..°.+ …
Neutr-On
Nieuwsbrief
Jaargang

Juni

12

2016

Onafhankelijke

VAKBOND

6

ECONOMIE

VARIA

 Nationale Bank is positief

 Wat verandert er op 1 juni?

 Spilindex overschreden
 Brexitreferendum

 Aanpassingen kindergeld
 Welzijn op het werk
 ARCO-leden zijn geld kwijt

ONDERWIJS

BOEKEN

 Katholiek of moslim?
 Waar wil Boeve heen?

 De mens, de robot, de arbeid
 Over de mensenrechten

 Advies lerarenopleiding

 Wat is eigendom?

SECTOREN

ANTIPESTTEAM

 De spoorstakingen

 Bronnen van arbeidsvreugde

 De cipiersstakingen

 De conflixers

 Uitslagen sociale verkiezingen

ECONOMIE


Nationale Bank is positief
De wereldeconomie is de afgelopen maanden verder vertraagd, onder invloed van de
tegenwind uit de opkomende economieën en enige verzwakking in de geavanceerde
economieën, waaronder de Verenigde Staten. In het eurogebied bleef de bedrijvigheid
vrij krachtig groeien, ondanks het geleidelijk wegebben van twee factoren die de groei
verleden jaar sterk hadden gestimuleerd, namelijk de daling van de olieprijzen en de
depreciatie van de euro. Tegen de achtergrond van een nog altijd zeer accommoderend
monetair beleid en een minder restrictief begrotingsbeleid zijn de groeivooruitzichten
voor het eurogebied gunstig en stabiel. Volgens de projecties van het Eurosysteem zal
het bbp naar volume dit jaar met 1,6 % en in 2017 en 2018 met 1,7 % stijgen. De inflatie
in het eurogebied zal dit jaar nog altijd zeer gering zijn, namelijk 0,2 %, als gevolg van
de lage energieprijzen en de beperkte prijsdruk van binnenlandse oorsprong, maar zal
vervolgens weer oplopen tot 1,3 % in 2017 en 1,6 % in 2018 door het duurder worden
van de grondstoffen en de versteviging van de bedrijvigheid.
In België vertraagde de bedrijvigheid begin dit jaar, na een krachtige groei eind 2015.
De terroristische aanslagen in Parijs en Brussel hebben weliswaar een negatieve
weerslag op de bedrijvigheid, in het bijzonder via lagere uitgaven voor toerisme en
zakenreizen, ook al wordt dat effect deels gecompenseerd door de verhoging van de
overheidsuitgaven voor veiligheid. Al met al zou de invloed van deze aanslagen op de
groei echter beperkt en van korte duur zijn. De groei zou teruglopen van 1,4 % in 2015
tot 1,3 % in 2016 en zou daarna weer licht verstevigen tot 1,5 % in 2017 en 1,6 % in
2018.
De binnenlandse vraag zal tijdens de projectieperiode de belangrijkste groeimotor in
België zijn. Hoewel de groei van de particuliere consumptie in 2016 enigszins zal
afnemen, als gevolg van de loonmatigingsmaatregelen en de verhoging van de indirecte
belastingen, die de koopkracht drukken, zal ze vanaf 2017 weer toenemen, zij het
minder snel dan het beschikbaar inkomen, waardoor de spaarquote licht zal stijgen.
Dankzij de maatregelen ter beperking van de loonkosten en de voorbije depreciatie van
de euro konden de ondernemingen de afgelopen twee jaar hun
kostenconcurrentievermogen duidelijk verbeteren, wat de uitvoer stimuleerde. Tegen

de achtergrond van een toename van de wereldvraag zal de uitvoer krachtig blijven in
2016 en daarna, ondanks het wegebben van het euro-effect en de vanaf 2017 opnieuw
oplopende loonkosten, die het concurrentievermogen van de Belgische exporterende
ondernemingen wat zullen uithollen. De investeringen zullen vanaf volgend jaar sterker
aantrekken, ondersteund door uiterst gunstige financieringsvoorwaarden en de hoge
rentabiliteit van de ondernemingen. De overheidsuitgaven, die in 2016 tijdelijk worden
gestimuleerd door uitzonderlijke factoren die onder meer verband houden met de
terroristische aanslagen, zullen in 2017 en 2018 gematigder toenemen.
De arbeidsmarkt geeft al bijna twee jaar een gestage verbetering te zien. Deze positieve
dynamiek, die toe te schrijven is aan de structurele hervormingen, onder meer inzake
werkloosheidsuitkeringen, en aan de maatregelen ter vermindering van de
arbeidskosten, zou de komende jaren aanhouden. In gecumuleerde termen zal de
nettowerkgelegenheidscreatie over de periode 2016-2018 140 000 eenheden
bedragen. De werkloosheidsgraad zal dalen tot 7,8 % van de beroepsbevolking tegen
2018.
In april beliep de inflatie in België 1,6 %, wat veel hoger is dan in het eurogebied. In de
prognoses voor België wordt uitgegaan van een gemiddelde inflatie van 1,6 % in 2016,
1,8 % in 2017 en 1,9 % in 2018. De verhoging van de indirecte belastingen - sinds het
najaar van 2015 - draagt sterk bij tot de opflakkering van de inflatie in België in 2016,
terwijl in 2017 en 2018 de inflatie meer zal worden aangewakkerd door de hogere
prijzen van energie (en levensmiddelen), maar ook door de toenemende binnenlandse
loondruk. De onderliggende inflatie, dat is de inflatie gezuiverd voor de invloed van de
prijzen van de volatiele componenten, zal in die drie jaar gemiddeld 1,8 % bedragen. De
loonkosten per eenheid product in de private sector, die grotendeels worden beïnvloed
door diverse maatregelen ter vermindering van de arbeidskosten (in casu de
indexsprong, de loonmatiging en de verlagingen van de werkgeversbijdragen) zullen in
2016 nog licht teruglopen, alvorens weer sterker toe te nemen in 2017 en 2018. De
marges van de ondernemingen, die in 2015 toenamen, zouden nog krachtiger stijgen in
2016 en wat matiger in 2017 en 2018.
De projecties betreffende de overheidsfinanciën werden opgesteld in
overeenstemming met de bepalingen in verband met de projecties van het
Eurosysteem, die onder meer inhouden dat maatregelen waarvan de specificaties of
het rendement onvoldoende vaststaan, niet in aanmerking worden genomen. Tegen
die achtergrond zal het overheidstekort in 2016 tot 2,8 % stijgen, onder invloed van
uitzonderlijke uitgaven (veiligheid, migratiecrisis) en van de daling van de fiscale
ontvangsten in verhouding tot het bbp. Het tekort zal in 2017, grotendeels dankzij de
afname van de rentelasten, verkleinen tot 2,4 % bbp en zal zich in 2018 op dit peil
stabiliseren. De overheidsschuld zal tijdens de projectieperiode vrijwel niet
verminderen: in 2018 zal de schuld uitkomen op 106 % bbp, amper minder dan in 2015.
Bron: Nationale Bank
https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/ine1622.pdf



