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ECONOMIE


De rente blijft dalen
De rente blijft dalen.
Als je 1.000 euro op een spaarrekening zet, heb je over 12 maanden 1.001,1 euro.
Maar met 2% inflatie, verlies je bijna 20 euro om evenveel te kopen als een jaar
geleden.
Met een spaarrekening ben je jaarlijks behoorlijk wat koopkracht kwijt. Je krijgt dus
geen vergoeding om je geld uit te lenen aan de bank waardoor je effectief geld verliest
door de inflatie.
En in sommige landen is er al een negatieve rente. Betalen om je geld op de bank te
zetten. De bedoeling daarvan is het sparen te ontmoedigen om de economie aan te
zwengelen door meer consumptie.
Economische groei is dringend nodig om een wereldwijde recessie te voorkomen en de
schuldenlast die op de economie drukt, te verlichten. Een negatieve rente betekent dat
banken rente moeten betalen in plaats van dat zij rente ontvangen over het geld dat zij
bij de centrale bank stallen. Banken kunnen er dan voor kiezen om de rentekosten
door te berekenen aan de klanten die spaargeld bij hen plaatsten.
Landen als Zwitserland, Japan en Zweden hebben al een negatieve rente ingevoerd om
hun munt te verzwakken. Maar als alle centrale banken dat doen, werkt dat natuurlijk
niet meer. De Japanse munt is zelfs sterker geworden nadat de Bank of Japan de
rentetarieven eind februari verlaagde.
Het lijkt logisch. Maak sparen duur, zodat het geld wordt uitgegeven in plaats van
opgepot. Maar in deze tijd is niets meer logisch, zo lijkt het. Ondanks alle pogingen van
de centrale banken om de economische groei op gang te brengen, wil het maar niet
echt lukken. Beleggers blijven terughoudend om hun geld te besteden. Want zoveel te
erger de crisis, zoveel te meer wordt er gespaard.
Beleggers worden daardoor, in hun zoektocht naar rendement, gedwongen naar
andere, meer risicovolle, beleggingsproducten te kijken. Zij zullen dan in aandelen of
obligaties stappen, wat tot een zeepbel kan leiden op de aandelenmarkt. Ook
vastgoed wordt nog gekocht en als een veilige belegging beschouwd.

Maar de aankoop van vastgoed, zoals een woning, laat de schuldgraad van de gezinnen
dan weer stijgen. Vorig jaar nam de schuldenlast met 9,5 miljard euro toe. Oorzaak: de
lage rente.
De cijfers gepubliceerd door ING Bank in de vermogensbarometer toont aan dat er
meer kredieten worden aangegaan.
Het aantal kredieten is zelfs groter dan de toename van de gezinsinkomsten. Dat zorgt
ervoor dat een gemiddeld huishouden nu zo’n 7,5 procent van de inkomsten moet
gebruiken om schulden af te betalen. Eind 2000 was dit nog maar 5,6 procent.
De tendens om meer te lenen, heeft er voor gezorgd dat de schuldgraad van de
gezinnen in verhouding met het bruto binnenlands product nog verder is opgelopen. Zo
klom die vorig jaar verder tot 59,5 procent, waarmee ons land voor het eerst boven het
Europees gemiddelde komt.
Voor de eurozone als geheel ligt die verhouding op 59,3 procent. Dat is een heel ander
beeld dan in 2000. Toen waren de gezinsschulden in België ongeveer 38 procent van
het bbp, in heel Europa was dat gemiddeld 48 procent. De stijging was in ons land dan
ook veel meer uitgesproken dan elders. Zo zie je dat de gezinnen nog meer lenen om
een woning te kunnen betalen.
De groei van de hypothecaire leningen zijn in ons land goed voor 81 procent van alle
kredieten aan particulieren.
Dat is dan weer de reden dat de vastgoedmarkt bij ons de voorbije vijftien jaar veel
sterker steeg dan het bbp.
De spaarders zitten vast in een crisismentaliteit en hebben weinig vertrouwen in het
financiële systeem. En degenen die wel investeren worden in steeds risicovollere
beleggingen geduwd. Vermijd zeker om te beleggen in obscure beleggingsproducten.
De banken moeten betalen om hun geld bij de ECB te stallen. Daardoor beginnen
banken en verzekeraars te overwegen om hun geld op te slaan in enorme kluizen over
heel Europa, net om dat probleem van de negatieve rentevoeten te omzeilen.
Na de renteverlaging die de Europese Centrale Bank in maart doorvoerde, betalen de
banken uit de private sector een jaarlijkse heffing van 0,4 % op het grootste deel van de
fondsen dat zij aanhouden bij de 19 nationale centrale banken van de eurozone.
De bedoeling ervan is om de economische groei aan te zwengelen, door de banken aan
te sporen om geld uit te lenen aan bedrijven in plaats van het zelf te blijven oppotten.
De situatie is zodanig geëvolueerd dat klanten binnenkort helemaal geen rente meer
ontvangen op hun spaargelden.
Meer en meer landen hebben al laten weten dat grote klanten negatieve rentevoeten
zullen moeten betalen.
Sinds uit het uitbreken van de kredietcrisis heeft de ECB de rente stelselmatig verlaagd
waardoor deze vandaag zelfs negatief is geworden.
Als je al die verloren rentes bij elkaar optelt heeft de spaarder, sinds het uitbreken van
de kredietcrisis 10 tot 15% aan misgelopen rente-inkomsten.
Reken maar uit wat je daar mee had kunnen doen.
Met een simpele spaarrekening speel je dus jaarlijks behoorlijk wat koopkracht kwijt.
En ondertussen blijven de bezuinigingen en belastingen de kleine man tergen.



