hoogsensitieve werknemers:
- productiever werken
- meer werkplezier ervaren
- beter samenwerken
- minder snel uitvallen
- hun kwaliteiten kunnen inzetten
HoogSensitieve Werknemers hebben sneller last van te veel info doordat ze de info
intuïtiever verwerken, aldus de auteur.
Hijzelf ondervond (als HSW-er) dat de werkomgeving bepaalde of zijn hoogsensitiviteit
een lust of een last werd. Het resultaat van zijn zoektocht naar oplossingen is deze
uitgave.
Enkele tips voor werkplek-adviseurs betreffen voornamelijk globale richtlijnen en
aanbevelingen voor de fysieke omgeving van medewerkers, het takenpakket en de
organisatie van hun arbeid zoals: licht, lawaai, arbeidstijden, thuiswerken, etc.
verbeteren.
Auteur: Pieter Offermans
Uitgever: Paderborn Books
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Vervelende collega's
Alsof je job soms nog niet lastig genoeg is, zijn er ook altijd wel collega's die de boel nog
meer kunnen verzieken. Aan de volgende 5 collega's hebben we allemaal een hekel.
Zo ga je ermee om.


De Roddelaar

De Roddelaar trekt altijd weer een publiek aan rond de koffiemachine wanneer hij een
pittig, al dan niet waarachtig, verhaaltje over een collega vertelt. Soms is het
onschuldig, maar soms bevuilt hij andermans reputatie om zijn eigenbelang te
vergroten. Geef hem die voldoening niet. Als hij weer van wal steekt met speculaties
over een kantoorromance, kan je de conversatie een nieuwe wending geven. Geef hem
nooit persoonlijke informatie, noch over jezelf noch over anderen.


De Luiaard

Soms hangt het succes van een project af van meerdere collega's. Als daar een Luiaard
tussen zit, kunnen de frustraties hoog oplopen. Hoe is het mogelijk dat deze collega zo
weinig werkt en daar toch mee wegkomt?! Probeer jullie schriftelijke afspraken en al
zijn gemiste deadlines goed bij te houden. Zo kan de schuld niet in een ander zijn
schoenen geschoven worden wanneer iets fout loopt. Als het project er te hard onder
lijdt, vraag je om een vertrouwelijk gesprek met de baas.


De Slijmbal

De Slijmbal gooit met complimentjes naar zijn oversten, en geeft zichzelf ook een
surplus aan schouderklopjes. Hij heeft weinig vrienden op de werkplek. Zo is het
makkelijker over lijken lopen, redeneert hij. Laat je vooral niet intimideren. Focus op
jouw eigen werk en streef naar kwaliteit. Schrik er niet voor terug om op een
bescheiden manier af en toe de aandacht te vestigen op het belang van jouw rol in de
organisatie.


De Gezelligaard

De onvermoeibare Gezelligaard zorgt voor een 'leuke' werksfeer en duldt jammer
genoeg geen persoonlijke ruimte waarin je kan nadenken en werken. Hij is een
moppentapper en organiseert allerlei activiteiten buiten de werkuren. Onthoud dat dit
goedbedoeld is, maar laat je niet meeslepen. Doe alleen mee als je daar écht zin in
hebt, niet alleen om het schuldgevoel achteraf te ontlopen.


De Pessimist

Op het werk is het te druk, te saai, te veel, te weinig... De Pessimist is nooit gelukkig,
zelfs niet met de temperatuur van de koffie. Deze moeilijkheden des levens kan hij niet
in stilte verwerken, maar deelt hij met iedereen die luisteren wil; niemand dus. Raap al
je geduld bij elkaar en probeer hem te begrijpen. Misschien is een luisterend oor wel
het enige dat hij verlangt en kan hij na een paar troostende woorden weer verder.



Psychologische hulp



Mensen die door hun omgeving psychisch worden benadeeld worden te veel aan hun
lot overgelaten. Er bestaat te weinig noodopvang en mensen weten niet waar ze om
hulp terecht kunnen. Meestal belanden ze bij de huisdokter, maar doorverwijzing naar
professionele hulp komt te weinig voor. Een nieuw wetsvoorstel wil daaraan
verhelpen.
Misschien komt de toepassing van de wet op de geestelijke gezondheidszorg er dit jaar
nog door.
In de wet van 4 april 2014 op de geestelijke gezondheidszorgberoepen werd de
psychotherapie geregeld buiten de wet van 10 mei 2015 over de uitoefening van de
gezondheidsberoepen (het vroegere KB nr. 78). Dat maakte de uitvoering ervan
evenwel erg omslachtig, waarop minister De Block besloot om de psychotherapie toch
volledig binnen de wet van 10 mei 2015 te situeren. Niet als een apart
gezondheidszorgberoep, maar als een behandelvorm die in eerste instantie wordt
voorbehouden aan klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen.
Hierdoor wordt de uitvoering van de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen
op het terrein een stuk transparanter. Bovendien sluit deze benadering naadloos aan
bij het wetenschappelijke advies over psychotherapie dat de Hoge Gezondheidsraad in
2005 uitbracht, een advies dat de voorbije maanden uitdrukkelijk werd ondersteund
door de verschillende universiteiten in ons land.
Minister De Block: “Door psychotherapie als behandelvorm te definiëren en voor te
behouden aan welbepaalde gezondheidszorgberoepen, kunnen we de kwaliteit van
Psychische
problemen
therapie nog beter
garanderen, in het belang van onze patiënten.”
Meer info via:
http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/erkenning-psychotherapie-groen-lichtvoor-wetsvoorstel-maggie-de-block
Lees ook:
http://kinderrechtencoalitie.be/nieuws/%E2%80%9Ceen-leraar-geentherapeut%E2%80%9D
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Prettige Vakantie

Wij zijn in vakantiemodus gedurende
Juli en Augustus.

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.