Spilindex overschreden
De spilindex is overschreden in mei. Daardoor zullen de lonen en uitkeringen dit jaar en
begin volgend jaar stijgen.
De regering had niet gerekend op deze vroege indexsprong. Daarom wordt er al
nagedacht over een nieuwe indexsprong.
In 2015 werd de indexsprong van kracht. De regering-Michel voerde de maatregel in
om de bedrijven een betere concurrentiepositie te geven. Onze lonen en uitkeringen
stegen niet meer als het leven duurder werd (als de inflatie steeg).
Dat is uiteraard slecht nieuws voor de regering die nu al de begroting niet onder
controle krijgen. De regering had gehoopt dat de lonen en uitkeringen pas in 2017
zouden beginnen te stijgen.
Maar omdat de Vlaamse regering beslist heeft om een extra heffing op de
elektriciteitsprijs in te voeren, om de kost van de zonnepanelensubsidiëring op te
vangen, stijgt de prijs van elektriciteit dit jaar harder dan voorzien. Ook de btwverhoging, van 6 naar 21 procent, duwt de stroomprijs omhoog.
In mei bedroeg de inflatie 2,20 procent. Dat is hoger dan wat het Planbureau had
verwacht. Daarmee ligt de levensduurte voor de derde maand op rij boven de 2
procent. Na de indexsprong wordt de automatische loonindexering opnieuw
doorgevoerd.
Dat betekent onder meer dat in juni de uitkeringen en de pensioenen stijgen met 2
procent, gevolgd door de ambtenarenweddes, die in juli eveneens met 2 procent
stijgen. De lonen van werknemers in andere sectoren zullen ook stijgen, maar wanneer
precies, dat hangt af van de afspraken die de sector gemaakt heeft. Op de site van de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid kan je de cao's per sector raadplegen. Op 1
januari zijn de lonen in de voedingsnijverheid bijvoorbeeld al gestegen met 0,07,
bovenop een loonindexering van 0,47 procent.
De spilindex wordt berekend op basis van de gezondheidsindex, die afgeleid is van deze
algemene inflatiecijfers (het nationaal indexcijfer der consumptieprijzen).
In mei werden vooral elektriciteit (+6,1%), motorbrandstoffen (+3,7%), buitenlandse
pakketreizen (+1,1%) en lichaamsverzorgingsproducten (1,2%) duurder. In vergelijking
met een jaar geleden werd elektriciteit zelfs 43 procent duurder. Door de verdere
prijsstijging van elektriciteit in Vlaanderen is de inflatie voor energie in mei voor het
eerst positief geworden sinds juli 2013.
In vergelijking met een jaar eerder liggen de prijzen voor verse vis en verse zeevruchten
in mei respectievelijk 7,6 procent en 52 procent hoger. Vooral grijze garnalen werden
fors duurder.
De groenteprijzen daalden dan weer met 4,2 procent in mei. Onder meer komkommers
en tomaten waren de afgelopen maand een stuk goedkoper. Ook de fruitliefhebbers
moesten in mei gemiddeld 2,6 procent minder betalen. Op jaarbasis zaten de prijzen
weliswaar in de lift. Zo betalen we 3,5 procent meer voor fruit in vergelijking met
dezelfde periode vorig jaar. Groenten zijn dan weer 6,8 procent duurder dan in mei
2015.
Tot slot zakte ook de prijs van aardgas met 1,3 procent. Op jaarbasis is de prijs al gezakt
met 15 procent.

Lees ook:
http://www.dewereldmorgen.be/blog/willyverbeek/2016/04/05/de-spilindex-eenspookbeeld-voor-de-wever-michel



Brexitreferendum
Op 23 juni 2016 spreken de Britten zich, in een referendum, uit over het lidmaatschap
van het Verenigd Koninkrijk van de Europese Unie
Een Brits vertrek uit de Europese Unie zorgt voor veel zorgen in de rest van Europa.
De traditionele ‘grote drie’ in de EU (Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië) zouden
uit balans kunnen raken door die Brexit. Daarbij vreest Duitsland vooral voor een
toename in macht voor Frankrijk. Een driezijdige relatie is veel beter dan een
tweezijdige.
Merkel heeft zich alleen nog in voorzichtige woorden uitgelaten, door te zeggen dat ze
graag ziet dat de Britten binnen de EU blijven, maar dat de beslissing uiteindelijk aan
hen is.
Naast deze politieke zorgen, zijn er ook zorgen over de economische gevolgen. De groei
in Europa zou verzwakken en voor de handelspartners van de Britten zou het
dramatische gevolgen kunnen hebben.
De andere Europese landen en ook de USA willen de EU uiteraard bij elkaar houden.
Maar de diverse landen zijn het er niet over eens hoeveel er moet worden toegegeven
om de Britten binnen de EU te houden.
In het VK zelf is de ene helft er voor dat de handel met Europa hetzelfde blijft en dat de
blik dus op Europa gericht moet zijn, de andere helft stelt dat die handel vooral met de
rest van de wereld is en dat daar de focus moet liggen. Die groep verwacht dat de
wereldhandel sneller groeit dan die naar de EU.
Door die onenigheid kan er voor Groot-Brittannië een situatie ontstaan waarbij er veel
buitenlandse bedrijven de beslissing nemen om even geen investeringen met het land
te bedrijven. Een Brexit heeft namelijk tot gevolg dat er voor veel van deze bedrijven
meer rompslomp komt kijken door nieuwe regelgeving van douanes. Naast bedrijven,
kunnen investeerders er ook voor gaan kiezen om te speculeren op het verloop van de
Britse economie door bijvoorbeeld flinke shortposities in te nemen op de Britse pond.
Sommige economen voorspellen dat investeerders het vertrouwen in de euro zullen
verliezen.
Aangezien het Verenigd Koninkrijk behalve Frankrijk de enige permanente EU-lidstaat is
van de VN-Veiligheidsraad zou de EU macht verliezen op het diplomatieke
wereldtoneel. Het is onzeker of ze dan even sterk haar mannetje kan staan tegen de
andere permanente leden: de VS, Rusland en China.

Als het VK uit de EU stapt, verliest die jaarlijks miljarden euro. In 2014 droeg het
Verenigd Koninkrijk bijna 14 miljard euro bij aan eigen middelen. Dat is net geen 11
procent van het totale budget van 128 miljard euro.
De EU is de belangrijkste handelspartner van het Verenigd Koninkrijk. De export naar de
EU bedraagt zo'n 15 procent van het Britse bruto binnenlands product.
In totaal werken zo'n 2,3 miljoen EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en zij zouden
gedwongen kunnen worden terug te keren naar het Europese vasteland. Als het
Verenigd Koninkrijk na een eventuele Brexit niet de nodige maatregelen neemt
zou het kunnen dat een groot deel van de bedrijven Londen verlaat.
Hetzelfde geldt voor de 1,8 miljoen Britten die in de EU werken en dan naar hun eigen
land moeten terugkeren, tenzij Groot-Brittannië en de EU speciale werkvergunningen
uitvaardigen. Het is niet ondenkbaar dat Tokio en New York na een Brexit met een
groot deel van Londens financiële gezag gaan lopen, net als Parijs en Frankfurt.
De vrees bestaat ook dat het VK uit elkaar valt.
Vooral in Schotland is de steun voor de Europese Unie immers groot zijn. De Schotten
willen een referendum over onafhankelijkheid als er een Brexit komt.
En in de rest van de EU zou er dan ook meer politieke onrust kunnen ontstaan. Denk
maar aan de onafhankelijkheidsstreven van deelstaten in Spanje en België.
En tot slot zou een Brexit het risico op nieuwe Europese conflicten en oorlogen kunnen
doen toenemen. En “vrede” is toch één van de belangrijkste doelstellingen van de EU.
Kortom, een Brexit is niet bevorderlijk voor de sociaal-globalistische gedachte van
vrede en welvaart, maar een stap achteruit.