Groot gat in begroting
De fiscale inkomsten van de federale regering liggen in het eerste halfjaar 2016 ver
onder de verwachtingen. Er moet opnieuw 8 miljard bespaard worden.
Daardoor wordt het gat in de begroting groter dan verwacht.
De regering lukt er niet in om de begroting in evenwicht te krijgen.
Uit recente berekeningen van de studiedienst van de Federale Overheidsdienst (FOD)
Financiën blijkt dat de fiscale inkomsten na een half jaar lager liggen dan in dezelfde
periode vorig jaar. Een tegenvaller voor de federale regering, die erop gerekend had
dat de inkomsten 3,2 miljard euro hoger zouden liggen.
Om de begroting in evenwicht te krijgen, heeft de regering-Michel de opdracht tegen
2018 voor ruim 8 miljard euro te besparen.
De roerende voorheffing zou in de eerste helft van dit jaar 503 miljoen euro meer
opgebracht moeten hebben dan in 2015, maar in de praktijk brachten ze 152 miljoen
euro minder op. De achterstand bedraagt daarmee 655 miljoen euro.
De bevindingen komen niet uit de lucht vallen. Minister van Financiën Johan Van
Overtveldt ligt al langer onder vuur van de eigen coalitiepartners omdat hij zijn
belangrijkste opdracht, namelijk inkomsten binnenhalen, niet op orde heeft.
Een grote fout die de minister maakt is dat hij op de inkomsten van de gewone man
nog wat klein geld wil besparen. Een paar euro hier en een percentje daar, terwijl hij
de grote vermogens ongemoeid laat. Zo zal het nooit lukken de begroting in evenwicht
te krijgen. En het ongenoegen tegen zijn beleid groeit.
En de minister heeft ook moeite om zijn fouten toe te geven.
Neem nu de speculatietaks.
De speculatietaks die de federale regering sinds begin dit jaar heeft ingevoerd, is een
ramp. Dat zeggen twaalf beursvennootschappen. "De taks zal de schatkist dit jaar naar
schatting 12 miljoen euro kosten, terwijl de regering gerekend had op 34 miljoen euro
aan inkomsten."
De speculatietaks kost het land meer geld dan ze opbrengt. Iedereen is verliezer, de
staat, de beursvennootschappen en de kleine spaarder.
Waar de beursvennootschappen voor gewaarschuwd hadden, is ook gebeurd: de staat
verliest inkomsten. Concreet hebben de twaalf vennootschappen voor de eerste zes
maanden zes miljoen minder taksen afgehouden, op jaarbasis 12 miljoen euro. En dit
terwijl de federale overheid 34 miljoen euro meerinkomsten gebudgetteerd had.
De beurshuizen zien hun inkomsten fors dalen, soms met 60 procent tegenover vorig
jaar. Dat heeft gevolgen voor de belastingen die zij betalen en de werkgelegenheid in
de sector. En de kleine belegger moet 33% van zijn winst afgeven als hij binnen de 6
maanden zijn aandelen verkoopt.

Maar minister Van Overtveldt, die toch ziet dat de ontvangsten bij elke
begrotingscontrole lager uitvallen, weigert de speculantentaks voor kleine beleggers af
te schaffen terwijl de grote speculanten er geen moeten betalen.
Begrijpe wie begrijpe kan.
En daarnaast wil Van Overtveldt de vennootschapsbelasting verlagen.
Volgens de oppositiepartijen gaat het om een grote belastingverlaging op kapitaal die
niet budgetneutraal is en het begrotingstekort nog meer zal opdrijven. Uiteindelijk
zullen "opnieuw" de gezinnen, alleenstaanden en zelfstandigen moeten betalen, vrezen
ze. De notionele intrestaftrek zou wel verdwijnen.
Wat minister Van Overtveldt voorstelt is geen taxshift maar een grote
belastingverlaging op kapitaal. Dit is allesbehalve budgetneutraal. De socialisten zeggen
dat ze niet tegen een hervorming van de vennootschapsbelasting zijn, integendeel.
Maar dat is niet datgene wat de minister van Financiën voorstelt.
Volgens sp.a-voorzitter John Crombez is de
enige verklaring voor het voorstel dat Van
Overtveldt een zonneslag kreeg, liet hij op
Twitter weten. "Eerste slachtoffer van een
zonneslag is gemeld. Hij (Van Overtveldt)
overweegt spaargeld meer te belasten om
belasting op bedrijven te verlagen."
"Dit voorstel slaat opnieuw een gat in de
begroting, zegt Crombez. "Nu doet hij daar
gewoon nog een schep bovenop. Hij zegt
telkens 'geef mij tijd'. En daarna is het altijd
al slecht afgelopen voor de consument en de
begroting." En Crombez twittert verder:
“We zijn al geruime tijd voorstander van een
hervorming van de vennootschapsbelasting.
Die is vandaag te complex. Dat is helemaal in
het voordeel van multinationals. De
vennootschapsbelasting moet eenvoudiger
en lager voor KMO’s”.

ZONNESLAG ?

Deze vennootschapsverlaging brengt dezelfde miserie mee als de taxshift.
Dat betekent ook: niet speculeren op terugverdieneffecten, want dan gaat Van
Overtveldt nog een groter gat slaan in de begroting.



Laat je leningen herzien
Volgens de Nationale Bank zijn de zichtrekeningen van de Belgische gezinnen in een
jaar tijd met 9 miljard aangezwollen tot het recordniveau van bijna 75 miljard euro.

Dat komt neer op ruim 5.300 euro per zichtrekening, of zowat een derde meer dan
twee jaar geleden. Daarmee groeien de zichtrekeningen veel sneller dan de
spaarrekeningen, schrijft De Tijd, die de gegevens van de Nationale Bank publiceert.
Het gaat op jaarbasis om een stijging met 13 procent. In twee jaar tijd kwam er zelfs 34
procent bij.
Het is duidelijk dat de gezinnen door de zeer lage rente niet meer de moeite doen om
hun geld naar een spaarrekening over te zetten. Waar kun je trouwens nog naartoe
met je spaargeld?
De rente blijft zakken en het onzekere beursklimaat gekoppeld aan de speculatietaks
doet veel particulieren aarzelen om in aandelen of fondsen te stappen. Het risico om in
de beurs te stappen en geld te verliezen blijft immers te groot.
In afwachting van betere voorwaarden laten de Belgen hun geld massaal op een
gewone zichtrekening staan, hoewel die amper iets opbrengt.
Termijnrekeningen op een jaar brengen percentueel wel meer op maar het sop is de
kool niet waard.
En de rente op tienjarige Belgische staatsobligatie gingen naar een nieuw diepterecord
die schommelt rond de 0,1 procent.
Volgens specialisten kan de rente op staatsobligaties zelfs nog verder naar omlaag. Wie
zijn geld drie maanden toevertrouwt aan de staat betaalt 0,6 procent rente op zijn
belegging.
De enige manier om uit de lage renten voordeel te halen is naar uw bank te stappen en
uw leningen te laten herzien. Daarom kloppen massaal veel gezinnen aan bij de banken
om hun woonlening te laten herzien.
KBC telde voorbije maanden liefst 30 procent meer klanten die hun woonkrediet willen
herfinancieren. BNP Paribas Fortis zelfs 128 procent meer. De banken vragen ook een
wederbeleggingsvergoeding, een vergoeding die de klanten moeten betalen als ze hun
woonlening laten vervangen door een nieuw contract.
Als je een creditkaart hebt kun je best ook contact opnemen met uw bank en eventueel
uw contract met een hoge rentevoet opzeggen. Veel kaarthouders vergeten dat ze voor
hun creditkaart zowel een jaarlijkse bijdrage als een hoge intrest moeten betalen.
Intresten van 10 tot 12 % zijn geen uitzondering.
Het is ook schandalig dat de banken die rente niet spontaan verlagen of dat de Minister
van Financiën een koppeling van de rente aan de intrestvoeten niet verplicht maakt.
De regering legt die vraag gewoon naast zich neer.

ONDERWIJS



Nieuw schooljaar 2016-2017
 Toelatingsproef?
Studenten die het komende academiejaar de lerarenopleiding aanvatten, zullen
meteen kennismaken met de hervormingen van de opleiding. Zo is er voortaan een
toelatingsproef en komt er meer aandacht voor zaken als diversiteit en anderstaligheid.
De Vlaamse regering heeft eerder dit jaar een hervorming van de opleiding
goedgekeurd. Die moet er onder meer voor zorgen dat het beroep van leerkracht een
duidelijke en positieve keuze wordt, ook voor wie op 18 jaar aan een master begint.
Een van de eerste gevolgen daarvan is de niet-bindende toelatingsproef. 'De studenten
zullen hierdoor een indicatie krijgen of ze vaardig genoeg zijn in bepaalde
startcompetenties om goed te kunnen starten in de lerarenopleiding', zegt Johan
Veeckman van de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), die de proef uitwerkte.
De digitale toets bestaat uit een test Nederlands en een motivatie- en
studievaardighedentest. Voor aspirant-leerkrachten lager onderwijs wordt dat
aangevuld met een test Frans en wiskunde. De proef wordt dit jaar pas na inschrijving
van de studenten afgenomen. Vanaf volgend jaar moet hij verplicht worden afgelegd
voor de inschrijving.
Niet meer via avondonderwijs
Daarmee stopt de hervorming van de opleiding niet. Zo zal het vanaf 2019 enkel nog
mogelijk zijn de lessen te volgen aan een universiteit of hogeschool en dus niet langer
aan de centra voor volwassenenonderwijs (CVO’s).
Bron: de Standaard

Terug
naar
school
 Leerkrachten betalen zelf materiaal
Leerkrachten in het kleuter- en basisonderwijs kopen gemiddeld voor meer dan 260
euro per jaar aan lesmateriaal uit eigen zak. Dat blijkt uit een rondvraag van het

Christelijk Onderwijzersverbond. De werkingsbudgetten van basisscholen zijn
ontoereikend zeggen ze, en verminderen jaar na jaar.
Ook in het secundair onderwijs, vooral in de technische scholen, betalen leerkrachten
heel wat materiaal uit hun eigen zak. Anders kunnen ze soms geen oefeningen geven.
Het zou een voordeel zijn als de leerkrachten zicht krijgen op de budgetten van de
school. Zodat de directeurs bij de ene leerkracht niet zeggen dat er geen geld is, terwijl
een andere leerkracht enkele weken later een nieuwe machine of labo krijgt.

 Wat is nieuw dit schooljaar?
https://www.klasse.be/49800/wat-is-nieuw-op-1-september-2016/

 Schoolkalender 2016-2017
https://www.klasse.be/6566/kalender-voor-het-schooljaar-2016-2017/

 Het jaarverslag van de Vlaamse Onderwijsraad
geeft een thematisch overzicht van de standpunten van de VLOR over de verschillende
thema’s van het onderwijsbeleid die tijdens een werkjaar aan bod komen.
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/jaarverslag-vlaamse-onderwijsraadvlor

 Nederlandstalig Onderwijs in Brussel
http://www.onderwijsinbrussel.be/publicatie/scholengids-2016-2017



Welk beroep kiezen?
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan.
Ben je er nog niet uit wat je in september wil gaan studeren? Ons advies: ga na of de
studierichtingen die je voor ogen hebt goed in de markt liggen en hak zo de knoop
door. Dan heb je ten minste een zekerheid: dat je later makkelijker werk vindt met je
diploma.
Welke studierichtingen bieden anno 2016 het meeste kans op een job?
We geven een overzicht. Van geschiedenis en seksuologie tot medische beeldvorming.
De VDAB publiceerde onlangs zijn schoolverlatersstudie. Op die manier krijg je een
beeld welke studierichtingen anno 2016 het meeste kans op een job bieden. Welke
beroepen hebben de meeste toekomst?
Professionele bachelor (opleidingen)












Landschaps- en tuinarchitectuur
Medische beeldvorming
Optiek en optometrie
Orthopedie
Verpleegkunde
Mechanische ontwerp- en productietechnologie
Elektromechanica
Vastgoed
Bouw
Vroedkunde

Academische bachelor (studiegebieden)









Economische en toegepaste economische wetenschappen
Toegepaste wetenschappen
Wetenschappen
Wijsbegeerte en moraalwetenschappen
Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen
Taal- en letterkunde
Geschiedenis
Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Master (opleidingen)
















Verpleegkunde en vroedkunde
Tandheelkunde
Ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Ingenieurswetenschappen: energie
Biowetenschappen: voedingsindustrie
Bio-ingenieurswetenschappen: land- en waterbeheer
Seksuologie
Informatiemanagement
Handelsingenieur
Toegepaste informatica
Geneeskunde
Farmaceutische zorg
Ingenieurswetenschappen: architectuur
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

Knelpuntberoepen
Onder bepaalde voorwaarden kunt u, indien u dergelijke studies volgt, vrijgesteld
worden van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, van inschrijving als
werkzoekende, en kunt u een aangeboden betrekking weigeren. Voor meer
inlichtingen lees het infoblad nr. T60 ”U wenst studies met een volledig leerplan

te hervatten?”. Dit infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het
werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www.rva.be.
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t103
De knelpuntenlijst 2016 bevestigt het tekort aan technische profielen.
Van onderhoudsmecanicien over technicus tot technisch leidinggevende: het blijft
voor werkgevers problematisch om voldoende geschikte arbeidskrachten met
een technische achtergrond te vinden.
Omdat te weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding en door de
groeiende vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing wordt de problematiek
alleen maar groter.
Daarnaast blijven ook de andere ‘klassiekers’ op de knelpuntenlijst: beroepen uit
de gezondheidszorg, ICT-specialisten, chef-koks, vrachtwagenbestuurders,…
Raadpleeg de lijst via de VDAB:





Lijst knelpuntberoepen 2016
Studie knelpuntberoepen 2016

Uitgestelde bezoldigingen
In juli en augustus ontvangen tijdelijke leerkrachten een uitgestelde bezoldiging. Deze
bezoldiging wordt uitbetaald door de departementen Onderwijs van de
Gemeenschappen.
Tijdens de periode die gedekt wordt door deze bezoldiging, hebt u geen recht op
werkloosheidsuitkeringen. U moet de door deze bezoldiging gedekte dagen verplicht
uitputten vanaf 1 juli 2016. Voor de overige dagen kunt u werkloosheidsuitkeringen
aanvragen.
Om de periode die gedekt wordt door deze uitgestelde bezoldiging te bepalen, dient u
een overzicht van de lesopdrachten (of "opdrachtenblad") in te vullen waarop u al uw
onderwijsprestaties van het voorbije schooljaar (2015-2016) vermeldt.
Als u het eerste deel van het schooljaar gewerkt hebt (tussen 1 september en 31
december 2015), ontvangt u dat deel van de uitgestelde bezoldiging eind juli 2016.
Hebt u in het tweede deel van het schooljaar gewerkt (tussen 1 januari en 30 juni
2016), dan ontvangt u die uitgestelde bezoldiging eind augustus 2016.




Wat is een uitgestelde bezoldiging?
Hoe kunt u een werkloosheidsuitkering aanvragen?
Wat moet u doen na de vakantieperiode?