ONDERWIJS


Katholiek of moslim?
Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat moslims en andersgelovigen een volwaardige plek
geven op school. Door een grote omwenteling komt er op scholen met zeer veel
moslims meer plaats voor hoofddoeken, speciale plekken om te bidden en vrijwillige
islamles buiten de schooluren.
Het katholieke onderwijs staat voor een ingrijpende omwenteling. Het maakt werk van
een schoolmodel waarin andere religies en levensbeschouwingen een bijzonder grote
rol krijgen. Het betekent dat moslims en andersgelovigen op scholen waar zij in groten
getale aanwezig zijn een plek zullen krijgen en gerespecteerd zullen worden zonder dat
zij met 'bekeringspogingen' te maken krijgen.

Anders gesteld: zij zullen hun religie volop
mogen beleven. Er komt dan ook meer ruimte
voor religieuze symbolen zoals de hoofddoek,
mogelijk speciale plekken om te bidden naast
de katholieke kapel en islamitische lessen of
uitstappen als vrijwillige buitenschoolse
activiteit, zo bevestigt topman Lieven Boeve
aan De Morgen.
“Het is een ambitieus project, maar uit
onderzoek blijkt dat onze identiteit helemaal
verwatert als we niets doen. Wij houden onze
scholen een spiegel voor om een nieuwe stap
te zetten. De tijd dat wij onderwijs voor én
door katholieken aanboden, is voorgoed
voorbij. De katholieke identiteit hoeft voortaan
niet noodzakelijk door elke leerling of leraar te
worden gedeeld, zolang ze het project van de
school maar ondersteunen. Het lerarenkorps
zal door de vergrijzing immers steeds meer
moslims gaan tellen.” is zijn motivatie.
De voorbije weken raakte al bekend dat drie katholieke hogescholen in hun
lerarenopleidingen vakken levensbeschouwing en/of islam gaan aanbieden. Het moet
moslims aanzetten om les te gaan geven in katholieke scholen, iets wat Boeve als een
grote meerwaarde ziet. Zij kunnen dan als rolmodel dienen voor islamitische leerlingen,
die nu al hun weg vinden naar het katholieke onderwijs. Wel kunnen zij vandaag slechts
heel zelden rekenen op bijvoorbeeld speciale plekken om te bidden en moeten zij het
vak godsdienst volgen.
Het model van de dialoogschool, dat Boeve samen met collega-theoloog Didier
Pollefeyt (KU Leuven) ontwikkelde en dat op 2 juni centraal stond op een
vernieuwingscongres van de katholieke schoolkoepel, moet in de toekomst meer
moslimleerlingen aantrekken, maar ook de katholieke identiteit versterken. In de
praktijk zullen leerlingen die moeten (her)ontdekken, omdat ze geconfronteerd worden
met andere identiteiten, bijvoorbeeld die van hun islamitische klasgenoten.
Dat wordt dan een pluralistische benadering, zoals ook het Gemeenschapsonderwijs
(GO!) bepleit, maar dan wel een waarbij katholieke scholen zichzelf kunnen blijven en
neutraliteit niet vooropstaat.
"Het is niet langer de bedoeling om moslims of andersgelovigen te bekeren tot het
eigen grote gelijk", stelt Pollefeyt, eveneens vicerector onderwijs aan de KU Leuven.
"Wij willen moslims, andersgelovigen en onszelf versterken. We gaan geen religies
vermengen, maar in een dialoogschool is er naast een christelijke kapel ook plaats voor
een gebedsruimte voor moslims en de hoofddoek. In het huidige vak godsdienst zit die
diversiteit ook verwerkt. Moslims moeten erin tot hun recht komen, ook al wordt de
christelijke traditie niet uit het oog verloren."
'Het koesteren van een eigen identiteit is niet tegengesteld aan openheid voor andere
religies'

Katholiek Onderwijs Vlaanderen benadrukt dat er geen vak islamitische godsdienst
komt. Wel menen Boeve en Pollefeyt dat vrijwillige islamlessen in de gebouwen, maar
buiten de schooluren, overwogen kunnen worden. Ook uitstappen, bijvoorbeeld
georganiseerd door een moskee, kunnen mogelijk zijn.
"We moeten scholen de ruimte geven om daar creatief mee om te gaan", zegt Boeve.
"Het koesteren van een eigen identiteit is niet tegengesteld aan openheid voor andere
religies. Het is zeer significant dat we op dit punt zijn beland. Aan de ene kant zijn er
mensen die religie willen verbannen uit de publieke ruimte, maar aan de andere kant
organiseert het veld zich nu zo dat dit juist minder het geval zal zijn." Bron: De Morgen
Meer info via:
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/katholieke-dialoogschooloefenschool-democratisch-samenleven



Waar wil Boeve heen?
Het tijdschrift “de Bron” had een aparte mening over het voorstel van Bouve.
Het voorstel van Lieven Boeve, de topman van het secretariaat van het katholieke
onderwijs, riep controverse op. Blijkbaar wordt dat zijn handelsmerk. De opvallende
opening naar moslims viel op. Maar ten gronde lijkt het voorstel een cocktail van een
aantal goede, pertinente voorstellen – die nu echter al de realiteit vormen van veel
katholieke en andere scholen – met een gulle scheut open deuren intrappen, maar ook
een gevaarlijke negatie van enkele huizenhoge maatschappelijke uitdagingen. Verder
doet hij een bizarre gok met de eigenheid van het katholieke onderwijs.
Met wat Boeve nastreeft is er alvast iets raars aan de hand. Wie daarover uitleg zocht
op de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen vond initieel nauwelijks iets,
buiten een korte, vage en wollige visietekst (hier). In De Morgen gaf Boeve wel meer
informatie.
De talrijke religies en kleuren maken vandaag deel uit van de Vlaamse en Europese
identiteit. De migratie-gemeenschappen hadden weliswaar geen deel aan de
maatschappelijke ontvoogding van de laatste eeuwen in Europa, maar ze vormen wel
groepen die correcte en respectvolle medeburgers willen zijn – meestal. Dat
aanvaarden biedt een gezonder uitgangspunt voor beter onderwijs en vreedzaam
samenleven. Maar wat de katholieke scholen dan nu al niet voldoende doen op dit vlak,
dat verduidelijkt Boeve nergens.
We spreken hier overigens over Boeve’s voorstellen, gezien deze duidelijk niet door de
bevoegde instanties binnen het katholieke onderwijs goedgekeurd zijn en ze al evenmin
de instemming kregen van de Vlaamse bisschoppen. Proberen Boeve en Co. hier een
koerswijziging op te dringen die niet gedragen wordt door de Kerk, noch door de basis?