Lees verder via:
https://www.hvw.fgov.be/nl/uitgestelde-bezoldiging-voor-tijdelijke-leerkrachten

SECTOREN


Verlof in plaats van loon?
Het ontwerp van wetsvoorstel van vicepremier Kris Peeters om de wet van 1996 over
het concurrentievermogen te wijzigen, zal volgens Voka weinig verbeteringen
opleveren voor het bedrijfsleven. De hervorming is vooral een gemiste kans omdat het
dé oorzaken van de ontsporingen van de voorbije jaren niet aanpakt, namelijk de index.
De koppeling van de lonen aan de index en het indexmechanisme zelf worden immers
niet aangepakt. De hoge inflatie door de stijgende internationale grondstofprijzen heeft
ervoor gezorgd dat in de periode 2007-2012 onze lonen veel sneller stegen dan in het
buitenland. Belgische jobs komen hierdoor veel sneller onder druk te staan. Het
wetsvoorstel pakt dit probleem niet aan. Dit is een gemiste kans omdat het
regeerakkoord de regering juist de kans geeft om de index te hervormen.
Het wetsvoorstel voorziet nieuwe correctiemechanismen om toekomstige
loonontsporingen weg te werken. Deze zullen het probleem echter niet ten gronde
aanpakken. Het wetsontwerp voorziet dat men niet alleen naar de toekomstige inflatie
in de buurlanden moet kijken, maar ook moet corrigeren voor inflatieverschillen van
het verleden. De marge die bovenop de indexering en de baremaverhoging komt, moet
hiervoor gebruikt worden. “Zo’n correctie komt altijd te laat en is veel te beperkt,”
aldus Hans Maertens. “Als we in een recessieperiode twee loonindexeringen hebben,
dan zullen we heel snel opnieuw een handicap opbouwen. Het nieuwe mechanisme zou
die handicap pas vele jaren later afbouwen.”
Voka betreurt dat het voorstel van wetsontwerp de kern van de problemen niet
aanpakt. Onze ondernemingen worden dagelijks geconfronteerd met de torenhoge
loonkosten in ons land en vooral met hogere kosten dan in het buitenland. Als we dit
niet aanpakken, zullen de investeringen in de toekomst uitblijven. We dreigen op die
manier alle goede effecten van de taxshift teniet te doen,” aldus nog Hans Maertens.
Bron: VOKA
Een kwart van de Vlaamse bedrijven is daarentegen wel bereid om werknemers meer
verlof te geven in plaats van extra loon. Dat blijkt uit een enquête van diezelfde
werkgeversorganisatie Voka. Ze spelen daarmee in op een groeiende vraag naar meer
vakantie in plaats van geld.

Steeds meer werknemers willen liever meer vakantie dan extra loon, in de zoektocht
naar een goede balans tussen hun werk en privéleven. Die vraag lijkt bij bedrijven
weerklank te vinden. Een kwart van de Vlaamse bedrijven is bereid om hun
werknemers meer verlof te geven in plaats van extra loon, zo schrijft Deredactie.be en
blijkt uit een enquête van Voka.
Nico Demeester van Voka ziet een simpele verklaring voor die houding van de
bedrijven. 'Het wordt steeds moeilijker om goed talent te vinden', zegt Demeester. 'De
arbeidsmarkt is krap, de werkloosheid daalt. De werkgevers moeten zich dus
aantrekkelijk tonen in alle aspecten, zowel financiële als niet-financiële, om goede
mensen te kunnen aantrekken.'
Uit de enquête van Voka blijkt ook dat steeds minder bedrijven nog tot een collectieve
sluiting overgaan tijdens de vakantieperiode. Een op de drie bedrijven in Vlaanderen
blijkt dat nog te doen.
Een op de twee bedrijven ziet ook een verschuiving in de piek- en dalperiodes in hun
onderneming. 'De traditionele kalme periodes in het bedrijf lijken te verdwijnen. De
flexibilisering van de vakantieperiode is een feit', besluit Voka. (Bron: BELGA)
Daarnaast zou je ook de vraag kunnen stellen of er geen banen kunnen gecreëerd
worden door de hogere lonen te vervangen door de aanwerving van meer personeel.
De meeste lonen zitten ergens tussen de 1500 en 2500 netto.
Maar er zijn ook lonen die daar ver boven zitten. Of willen die grote verdieners hun
loon niet delen met anderen?
Zevenduizend euro netto per maand. Die riante wedde krijgen ervaren loodsen die op
superschepen van 340 meter en langer werken. En dan zijn er nog bijkomende premies.
Een beginnende loods heeft 2.500 tot 3.000 euro netto.
Uiteraard verdienen die mensen hun loon. Loodsen moeten eerst 12 jaar ervaring
opdoen als kapitein ter lange omvaart en dan nog vier jaar een specifieke
loodsopleiding volgen. De werkdruk is hoog. Er is een enorme moeilijkheidsgraad van
het loodswerk op superschepen. Het is specialistenwerk, het komt op centimeters aan.
De werkomstandigheden zijn uiterst zwaar. Het feit dat er veel avond-, nacht- en
weekendwerk wordt gedaan en de onregelmatige werkuren justifieert hoge lonen. En
ook het feit dat de vrije tijd en het gezinsleven eronder lijden is een argument om hoge
lonen te rechtvaardigen.
En dat is net hetzelfde bij andere gespecialiseerde beroepen.
De vraag is: kunnen hoge lonen niet wat lager en vervangen worden door vrije tijd
waardoor er minder werkstress is, meer tijd voor het gezin en ontspanning.
Daardoor zouden extra banen kunnen geschapen worden. De werkuren worden dan
uiteraard verdeeld en de lonen verlaagd.
Als je zes experts hebt van 7000 euro netto, is het dan niet beter om er zeven te laten
werken aan 6000 euro? Of zelfs 10 aan 4200 euro netto. Is dat niet genoeg?
En je kent waarschijnlijk zelf ook nog wel grootverdieners waar hetzelfde kan gebeuren.

http://pvda.be/artikels/brochure-het-plan-peeters-ontrafeld
http://pvda.be/sites/default/files/documents/2016/05/12/plan_peeters_nl.pdf