Het lijkt erop: leraars, directies en ook leden van oudercomités waren duidelijk niet
geraadpleegd. En geen enkele van de door ons gecontacteerden voelde enthousiasme
voor de concrete voorstellen (maar wel voor de doelstellingen).
Lees verder via:
http://de-bron.org/content/waar-wil-lieven-boeve-eigenlijkheen#sthash.PgI6VU09.2RdQyiPL.dpuf



Advies lerarenopleiding
In 2019 moet het nieuwe systeem voor de lerarenopleiding ingaan. Ter voorbereiding
van een nieuw decreet lanceerde minister Crevits eind maart 2016 een conceptnota
voor de hervorming van de lerarenopleiding, ‘Lerarenopleidingen versterken/wervende
en kwalitatieve lerarenopleidingen als basispijler voor hoogstaand onderwijs’. Daarin
lanceert ze enkele maatregelen die de lerarenopleiding kwalitatief en kwantitatief
moeten versterken.
De grote bezorgdheid van de Vlor is of met deze hervorming wel meer leerkrachten
zullen aangetrokken worden, vooral in het licht van een nakend lerarentekort. Hij
vraagt de overheid garanties om voldoende leerwegen open te houden.
De conceptnota focust voor de Vlor te sterk en te eenzijdig op structuren. Het brede
debat over de leraar van de toekomst en de beroepenstructuur in onderwijs werd niet
gevoerd. Voor de Vlor zijn dit echter de uitgangspunten waarop de lerarenopleiding
gebaseerd moet zijn.
Er is ook te weinig aandacht besteed aan het imago van het lerarenberoep. Als de
overheid de instroom in de lerarenopleiding wil versterken, dan is dit een cruciaal punt.
Daarvoor zijn sensibiliseringscampagnes nodig en moet er nagedacht worden over
aantrekkelijke werk- en arbeidsvoorwaarden.
De conceptnota stuurt de lerarenopleidingen sterk in de richting van een
trainingsmodel, terwijl de Vlor pleit voor een breed, geïntegreerd vormingsmodel.
Leraarschap is geen optelsom van afzonderlijke competenties, maar een breed,
geïntegreerd geheel dat vertrekt vanuit een brede professionaliteit.
De nota houdt ook te weinig rekening met hedendaagse concepten als ‘samen
opleiden’ en ‘dynamische schoolteams’. Ook evoluties inzake het M-decreet en de
hervorming van het deeltijds kunstonderwijs, duaal leren en het secundair onderwijs,
worden niet meegenomen in de conceptnota.
De Vlor kan zich vinden in een aantal van de voorgestelde hervormingen, maar heeft
nog veel vragen bij de praktische uitwerking van de conceptnota. De raad vraagt de
overheid om nog een aantal dingen nog nader te onderzoeken. Hij vraagt om betrokken
te worden bij het verdere overleg hierover. Hieronder geeft hij een aantal opmerkingen
mee die hij formuleert bij de bouwstenen van de conceptnota.

Meer info via:
http://www.vlor.be/advies/advies-over-de-conceptnota-lerarenopleiding-0

SECTOREN


De spoorstakingen
Bij het spoor brak twee weken geleden een wilde staking uit, die vooral in het zuiden
van het land voelbaar was. Aanleiding was de geplande vermindering van de
kredietdagen: compensatiedagen die het spoorpersoneel krijgt omdat het in de praktijk
langer werkt dan de officiële arbeidstijd van 36 uur.
Die recuperatiedagen, ter compensatie van de langere werkweek van spoorlui, wil de
directie voortaan berekenen op basis van de werkelijk gepresteerde dagen. Voorheen
kregen de werknemers ook kredietdagen voor de dagen dat ze bijvoorbeeld ziek of met
vakantie waren.
Een oplossing voor het dispuut rond de compensatieregeling, die NMBS-topman Jo
Cornu een ‘onverdedigbare eis’ had genoemd, is er vooralsnog niet.
Het socialistische ACOD Spoor en het christelijke ACV Transcom staakten op dinsdag 31
mei. De spoorstaking veroorzaakte heel wat ongenoegen bij de studentenverenigingen,
omdat veel studenten dan al in examenperiode zitten.
De socialistische vakbond ABVV staakt ook op vrijdag 24 juni. Het ACV neemt niet aan
die actie deel, de liberale ACLVB moet haar beslissing nog nemen.
Jean-Marie Dedecker schreef, in Knack, over de spoorstaking het volgende: “het is
machtsmisbruik en de normvervaging bij de NMBS”. Het is historisch moeilijk om de
trein van de macht te laten ontsporen, vervolgde hij. “Staken zit in de genen van de
NMBS”. Verpolitiseerde directies en raden van bestuur strooien met uitkoopgeld om
hun eigen bevoorrechte posities te vrijwaren. Zitjes in de bestuursraden worden bezet
door de politieke partijen als feodale beloningsschema's voor ideologisch gelijken.
Bekwaamheid is meegenomen, een partijkaart prioritair.
'Etienne Schouppe heerste jarenlang als een zonnekoning over treinland. In het orkest
van verkwistingen speelde hij tegelijkertijd eerste viool en dirigent.'
De CD&V-er kreeg bij zijn vertrek bovenop zijn jaarwedde van 750.000 euro nog een
gouden handdruk van 2 miljoen, omdat hij de NMBS had laten ontsporen met een
schuldenberg waarvan er 7.400.000 door de staat moest overgenomen worden on de
locomotieven op de rails te houden. Hij was de mefisto achter de miljarden kostende
sale &lease back operaties en vooral ABX, de grootste treinroof uit onze geschiedenis.
Het pakjesbedrijf NMBS-colli met 2.700 ambtenaren (vooral uit Wallonië) draaide
evenveel omzet als verlies en werd door Schouppe omgeturnd tot het transportbedrijf

ABX. Hij slaagde er in de verliezen te laten oplopen tot ca. 1,9 miljard, die naar verluidt
nog altijd in de boeken van de NMBS staan.
De zelfbediening bij de vakbonden duurde voort en werd ruim overtroffen door de
graaicultuur bij het kader en de directie, communicerende vaten van cliëntelisme. Een
ondoordringbaar kluwen van vennootschappen, vastgoedconstructies en
consultingbureaus bleef gedijen in de duistere potgrond van de NMBS, die jaarlijks drie
miljard euro cadeau krijgt van de belastingbetaler en toch constant financieel en
structureel ontspoort. In 2012 hadden Infrabel, de NMBS Holding en vervoersmaatschappij zo'n 100 filialen, subfilialen en indirecte participaties.
Ook anderen noemen de NMBS een kluwen van wanbeheer en zakkenvullerij.
De partij Groen reageert ontgoocheld op de beslissing van het ACOD. “Door nu al dagen
het spoorverkeer te verstoren schieten de vakbonden zichzelf in de voet”, zegt Groenvoorzitster Meyrem Almaci.
“De echte vijand zijn de 2,1 miljard besparingen, die de dienstverlening in het gedrang
doen komen. Treinreizigers en vakbonden staan vandaag recht tegenover elkaar, terwijl
het bondgenoten kunnen zijn om sterke spoorwegen mogelijk te maken”, aldus Almaci.
De stakingen zijn nu wel even gestopt. De directie zwaaide immers met boetes voor
wilde stakers. Maar de socialistische spoorbond diende ondertussen een officiële
stakingsaanzegging in. De socialistische spoorbond heeft daarmee een bijkomende
stakingsaanzegging ingediend. Ze dreigen er niet enkel mee om in de week van 12 tot
17 juni te staken, maar nu ook van 19 tot 26 juni.
De Vlaamse vertegenwoordigers vinden dat er een "aanvaardbaar akkoord" op tafel
ligt, en wijzen naar hun Franstalige collega's als het over de nieuwe stakingsaanzegging
gaat. Er kwamen nieuwe voorstellen op tafel over de geplande vermindering van
kredietdagen.
De christelijke vakbond ACV wil de gesprekken afwachten voor ze zich al dan niet
zouden aansluiten bij de stakingsaanzegging.
Deze staking heeft ook een communautair tintje.
Zoals bekend hebben de Vlaamse vleugel van zowel de christelijke als socialistische
spoorbond te kennen gegeven dat ze voorlopig hun stakingsplannen opbergen. De
Franstalige vleugels willen wel staken.
De verdeeldheid in een sector zoals we vandaag zien -een communautaire
verdeeldheid- levert niets goeds op voor de spoorarbeiders. Er wordt gevreesd dat dit
fenomeen zich zal veralgemenen, waarmee de syndicale beweging wordt verzwakt",
zeggen de franstalige stakers.
Sommige politieke partijen vrezen al dat de spoorstaking zal bijdragen in de splitsing
van het land. Voor andere politieke partijen is dat dan weer positief, omdat ze hun
volgende politieke campagne daarrond kunnen opbouwen..
Het ziet ernaar uit dat we op een harde confrontatie afstevenen tussen de
spoorvakbonden en de regering. De regering wil ook een regeling van minimale
dienstverlening opleggen. Maar het is niet duidelijk hoe dat dan moet.