Belgen in Nederland
Belgen die hun hele carrière in Nederland gewerkt hebben en op hun 65ste met
pensioen gaan, krijgen twee jaar lang geen pensioen. Dat komt doordat de
pensioenleeftijd in Nederland hoger ligt dan in België. Een uitkering om die twee jaar te
overbruggen, is geschrapt.
Belgische werknemers kunnen op hun 65ste met pensioen gaan, terwijl hun
Nederlandse collega's twee jaar langer moeten werken. Dat betekent dat Belgen die
hun hele carrière in Nederland gewerkt hebben, pas vanaf hun 67ste recht hebben op
een Nederlandse pensioen.
Om die twee jaar te overbruggen, kregen ze tot voor kort een uitkering van de
Belgische staat, ook al hadden ze geen rechten opgebouwd in ons land. Maar onder
druk van Europa heeft ons land die regeling bijgeschaafd, schrijft De Morgen.
Momenteel werken zo'n 40.000 Belgen in Nederland.
De hervorming werd al voorbereid onder de regering-Di Rupo en kreeg het fiat van de
sociale partners. De regering-Michel heeft de regeling goedgekeurd. Maar door die
hervormingen verliezen Belgische werknemers met een carrière in Nederland nu twee
jaar lang hun inkomen.
Ook wie voor zijn 65ste werkloos, ziek of invalide werd, kon een Belgische uitkering
krijgen. Die wordt stopgezet wanneer de uitkeringsgerechtigde de pensioenleeftijd
bereikt, op zijn 65ste dus. Ook die mensen moeten twee jaar wachten voor ze een
Nederlandse pensioenuitkering krijgen.
"Dit is een reëel probleem en daar moet spoedig een oplossing voor komen", reageert
Tony Van Der Steen, federaal ombudsman voor pensioenen.
Ook Belgen die in Frankrijk werken, dreigen in de problemen te komen.
Daar wordt de pensioenleeftijd in 2023 opgetrokken, terwijl die in ons land pas in 2030
stijgt naar 67 jaar.
In Duitsland stijgt de pensioenleeftijd een jaar later.
Bron: Knack



Nieuwe premie voor jongeren
Jongeren die geen diploma hoger onderwijs behaalden, hebben het lastiger om een job
te vinden. Wil je een van hen een kans geven? Dan beloont de Vlaamse overheid je met
een fikse korting. Als je een jongere aanwerft die aan de nodige voorwaarden voldoet,
krijg je twee jaar lang een RSZ-korting van minstens 1000 euro.
Wat houdt de premie voor jongeren in?
Heb je op 1 juli 2016 of daarna een werknemer aangeworven die jonger is dan 25 en
geen diploma hoger onderwijs heeft? Dan krijg je twee jaar lang elke drie maanden een
RSZ-korting voor hem.
De RSZ-korting gebeurt per kwartaal. Na elk kwartaal kan je de korting aanvragen voor
het afgelopen kwartaal.
 In oktober vraag je de RSZ-korting aan voor het kwartaal juli-augustus-september.
 In januari vraag je de RSZ-korting aan voor het kwartaal oktober-novemberdecember.
 In april vraag je de RSZ-korting aan voor het kwartaal januari-februari-maart.
 In juli vraag je de RSZ-korting aan voor het kwartaal april-mei-juni.
Wie komt in aanmerking voor de premie voor jongeren?
Om in aanmerking te komen voor de RSZ-korting voor jongeren, moet je jonge
medewerker aan vier voorwaarden beantwoorden.
 Hij is jonger dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal dat je hem in dienst
neemt.
 Hij is laaggeschoold of middengeschoold.
o Laaggeschoold betekent dat hij geen diploma secundair onderwijs heeft of
een getuigschrift heeft van het tweede leerjaar van de derde graad van het
secundair onderwijs.
o Middengeschoold betekent dat hij hoogstens een diploma secundair
onderwijs heeft of een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde
graad van het secundair onderwijs.
 Hij heeft zich geregistreerd voor Mijn loopbaan.
 Hij verdient niet meer dan een bepaald bedrag.
o Concreet mag zijn refertekwartaalloon:
 gedurende de eerste 4 kwartalen niet hoger zijn dan 7.500 euro, en
 gedurende de volgende 4 kwartalen niet hoger dan 8.100 euro.
Meer informatie via:
https://www.vdab.be/magezine/08-2016/premie

VARIA



Wat verandert er in september?
Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht.

 Proefprojecten rond duaal leren gaan van start
In een dertigtal scholen over heel Vlaanderen, in zes studierichtingen, gaan op 1
september proefprojecten rond duaal leren van start.
Met duaal leren vindt een deel van de opleiding van jongeren plaats op de werkvloer. In
Duitsland kiest 60 procent van de leerlingen voor duaal leren. In Vlaanderen is het
aandeel amper 3,5 procent. Nochtans wordt duaal leren gezien als een goede manier
om de schooluitval terug te dringen en om in één beweging het BSO en het TSO op te
waarderen.
Voor de proefprojecten werden zeven studierichtingen aangeduid, en zes daarvan
starten dit schooljaar: chemische procestechnieken, elektrische installaties, groen- en
tuinbeheer, haarverzorging, ruwbouw en zorgkundige.
Op termijn moeten alle combinaties van leren en werken in het systeem worden
ondergebracht, zoals de leertijd en het deeltijds beroepsonderwijs.

 Dossierkosten voor woonkrediet verhogen
BNP Paribas Fortis trekt op 1 september de dossierkosten op voor zijn woonkredieten.
Voor nieuwe dossiers wordt vanaf dan 500 euro aangerekend, in plaats van 350 euro
daarvoor. Als het gaat om een interne herfinanciering, dan wordt de kostprijs
verdubbeld: van 350 naar 700 euro. De bank voert die prijsstijging door omdat 'de
huidige dossierkosten slechts gedeeltelijk de verschillende administratieve
verrichtingen dekken die worden uitgevoerd'. Die administratieve last is bij een
herfinanciering nog hoger, klinkt het.
De bank is daarmee de eerste grootbank die herfinancierders hogere dossierkosten
aanrekent.

 Leo Van Broeck nieuwe Vlaamse Bouwmeester
Architect Leo Van Broeck gaat vanaf 1 september aan de slag als de nieuwe Vlaamse
Bouwmeester. Leo Van Broeck is al tien jaar professor architectonisch en
stedenbouwkundig ontwerpen aan de KU Leuven. De bouwmeester moet publieke en
publiek-private opdrachtgevers inspireren en ondersteunen bij hun ontwerpen.
Daarnaast draagt hij bij aan visie en reflectie over het Vlaamse landschap.

 Stephanie De Smedt nieuwe hoofdredactrice van De Tijd
Stephanie De Smedt begint op 1 september aan haar nieuwe hoofdstuk bij zakenkrant
De Tijd. De Smedt, die in het verleden al voor de krant werkte, volgt Isabel Albers op als
hoofdredactrice.

 Orde van advocaten Hasselt en Tongeren fuseren
Vanaf 1 september is Vlaanderen een nieuwe balie rijker. De Orde van advocaten van
Tongeren en Hasselt houden eind augustus op te bestaan. In de plaats daarvan komt er
een nieuwe: Balie Limburg. Met ongeveer 1.000 advocaten wordt deze balie de op drie
na grootste van Vlaanderen. Bernard Mailleux werd verkozen als nieuwe, en dus eerste,
stafhouder van Balie Limburg.
In november van vorig jaar werd er al een intentie tot samenwerking tussen beide
balies bekendgemaakt. Die is, na lange besprekingen, uitgemond in een fusie, die in
april door het bestuur van beide werd goedgekeurd. Daarmee zal, vanaf 1 september
2016, de eengemaakte Orde van Advocaten Balie Limburg actief zijn.

 Cursussen in Gent
https://www.mediaraven.be/over-ons/nieuws/back-school-actie-inschrijven-voor-2cursussen-3e-gratis-0



De strijd tegen corruptie
België is zich bewust van zijn centrale positie binnen de Europese Unie en zet zich sinds
heel wat jaren in voor de strijd tegen corruptie in het kader van nationale en
internationale commerciële transacties.
Hiertoe werd, op het einde van de jaren ’90, een belangrijke hervorming doorgevoerd
met betrekking tot de aspecten van zowel de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
rechtspersonen als fiscale en strafrechtelijke implicaties. Sindsdien is de strijd tegen
corruptie een prioriteit van de regering in het Nationale Veiligheidsplan 2008-2011.
Corruptie komt onder verschillende vormen voor en wordt streng bestraft. Via deze
brochure wil België de bedrijven die op de internationale markten van goederen en
diensten actief zijn, sensibiliseren voor de gevolgen van corruptie.
Een verantwoordelijk management vereist een duidelijk omschreven definitie van wat
aanvaardbaar of onaanvaardbaar is. Met deze brochure wil België de commerciële
actoren informeren en waarschuwen voor de risico’s die met hun professionele
contacten gepaard gaan.
Deze brochure is een publicatie van de Belgische federale overheid.
Jaarlijks gaat 4 miljard euro in België op aan corruptie bij openbare werken. De
overheidsopdrachten kosten de belastingbetalers doorgaans 20 procent te veel.
In België wordt jaarlijks ongeveer 20 miljard uitgegeven aan openbare werken.
In de laatste corruptiebarometer van Transparency International, dat jaarlijks zo'n
ranglijst opstelt, scoorde België 77 op 100 - waarbij 100 punten als 'clean' wordt
beschouwd.
Zo is uit onderzoek gebleken dat bij sommige diensten die doordrongen zijn van
corruptie één op de drie functionarissen zich systematisch en op lange termijn schuldig

maakt aan fraude. Er zijn ambtenaren die daarmee maandelijks een tweede zwarte
wedde tot 2.000 euro opstrijken.
http://www.transparencybelgium.be/nl/home/corruption



Mandaten politici
Cumuleo is een website met de missie om een actor van de transparantie en
bevordering van de integriteit van het maatschappijbeheer te zijn.
Cumuleo gelooft echt in transparantie. Deze vormt immers de barometer van de
democratie. Hoe transparanter het maatschappijbeheer is, des te sterker de
democratie zich ontwikkelt. De publicatie van de mandaten, functies en beroepen van
de politieke mandatarissen en hoge functionarissen waar Cumuleo zich momenteel op
richt, is een etappe in het uitvoeren van deze missie. In dit specifiek geval laat de
transparantie toe om de strijd aan te gaan tegen belangenconflicten, verduistering van
overheidsmiddelen voor privédoeleinden en corruptie.
De toegang tot informatie is de sleutel tot democratie.
https://www.cumuleo.be/nl/missie-visie-waarden.php#sthash.PLsC3K30.dpuf
Op de site van Cumuleo vind je een overzicht van de jaarlijkse publicaties van het
Belgisch Staatsblad betreffende de verplichting van de mandatarissen om een
mandatenlijst en een vermogensaangifte bij het Rekenhof in te dienen. Deze lijst wordt
in de maand augustus in het Staatsblad gepubliceerd en gaat over het voorafgaande
jaar.
https://www.cumuleo.be/nl/faq.php#1
Raadpleeg de volledige lijst van de mandatarissen die verplicht zijn om een
mandatenlijst in te dienen, geklasseerd per bevoegdheidsniveau.
https://www.cumuleo.be/nl/faq-mandatarissen.php
Voor Neutr-On zou het ook wenselijk zijn dat notarissen, vakbondsleiders, advocaten,
rechters en magistraten ook hun inkomen en mandaten zouden neerleggen.
En dat ook hun successiebelastingen zouden gepubliceerd worden zodat de bevolking
kan controleren of dat alles wel eerlijk betaald wordt.



Ziekteverzuim blijft hoog
Het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren was vorig jaar al naar het hoogste peil in
jaren gestegen, blijkt uit cijfers van Medex, de dienst medische expertise van de
federale overheidsdienst Volksgezondheid. En voor 2016 dreigen de cijfers nog
zwaarder uit te vallen. Grote boosdoener is stress: meer dan een derde van het
ziekteverzuim is er een gevolg van.
Uit de meeste recente cijfers van Medex blijkt dat het ziekteverzuim vorig jaar gestegen
is naar 5,98 procent. Met andere woorden: op honderd werkdagen wordt bijna zes
dagen niet gewerkt wegens ziekte. Daarmee ligt het ziekteverzuim op het hoogste
niveau in jaren: in 2014 bedroeg het 5,71 procent, in 2013 5,57 procent en in 2012 5,50
procent.
Meer dan dertig procent van de ziektedagen is het gevolg van stress gerelateerde
aandoeningen.
Het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren liggen overigens in lijn met cijfers uit de
privésector. Ook daar ligt stress aan de basis van het stijgende ziekteverzuim.
Een deel van de stijging in 2016 is te wijten aan het gevangeniswezen, waar heel wat
cipiers zich ziek meldden in het kader van het weken aanslepende sociaal conflict bij de
gevangenissen. Dat leidde tot een piek van het ziekteverzuim bij het gevangeniswezen
in mei en juni. In juli lag het ziekteverzuim bij de gevangenissen weer op het vroegere
niveau.
Het gevangeniswezen heeft het hoogste ziekteverzuim binnen de federale overheid,
met uitzondering van enkele kleinere diensten waar het uitvallen van enkele
personeelsleden de cijfers overdreven kan verstoren. Bron: Belga
Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) komt met een plan om burnouts bij ambtenaren te voorkomen. Ze zullen meer thuis kunnen werken, hun eigen
uren kunnen regelen en zelfs tijdelijk kunnen werken in de privésector.
Federale ambtenaren zitten gemiddeld 16,3 dagen per jaar ziek thuis, en meer dan een
kwart van die ziektedagen komt door stress, oververmoeidheid en burn-outs. Daarom
wil Vandeput de manier van werken bij de federale overheid grondig herzien.
Zo wil hij meer telewerken organiseren en voor alle overheidsdiensten
satellietkantoren voorzien. Zo kunnen de ambtenaren hun werk en privéleven beter
organiseren, en is er minder verkeer op de baan. De minister neemt ook de prikklok in
het vizier: hij wil dat ambtenaren in de toekomst meer hun eigen werkschema kunnen
bepalen.
Opvallend is dat Vandeput ambtenaren ook wil toelaten om tijdelijk elders te werken:
binnen de federale overheid, maar ook in de privésector. Het kan gaan over een paar
uren, weken of maanden. Ambtenaren zullen zelfs deeltijds hun job mogen blijven
uitoefenen en de rest van de tijd elders werken. De minister zal het plan de komende
maanden en jaren uitwerken, in overleg met de sociale partners.