De meningen zijn duidelijk verdeeld. Wat denkt u? Overdrijven de vakbonden met hun
staking, of is het stakingsrecht onaantastbaar? Grijpt de regering gewoon de kans om
de macht van de vakbonden te beknotten of is er meer aan de hand? Is een minimale
dienstverlening nodig of zou dit de chaos bij het treinverkeer eerder vergroten? Is een
minimale dienstverlening wel mogelijk en hoe zou die er dan moeten uitzien? Reacties
of lezersbrieven zijn altijd welkom.
Lees ook:
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/01/05/waarom-deze-staking-over-meergaat-dan-je-denkt



De cipierstakingen
Afgelopen maand was er weer heel wat rumoerigheid in de gevangenissen.
In Vlaanderen gingen de cipiers na een aantal weken van tumult uiteindelijk wel
opnieuw aan de slag.
Maar in de gevangenissen van Brussel en Wallonië gaan de stakingen, nu al meer dan
een maand, nog steeds door.
Om de orde op sommige plaatsen te herstellen werd geregeld beroep gedaan op inzet
van de politie en de civiele bescherming.
Vanwege de leefomstandigheden in de gevangenissen, tijdens de stakingen, stuurde de
ombudsman vroeger al een aanbeveling naar het parlement. "In die aanbeveling
vragen wij algemene en reglementaire maatregelen te nemen om de fundamentele
rechten en noden van de gedetineerden en de openbare veiligheid te verzekeren

tijdens een staking in de penitentiaire sector". De toestand in meerdere gevangenissen
lijkt inderdaad schrijnend.
Een Nijvelse rechtbank verplichtte de Belgische staat al om het gevangenisregime te
herstellen dat overeenstemt met de menselijke waardigheid. De situatie is er zo erg dat
onderzoeksrechtbanken beschuldigden vrijlaten omdat ze de detentievoorwaarden niet
langer humaan achten, meldt de ombudsman.
De vakbonden kregen dan weer de vraag om tijdens de staking "elke actie te vermijden
die de mogelijkheid in de weg staat om te voldoen aan deze minimale voorwaarden".
Veel is er ondertussen nog niet verbeterd.
Door de staking in de gevangenissen werden agenten opgevorderd. Maar die zijn het
ook beu. De cipiersvakbonden zijn van plan zelf een stakingsaanzegging in te dienen
om de werkdruk op hun leden te verminderen. Er werd trouwens de laatste maanden
al te veel van de politie gevergd omdat ze ook voor de aanslagen te Brussel al extra
werkdruk te verwerken kregen.
Als de politie weigert om de cipierstaken over te nemen zal waarschijnlijk het leger
ingezet worden om hen te vervangen.
België is het enige land in Europa waar nog geen minimumdienstverlening is in geval
van staking. Een dergelijke gegarandeerde dienstverlening zou een voordeel kunnen
zijn om het beroep van penitentiair beambte op te waarderen. Het is niet toevallig dat
net beroepen die een belangrijke functie vervullen in de samenleving - denk aan
brandweer, het leger of medische beroepen - een gegarandeerde dienstverlening
moeten hebben.
Die gegarandeerde dienstverlening zal er hoe dan ook moeten komen aldus de meeste
politieke partijen.
Gelet op het gemak waarmee gedetineerden gedurende weken aan een stuk koudweg
aan hun lot worden overgelaten, lijkt daar toch wel nood aan: werken in een
gevangenis is werken met mensen en daarvoor is inlevingsvermogen cruciaal. Velen
pleiten dan ook voor een nieuwe deontologische code voor de gevangenissen.
De Franstalige gevangenisbewakers staken al bijna vier weken omdat ze de
rationaliseringsplannen van de minister niet pikken. Geens wil een andere manier van
werken introduceren om de personeelsterugval en de 10 procent besparingen in het
gevangeniswezen te compenseren. De Franstalige bonden willen dan ook dat Geens
terugkeert naar het personeelsplan van 2014.
Ondertussen gaan de onderhandelingsgesprekken tussen minister Geens en de
cipiersvakbonden al hun 12de ronde in zonder resultaat.
Minister van Justitie Geens (CD&V) stelt in een reactie begrip te hebben voor de eisen
van de actievoerders. Maar hij benadrukt dat er al volop werk wordt gemaakt van
maatregelen om het gevangenisbeleid te verbeteren. Zo wijst hij erop dat de
gevangenispopulatie al met duizend gedetineerden is afgenomen. Die actie wordt
bovendien nog altijd voortgezet, onder meer door plaatsen voor geïnterneerden te
creëren in een psychiatrisch circuit en door het terugdringen van de voorlopige
hechtenis.

Geens beloofde daarenboven 480 extra aanwervingen, een bevriezing van de
besparing op de personeelskosten, voor dit jaar, en extra investeringen in de
infrastructuur. Maar de minister liet verstaan dat hij niet meer toegevingen kan doen.
"We moeten elkaar halverwege vinden. Ik ben daar nu al", zei hij.
De Vlaamse afdelingen van ACOD en ACV kunnen zich wel vinden in de voorstellen van
Geens, omdat er in de Vlaamse gevangenissen al langer op een andere manier gewerkt
wordt door het personeelstekort.
Volgens de Vlaamse cipiersbonden is een terugdringing van de gevangenispopulatie
een belangrijke maatregel die kan bijdragen tot betere leefomstandigheden in de
penitentiaire inrichtingen. Zo vragen ze om geïnterneerden en drugsverslaafden niet
langer in de gevangenis op te sluiten. Een gevangenisstraf moet dus in de eerste plaats
worden toegepast bij gevaarlijke personen en plegers van zware misdrijven. Voorts
pleiten de actievoerders voor een degelijke ondersteuning en omkadering voor de
gevangenen.
Verder zaten de Franstalige en Vlaamse federaties van gevangenisdirecteurs samen
met Geens om hun meningsverschillen bij te leggen. De Vlaamse federatie had in een
open brief Geens opgeroepen om niet toe te geven aan de stakende cipiers. Hierna had
de Franstalige federatie wel haar steun uitgesproken voor de stakers.
De minister liet na afloop van het onderhoud, dat plaatsvond voor de ontmoeting met
de vakbonden van de gevangenisbewakers, optekenen dat hij de timing van de open
brief allerminst gepast vond. Bovendien vond de minister de tegenstelde communicatie
van de Franstalige en Vlaamse federatie opvallend omdat ze beiden eind april nog een
brief hadden geschreven aan de minister waarin enkele gezamenlijke eisen
geformuleerd stonden. Zo zijn de gevangenisdirecteurs in beide landsdelen, en Brussel,
het erover eens dat er dringend een minimale dienstverlening moet komen in de
penitentiaire instellingen.
Bij de Vlaamse vakbonden was die open brief, en die eis voor een minimale
dienstverlening, ook in het verkeerde keelgat geschoten.
Hoe moet het nu verder?
Een oplossing voor de aanhoudende cipiersstaking kan enkel als minister Geens belooft
om de besparingen te bevriezen tot 2019.
De voorzitter van de Franstalige socialistische cipiersvakbond CGSP, Michel Jacobs zei in
"De zevende dag": "Als Geens een stop zet op de overbevolking en ook de
infrastructuur van de gevangenissen aanpakt, dan kunnen we praten. Wil hij dat niet,
dan stopt de dialoog. In dat geval moet de regering de gevolgen dragen, want als ze
weigert om te onderhandelen, dan weet ik niet waar dit gaat eindigen", vervolgde
Jacobs. "Als minister Geens zegt dat hij de besparingen bevriest tot in 2019, dan kan ik
me daar in vinden. Ik wil de staking doen stoppen, maar ik wil in ruil voldoende
middelen om de grote problemen aan te pakken. Het is tijd dat de regering eens komt
met maatregelen die positief zijn voor iedereen.”
Volgens Jacobs is de cipiersstaking geen politieke staking, al wil hij wel tot een bepaald
punt blijven doorgaan

De drie Nederlandstalige bonden
ACV, ACOD en VSOA en de
Franstalige liberale vakbond SLFP
keurden het protocolakkoord van
Geens vorige week goed.
“Minister Geens en de regering
blijven ter beschikking om CGSP en
CSC te ontvangen om het akkoord te
ondertekenen”, reageerde de
premier via zijn woordvoerder.
“Het akkoord voorziet in 480
bijkomende bewakers,
gevangenisrenovatie en zelfs, via het
Masterplan, de bouw van nieuwe
gevangenissen. Dat is een erg mooie
inspanning.”
De twee Franstalige vakbonden CGSP en CSC weigerden het protocolakkoord te
tekenen, waardoor de staking in de Waalse en Brusselse gevangenissen wordt
voorgezet.
Premier Charles Michel reageerde fel op het tegenvoorstel van de Franstalige
cipiersbonden. “De onderhandelingen zijn afgelopen”, zei hij.
Daarmee laat hij verstaan dat er van nieuwe onderhandelingen geen sprake meer kan
zijn. “Minister Geens heeft twaalf keer samengezeten met de vakbonden op één
maand. De onderhandelingen zijn afgelopen. Twee derde van de vakbonden keurt het
akkoord met minister Geens goed. De minister zal het nu in de praktijk brengen.”



Uitslag sociale verkiezingen
De sociale verkiezingen voor de vernieuwing van de inspraakorganen binnen de
ondernemingen vonden plaats van 9 mei 2016 tot 22 mei 2016.
De uitslag van de verkiezingen is niet erg veranderd.
Het ACV blijft de grootste vakbond van het land. Bij de afgelopen sociale verkiezingen
behaalde de christelijke bond 50,98 procent van de stemmen voor de
ondernemingsraden. Het socialistische ABVV behaalde 34,93 procent. De twee grote
bonden verliezen zo licht terrein, de winst is voor de ACLVB. De liberale bond kwam uit
op 12,32 procent, zo meldde minister van Werk Kris Peeters vanmiddag.
In de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) behaalde het ACV
51,8 procent en de socialistische ABVV 35,77 procent. De ACLVB eindigde hier op 12,43
procent.
In vergelijking met de sociale verkiezingen van 2012 verliezen de twee grote bonden
een beetje terrein. De ACLVB blijt groeien.

In totaal namen 776.867 kiezers deel aan de sociale stembusgang voor de
ondernemingsraden en 856.885 voor de CPBW's. Dat brengt de opkomst op
respectievelijk 63,5 en 65,4 procent. De opkomstgraad ligt lager dan vier jaar geleden.
Lees ook:
http://solidair.org/artikels/sociale-verkiezingen-vakbondswerk-voor-en-door-dewerknemers

VARIA


Wat verandert er op 1 juni?
Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht.


Consumentenkredieten worden iets goedkoper

Enkele consumentenkredieten zullen vanaf 1 juni iets goedkoper worden. De wettelijk
toegelaten maximumtarieven die voor sommige leningen en verkopen gevraagd mogen
worden, gaan in sommige gevallen namelijk naar beneden.


Verkeersovertreding in Nederland niet langer onbestraft

België en Nederland zullen vanaf 1 juni automatisch gegevens uitwisselen over
verkeersovertreders. Door een akkoord tussen beide landen, zal het voor Belgen dus
niet langer mogelijk zijn om ongestraft overtredingen te begaan in Nederland. België
had eerder al een gelijkaardig akkoord gesloten met Frankrijk.


Lagere tarieven Bancontact

Bancontact, het populairste betaalsysteem in België wordt goedkoper. Het tarief voor
betalingen tot vijf euro wordt verlaagd van 5 eurocent tot 2 eurocent. Ook de tarieven
voor betalingen van bedragen tussen vijf en tien euro dalen tot dertig procent. Eerder
was er al een prijsdaling voor transacties boven tien euro.


VRT stopt met teletekst

De openbare omroep stopt vanaf 1 juni met teletekst. Er zullen vanaf dan geen nieuwe
berichten meer opgeladen worden, maar de pagina's zullen wel nog tot het einde van
dit jaar toegankelijk blijven. De teletekstpagina 888 voor ondertitels zal wel blijven
bestaan.


Vrouwendag 11 juli 2016

Op 11 november 2016 is het weer zover! Dit jaar zal de nationale Vrouwendag
georganiseerd door het Vrouwen Overleg Komitee, doorgaan in het Zuiderpershuis in
Antwerpen. http://www.vrouwendag.be/

 Niet vergeten!
Belastingsbrief invullen
U hebt uiterlijk tot 13 juli 2016 voor het indienen van uw aangifte langs elektronische
weg. Voor de papieren aangifte hebt u uiterlijk tot 30 juni 2016.
http://www.belgium.be/nl/nieuws/jaarlijks/news_tax_on_web#sthash.LuXgGje5.dpuf

http://www.belgium.be/nl/nieuws/jaarlijks/news_tax_on_web



Aanpassing kindergeld
Het nieuw kinderbijslagsysteem ‘het Groeipakket’ gaat in vanaf 1 januari 2019.
Vanaf 1 januari 2019 krijgt elk kind een eigen Groeipakket met financiële
tegemoetkomingen.


Voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 verandert er niets. Men behoudt zijn
basisbedrag incl. rang- en leeftijdstoeslag. Niemand gaat erop achteruit.



Voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 geldt het nieuwe systeem.
Let op: de participatietoeslagen van het nieuwe systeem gelden onmiddellijk voor
iedereen, zowel voor de kinderen die onder het oude als het nieuwe systeem
vallen.

Groeipakket vanaf 1 januari 2019:



Startbedrag: éénmalig bedrag van 1.100 euro voor elk kind bij geboorte of adoptie.
Basisbedrag: maandelijks 160 euro voor elk kind.
Daar bovenop kan nog een toeslag komen:

Alle info op:
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/kinderbijslag
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/actua-nieuwkinderbijslagsysteem-vanaf-112019
https://gezinsbond.be/persberichten



Welzijn op het werk
Elke werkgever moet het welzijn binnen zijn bedrijf bevorderen.
Dit gebeurt door risicopreventie, collectieve en individuele beschermingsmaatregelen,
opleiding en informatie aan de werknemers. Om mogelijke risico’s voor de werknemers
op te sporen, moet de werkgever een interne of externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk inschakelen. Deze dienst heeft als opdracht de risico’s te
evalueren en het medisch toezicht op de werknemers te organiseren.
De ‘welzijnswet’ over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, is
de basiswet op het vlak van veiligheid en gezondheid op het werk. Deze wet schept een
kader waarin ook de uitvoeringsbesluiten worden genomen. Deze uitvoeringsbesluiten
worden hoofdzakelijk gebundeld in de Codex over het welzijn op het werk. Bij
gezondheidsproblemen, veiligheidsproblemen of problemen van welzijn op de
werkplaats, beschikken de werknemers over verschillende actiemiddelen. In de eerste
plaats kan de werknemer zich richten tot de vertrouwenspersoon of de
preventieadviseur van de Dienst voor preventie en bescherming op het werk van zijn
onderneming. Als het probleem aanhoudt, kan hij een beroep doen op de regionale
directie van het Toezicht op het welzijn op het werk bevoegd voor zijn werkgever.
Meer info over de aspecten van welzijn op het werk op de site van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Lees verder op:
http://www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/welzijn_op_het_werk#sthash
.mrUldimM.dpuf



Arco-leden zijn geld kwijt
De groep Arco-spaarders verwijt de Belgische regering onzorgvuldigheid bij het
uitwerken van de waarborg voor de coöperanten. Daarmee reageert de organisatie op
de uitspraak van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie dat die regeling
afschoot.
"Behalve het feit dat het garantiestelsel naar mening van de advocaat-generaal te laat
is aangemeld (bij de Europese Commissie, nvdr), rijst ook de vraag of door de Belgische
overheid niet met meer zorgvuldigheid was na te gaan hoe een systeem kon worden
uitgewerkt dat wel aan voormelde voorwaarden kon voldoen, gelet op de principiële
toelaatbaarheid ervan", volgens een persbericht.
Arco geeft aan dat volgens de advocaat-generaal er twee voorwaarden vervuld moeten
worden, wanneer door een nationale overheid beslist wordt tot een dergelijke
toegelaten uitbreiding van het depositogarantiestelsel. Het gaat er daarbij om dat er
"niet mag worden afgedaan aan de nuttige werking van de depositogarantie" en dat er
"geen inbreuk gemaakt mag worden op andere Unierechtelijke voorschriften".

Het Gerecht moet zich in die andere zaak nog uitspreken over het beroep dat de staat
en Arco aantekenden tegen de eerdere beslissing van de Europese Commissie dat de
Arco-waarborgregeling een vorm van niet-geoorloofde staatssteun is.
De advocaat van de Dexia-aandeelhouders reageert "verheugd" op het negatief advies
van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie. Het wordt nog 18 tot 24
maanden wachten eer de Raad van State - het startpunt van de lange juridische weg uitspraak zal doen.
"We zijn verheugd met dit advies. Tot vandaag moeten we vaststellen dat de hete
aardappel naar voren wordt geschoven en de beslissing wordt uitgesteld", zegt
advocaat Monard. Hij blijft erbij dat het Grondwettelijk Hof - dat verschillende vragen
kreeg vanuit de Raad van State, maar zelf vragen stelde aan het EU-Hof - op basis van
de Belgische rechtsprincipes reeds een beslissing had kunnen nemen.
CD&V blijft vasthouden aan een vergoeding voor de Arco-coöperanten. Daarbij zal ook
de overheid voor een deel moeten bijdragen, laat Kamerfractieleider Servais
Verherstraeten verstaan in "De wereld vandaag" op Radio 1. Vicepremier Kris Peeters
verwijst naar de afspraken in het regeerakkoord.
De juridische strijd voortzetten om de waarborgregeling toch te behouden, ziet
Verherstraeten als "de langste en meest onzekere weg". Hij ziet meer heil in het
uitwerken van een compensatieregeling voor de coöperanten, het zogenoemde plan B
waarover binnen de regering al een hele tijd sprake is.
Via die weg zouden de 800.000 getroffen mensen toch een deel van hun geld kunnen
terugkrijgen. "We hebben in 2008 gevochten voor de kleine spaarders, inclusief de
Arco-spaarder. We wilden dat die vergoed werden en we willen dat nog steeds. Dat
blijft ons standpunt", zegt Verherstraeten. Bron: De Redactie
Volgens Neutr-On zullen de ARCO-spaarders nooit hun geld terugzien. Ze worden zo
lang aan het lijntje gehouden tot ze het opgeven. Met de volgende verkiezingen zullen
de politici, en vooral CD&V, weer proberen stemmen te winnen met holle beloften:
“Stem voor ons en we gaan het geld teruggeven!”.
Niet dus.
https://arcopartij.wordpress.com/

BOEKEN


De mens, de robot, de arbeid
Robots werken vlugger en efficiënter dan wij. Ze doen dat voor weinig geld. Ze maken
op die manier minstens de helft van onze jobs, van boekhouders tot journalisten,
overbodig. Ze zullen miljoenen mensen verweesd en verstoken achterlaten. Hun naam?
De robots en de algoritmes. Zij zijn de troepen van de Digitale Revolutie. Die zal onze

maatschappij even ingrijpend veranderen als geen andere ontwikkeling sinds de
Industriële Revolutie.
O ja? En een ramp? Niet noodzakelijk zo, merkt
Gilbert De Swert op. Want in elk gezond economisch
systeem zou automatisering goed nieuws zijn. Niet
langer vastzitten in saai, repetitief en vaak
vernederend werk gedurende een heel volwassen
leven: klinkt toch fantastisch? Voorwaarde is wel dat
we onze manier van werken en leven grondig
herdenken.
Een boek over robotisering en digitalisering, over
Google en de echte Tesla. Over minder werk en
minder werken, en over oplossingen die eigenlijk te
radicaal zijn om door iemand anders dan een Silicon
Valley-entrepreneur gesuggereerd te worden.
Meer over het boek:
http://epo.be/uitgeverij/boekinfo_boek.php?isbn=9
789462670709
DE AUTEUR:
Gilbert De Swert
Lees ook het artikel op:
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/05/06/de-echte-vraag-is-welkerobotisering



Over de mensenrechten
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een ideaalbeeld, een norm, die
door landen rond de hele wereld gedeeld wordt, maar heeft geen wettelijke kracht. Om
die reden hield de VN Commissie voor Mensenrechten zich tussen 1948 en 1966
voornamelijk bezig met internationale wetgeving rond de mensenrechten gebaseerd op
de Verklaring, om op die manier de implementatie en toepassing ervan af te dwingen.
De Mensenrechtencommissie produceerde twee belangrijke documenten: Het
Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) en het
Internationale Verdrag inzake Internationale Economische, Sociale en Culturele
Rechten (ICESCR). Beide werden in 1976 internationale wetten, samen met de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormen deze twee verdragen wat
nu bekendstaat als het “Internationale Verdrag van de Rechten van de Mens”.
Het IVBPR richt zich op zaken zoals het recht op leven, vrijheid van meningsuiting,
religieuze vrijheid en het recht om te stemmen. De ICESCR richt zich op voedsel,

onderwijs, gezondheid en onderdak. Beide verdragen proclameren deze rechten voor
alle mensen en verbieden discriminatie.
Voor jongeren die zich willen informeren over het onderwerp is er een basispakket
samengesteld. Info via:
http://www.youthforhumanrights.org/freeinfo.html
http://www.humanrights.com/nl/what-are-human-rights/international-human-rightslaw-continued.html



Wat is eigendom?
Iedereen heeft weleens de gevleugelde woorden ‘eigendom is diefstal’ gehoord. Maar
wat betekent het? We zoomen in op de figuur van Pierre-Joseph Proudhon (18091864).
Proudhon is een selfmade man die zich uit de werkloosheid opwerkt tot mede-eigenaar
van een kleine drukkerij, die hem evenwel voortdurende geldzorgen zal bezorgen. In
1846 publiceert hij zijn bekendste werk ‘La philosophie de la misère’, (De filosofie van
de armoede) waarop Karl Marx zal reageren met zijn niet ongeestig getitelde ‘Das Elend
der Philosophie’ (De Armoede van de Filosofie).
Na de Februarirevolutie van 1848 die de Tweede Franse Republiek installeert, wordt
Proudhon tot vertegenwoordiger in de nationale Raad te Parijs verkozen. Omwille van
zijn aanvallen op de koning wordt hij veroordeeld, vlucht naar België, maar keert terug
om – in gevangenschap – te kunnen trouwen. Na een nieuwe veroordeling zal hij in
1858 terug de wijk naar België nemen. Na amnestie van de keizer in 1864 keert hij een
laatste keer terug naar Parijs, waar hij uiteindelijk overlijdt.
Centraal in de gedachten van Proudhon staat de rechtvaardigheid, die voor hem een
haast transcendente betekenis krijgt.
Proudhon is voor afschaffing van de private eigendom en de vervanging daarvan door
particulier bezit en vruchtgebruik. In zijn strijd wordt hij gedreven door zijn innerlijke,
radicale afschuw van elke vorm van overheersing van de mens door de mens en zijn
gevoel van (materiële) rechtvaardigheid.
Op de vraag 'Qu'est-ce que la propriété?' (Wat is eigendom?) antwoordt Proudhon met
zijn klassiek geworden uitspraak: 'La propriété, c'est le vol!' (Eigendom is diefstal!).
Hiermee verzet hij zich tegen de werkgever die de door de arbeiders geproduceerde
meerwaarde in zijn zak steekt. Die meerwaarde behoort de arbeiders toe. In zijn ogen
creëert alleen arbeid rijkdom. Is dat niet het geval, dan is er sprake van diefstal. Nu de
kloof tussen arm en rijk onoverbrugbaar lijkt te worden en rendement op vermogen
vele malen groter is dan rendement op arbeid blijkt dat Wat is eigendom? na 175 jaar
niets aan actualiteit heeft ingeboet.

Auteur
Pierre-Joseph Proudhon
Vertaald door
Zsuzso Pennings
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Bronnen van arbeidsvreugde
Een goeie sfeer op het werk zorgt voor minder spanningen en wrevel die kunnen leiden
tot pesterijen en ander grensoverschrijdend gedrag.
Arbeidsvreugde is zowel essentieel voor individuen en organisaties als voor de
maatschappij. Effecten van vreugdeloos werken worden steeds meer zichtbaar: burnout, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Vaak verdwijnt de voldoening in het werk
door een te hoge werkdruk, pesterijen, onbekwame leidinggevenden of gebrek aan
waardering. Iedereen wil vreugde in zijn werk ervaren en goed presteren, maar slechts
weinigen weten hoe je dat bereikt.
Innerlijke voldoening ontstaat tijdens en na het leveren van een (arbeids)prestatie, die
het maximale heeft gevraagd van aandacht en vaardigheden, en uitnodigt tot het
leveren van nog zo'n prestatie. Echter, in afwijking van M. Csikszentmihalyi, de
grondlegger van de flow-theorie, neemt de schrijver Van Kouwenhoven aan dat er
meer bronnen van arbeidsvreugde of flow zijn. Op basis van zijn ervaring heeft hij de
methode 'arbeidsvreugdestrategie' samengesteld om aan de hand van een discussie
over een verhaal, foto of voorbeeld deze bronnen van arbeidsvreugde voor een
bepaalde situatie te vinden, zowel voor individuen als grote en kleine groepen. Deze
motivatiemethode is bedoeld voor leidinggevenden, coaches en organisatieadviseurs.
De vele voorbeelden zijn niet te herleiden tot bepaalde personen of bedrijven, en vier.
De auteur Kouwenhoven schreef er een boek over.
De zeven bronnen van arbeidsvreugde.
Recensies: Van der Heijden
Auteur: K. Kouwenhoven
Uitgever: VM Uitgevers



De conflixers
Conflicten fixen (oplossen) tussen kinderen op school, dat doen de “Conflixers”.

Een leerling ontfermt zich over één of meerdere andere leerlingen. Dit kunnen
bijvoorbeeld oudere leerlingen zijn die leerlingen uit het eerste jaar onder hun hoede
nemen en de weg wijzen op school. Maar het kan ook een klasgenoot, jaargenoot ...
zijn. Namen die voor deze vorm vaak gebruikt worden zijn peter-meter of buddy's. Deze
vorm is niet erg intensief wat opleiding betreft, maar kan veel teweeg brengen in de
school en er voor zorgen dat nieuwe leerlingen zich welkom voelen.
Of, een leerling die het wat moeilijker heeft kan terecht bij een groepje leerlingen
Een groepje leerlingen is beschikbaar voor andere leerlingen die nood hebben aan een
babbel. Dit kunnen leerlingen uit alle schooljaren zijn, die aanspreekbaar zijn om je hart
eens bij te luchten of je te helpen met bepaalde problemen op school, thuis ... Zij heten
vaak vertrouwensleerlingen of zorgleerlingen. De opleiding van de leerlingen is hierbij
al iets intensiever, waarbij gespreksvaardigheden centraal staan.
Vertrouwensleerlingen zijn een luisterend oor en bouwen zo mee aan een klimaat
waarin elke leerling zich goed in zijn vel voelt op school.
Of, er is een dispuut. Dan bemiddelen de Conflixers bij die conflicten tussen leerlingen
Bemiddeling is een communicatieproces waarin leerlingen die onderling een conflict
hebben, samenwerken om dat conflict op te lossen. Zij worden daarbij geassisteerd
door een leerlingbemiddelaar. Hij is de neutrale partij. Hij oordeelt niet, legt geen
besluiten op en forceert niet. De verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt bij de
anderen. De opleiding hiervoor is vrij intensief, maar je leert er dan ook voor jezelf veel
uit. Dit kan er voor zorgen dat conflicten op school niet te ver escaleren, waardoor er
minder grote ruzies ontstaan en/of ze sneller opgelost geraken.
Misschien ook een goed idee voor volwassenen op de werkvloer?
Voor alle informatie:
http://www.deconflixers.be

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.