BOEKEN


Gewenst gedrag
Gewenst gedrag en sanctiebeleid op school, een 4 lademodel
Het doel van een sanctiebeleid op school moet zijn om jongeren gewenst gedrag aan te
leren. Het huidige sanctiebeleid in veel secundaire scholen slaagt daar niet in omdat het
op papier te rigide en in de praktijk moeilijk werkbaar is. Het 4 lademodel is ontwikkeld
als alternatief. Het geeft scholen een kader om op papier helder te zijn en in de praktijk
rechtvaardig.
In het 4 lademodel worden ongewenste gedragingen ingedeeld in vier categorieën,
afhankelijk van de ernst ervan en van het aantal keren dat een leerling ze stelt. Aan elke
categorie wordt een 'lade' met mogelijke maatregelen verbonden. Daaruit kan men op
elk moment een passende keuze maken, afhankelijk van de omstandigheden. Het
model maakt het mogelijk om gedifferentieerd op te treden zonder arbitrair te zijn.
Passende maatregelen kunnen ook 'positief' zijn: in de vorm van aanmoedigingen en
blijken van waardering voor inspanningen van de leerlingen om hinderlijke gewoontes
af te leren. Daarom wordt de term 'sanctie' in dit boek gebruikt in de betekenis van
'bekrachtiging': positief of negatief.
Voor een schoolteam betekent het 4 lademodel een omslag in het aanpakken van
ongewenste gedragingen van leerlingen. Zware overtredingen zijn het domein van
leidinggevenden en leerlingenbegeleiders. Frustrerend puberaal experimenteergedrag
in de klas vraagt dan weer om een wijs en professioneel antwoord van de leerkracht.
Solidariteit in het team en samen zoeken naar constructieve oplossingen zijn de
basisprincipes van het model.
De auteur geeft talrijke voorbeelden uit haar lange praktijk als nascholer van leraren,
leerlingenbegeleiders en leidinggevenden in het secundair onderwijs. Enkele nijpende
problematieken worden met behulp van het model op een nieuwe manier belicht en
aangepakt: een weerbarstige leerling, een moeilijke klasgroep, hardnekkige
telaatkomers. Ze licht stapsgewijs toe hoe het 4 lademodel op school geïntroduceerd
en geïmplementeerd kan worden.
http://www.politeia.be/nl-be/book/gewenst-gedrag-en-sanctiebeleid-opschool/GEWENS539R.htm



Postkapitalisme
Met de val van de Berlijnse Muur in 1989 en de ineenstorting van de communistische
en socialistische volksrepublieken in de Sovjet-Unie en Oost Europa leek het
vrijemarktdenken een definitieve overwinning geboekt te hebben op de planeconomie
en de liberale democratie. Dat bleek ook in de praktijk in de jaren negentig van de
20ste eeuw en het eerste decennium van de 21ste eeuw. Tot het faillissement van de
Amerikaanse bank Lehman Brothers in 2008 leidde tot een wereldwijde kredietcrisis en
een ongeziene economische recessie. Die crisis was grotendeels het gevolg van een
toenemend onevenwicht tussen de markt en de overheid. De opeenvolgende
dereguleringen, privatiseringen en liberaliseringen van de financiële en bancaire sector,
en de door hebzucht gedreven bankiers en bestuurders, zorgden voor een zware deuk
in het vertrouwen in het vrije marktsysteem. In zowat alle landen grepen overheden in
om de grote banken te redden en zo de spaarders te behoeden voor het verlies van hun
duurverdiende centen. Tegelijk poogden diezelfde overheden zo het systeem recht te
behouden dat al meer dan twee eeuwen de basis vormt voor onze welvaart: het
kapitalisme.
Deze gebeurtenissen zorgden voor een stroom aan kritische publicaties waarin de vrije
markt het zwaar moet ontgelden. In 2012 verscheen The Price of Inequality van
Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz die hard uithaalde naar de laisser-faire economen, het
Internationaal Muntfonds en de Wereldbank. In 2013 publiceerde de Franse econoom
Thomas Piketty Le Capital au XXIe siècle over de oorzaken van de extreme ongelijkheid,
dat al snel een wereldwijde bestseller werd. Piketty haalde veel van zijn argumentatie
bij de Britse econoom Anthony Atkinson die in 2015 Inequality. What Can Be Done?
schreef, waarin hij pleitte voor hoge belastingen op de topinkomens en het massaal
creëren van overheidsbanen. Anderen richten hun kritiek op het kapitalisme as such.
Zoals de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin die de term Derde Industriële Revolutie
lanceerde waarmee hij bedoelt dat het kapitalistische systeem op zijn einde loopt en
een nieuwe tijd aanbreekt. In diezelfde zin publiceerde de Britse economiejournalist
Paul Mason in 2015 PostCapitalism: A Guide to our Future dat onlangs in het
Nederlands verscheen onder de titel Postkapitalisme.
Paul Mason voorspelt dat het kapitalisme tegen het jaar 2060 ten onder gaat en plaats
zal maken voor een soort postkapitalisme door drie invloeden. Omdat de
informatietechnologie de noodzaak om te werken zal verminderen, omdat
informatiegoederen het vermogen van de markt om op correcte wijze prijzen vast te
stellen zal ondermijnen, en omdat we een spontane opkomst van coöperatieve
productie vaststellen die zich niet houdt aan de dictaten van de markt, denk aan
Wikipedia. ‘De voornaamste tegenstrijdigheid vandaag de dag is die tussen de
mogelijkheid van gratis goederen en informatie in overvloed, en een systeem van
monopolies, banken en overheden die proberen zaken privé, schaars en verhandelbaar
te houden,’ schrijft Mason. In elk geval gelooft hij niet meer in de neoliberale recepten
die de voorbije decennia werden toegepast met sterke bezuinigingen, privatiseringen,
flexibilisering en een ondermijning van de sociale cohesie. In de jaren zeventig, zo
schrijft hij, was er nog volledige werkgelegenheid, hoge lonen en hoge productiviteit.

Door de vrije markt kregen we misdaad, werkloosheid, stedelijk verval en een enorme
achteruitgang van de volksgezondheid.
Daarmee is de toon van dit boek gezet. Mason gelooft niet langer in het kapitalisme als
motor voor onze welvaart. Toch erkent hij dat dit in het verleden werkte. Hij verwijst
daarbij naar de Kondratieff-golven, cycli van vijftig tot zestig jaar waarin de welvaart
afwisselend groeide en vertraagde. Die groei werd toen telkens gevoed door de inzet
van nieuwe technologieën en hoge kapitaalsinvesteringen om uiteindelijk neer te gaan
in een depressie. Dat het kapitalisme na zo’n cyclus niet instortte, kwam door haar
vermogen om zich aan te passen. Anders gezegd, het kapitalisme zorgde zelf voor de
ondergang van ondoelmatige modellen om ze te vervangen door meer creatieve en
productieve processen.
Lees verder via:

http://www.liberales.be/boeken/postkapitalisme



Goed begonnen
In het secundair onderwijs heb je een prima opleiding gekregen. Toch gaat het er op
een hogeschool of universiteit heel anders aan toe dan je tot nu toe gewend bent. Daar
kom je achter tijdens de eerste lesweek: docenten vragen je dingen te doen waarin je
nauwelijks geoefend bent. Ze veronderstellen dat je dingen weet waarvan je soms nog
nooit hebt gehoord. Ze verlangen dat je een houding aanneemt waar niemand je voor
heeft klaargestoomd.
Kortom, bij het aanvatten van een hogere studie zijn je kennis, je vaardigheden en je
attitude nog pril. Maar niet getreurd; dit boek kan voor jou het verschil maken. Via
praktische tips en wijze raad zorgen de auteurs voor een vlotte overgang naar het
volgende onderwijsniveau. Ze leggen uit hoe je jezelf kan veranderen van een leerling
in een onderzoekende student.
Met de juiste ingesteldheid en een paar praktische basisvaardigheden is iedereen in
staat om hogere studies aan te vatten met een hoge kans op slagen. Dit boek wijst je de
weg. De rest is aan jou.
Gustaaf Cornelis heeft over een periode van twintig jaar zowat tienduizend studenten
in zijn lessen gehad aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. Hij
heeft ervaring op alle lesniveaus, van basisschool tot doctoraatsopleiding. De thema’s
waarover hij activerende colleges geeft, gaan van filosofie tot relativiteitstheorie.
Steven Laporte is als wetenschappelijk bibliothecaris verbonden aan de
universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert het vak ‘Juridische
aspecten van informatie’ in de graduaatsopleiding Bibliotheekwezen en documentaire

informatiekunde. Momenteel werkt hij aan een doctoraat over de organisatie van
kennis in de informatiesamenleving.
https://www.pelckmans.be/goed-begonnen.html

ANTIPESTTEAM



ANTIPESTPRIJS 2016
Het ANTIPESTTEAM heeft voor de vijfde keer de “Boterhammen met KAKtussen”-prijs
toegekend.
Dit jaar is de winnaar opnieuw Minister van Justitie Koen Geens.
Waar de meeste prijzen een initiatief willen belonen dat wezenlijk heeft bijgedragen
voor het stoppen van pesterijen wordt deze prijs gegeven aan een persoon of een
groepering die, volgens het Antipestteam, te weinig heeft bijgedragen om pesterijen te
voorkomen.
Deze prijs is jaarlijks en hij wordt op 1 september toegekend.
Met dit initiatief wil het APT personen of instellingen, zoals scholen of bedrijven,
aansporen tot het effectief beteugelen of doen verdwijnen van pestgedrag.
Voor dit jaar waren er drie genomineerden:




Het GO! werd genomineerd omdat het bestrijden van pesterijen in het
Gemeenschapsonderwijs nog zeker niet optimaal te noemen is.
Minister van Justitie Koen Geens werd genomineerd omdat de wetgeving rond
pesten te theoretisch is en in de praktijk te weinig concrete resultaten oplevert.
Lieven Bouve, het nieuwe hoofd van het katholiek onderwijs, omdat hij ook
geen duidelijk plan heeft om pesten te voorkomen.

De laureaat van 2016 werd dit jaar opnieuw Minister van Justitie Koen Geens.
Hij ontvangt dan ook de vijfde “Boterhammen met KAKtussen”-prijs.
De jury was van mening dat hij te weinig inspanningen levert om pesterijen te
voorkomen, omdat de pestwetgeving ernstig te wensen over laat.
Slechts 1% van de pesters wordt via de rechtbank daadwerkelijk bestraft. In de
wetgeving heeft men het wel steeds over preventie, overleg, bemiddeling en
oplossingen zoeken, maar in de praktijk komt daar niet veel van terecht. Daarnaast
wordt de gewone burger gepest omdat Geens er niet in slaagt Justitie behoorlijk te
hervormen zodat er in België geen enkele garantie is op een vlug en eerlijk proces. De
huidige hervormingen hebben het systeem nog problematischer gemaakt zodat een
gewone burger nog moeilijker zijn rechten kan verdedigen via de rechtbank.
Daarbij is de werking van Justitie, volgens het APT, nog altijd een “corrupte knoeiboel”.

Rechtszaken die je op 10 dagen kunt oplossen duren soms 10 jaar of langer of laat men
bewust verjaren.
Zie ook het artikel in deWereldMorgen over Justitie:
http://www.dewereldmorgen.be/blog/netwerktegenarmoede/2015/08/11/wat-batenprodeo-of-pro-bono-als-de-rechtstoegang-in-zijn-geheel-faalt

Laureaten van de “Boterhammen met KAKtussen” in het jaar:
2012 Minister van Onderwijs Pascal Smet
2013 Mieke Van Hecke, toen nog directeur-generaal van het VSKO
2014 Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!,
Gemeenschapsonderwijs
2015 Minister van Justitie Koen Geens
2016 Minister van Justitie Koen Geens
Minister Geens kan zijn prijs, die bestaat uit wat boterhammen met choco en 2 potten
cactussen, opvragen via de site waarna ze aan hem persoonlijk bezorgd worden.



Meldpunt rOscisme
Een triest geval van kinderen die gepest worden door een buurvrouw lees in dit artikel
uit Gazet van Antwerpen.
http://www.gva.be/cnt/dmf20160813_02424030/buurvrouw-die-rosse-kinderen-pestniet-onder-indruk-van-protestactie-en-doet-karaoke-om-betogers-te-verjagen
Het meldpunt rOscisme ondersteunt het initiatief van Steven Baghus.
https://www.facebook.com/events/648352671988937/
Kinderen die naturel rood haar hebben worden in België heel vaak zwaar gepest. Door
de veelheid aan klachten en incidenten met een roscistische ondertoon, heeft Steven
Baghus in België een meldpunt voor roscisme opgericht. Daar kwamen nu reeds ook

twee klachten uit Nederland binnen. Blijkbaar is roscisme ook een probleem in
Nederland. Vandaar dat het meldpunt roscisme zich daarom ook eveneens op
Nederland zal richten. Want ook mensen die te maken hebben met roscisme in
Nederland kunnen met mij contact opnemen om roscisme in de samenleving
maatschappelijk aan te kunnen pakken. Er is echter meer. Het meldpunt Roscisme wil
de mensen ook met het juridische middelen helpen. Indien mogelijk en gewild zet ik
eventueel een bemiddeling op tussen dader en slachtoffer. Verder wil ik ook de
problematiek van roscisme in kaart brengen en ondersteuning bieden aan ouders die te
maken hebben met kinderen die omwille van hun haarkleur worden gepest. Soms
weten mensen niet hoe ze dit precies moeten aanpakken. Het meldpunt Roscisme wil
daarnaast ook statistieken opmaken van deze problematiek en uiteindelijk ook
roscistisch geïnspireerde geweldmisdrijven in kaart brengen.
Steven Baghus uit Merksem reed op zaterdag 13 augustus met een groep bikers uit
Antwerpen naar Houthulst.
Steven Baghus wil gepeste kindjes een hart onder de riem steken alsook de ouders die
te maken hebben met gevallen van roscisme.
Steven Baghus is 46 jaar, afkomstig uit Merksem en te bereiken op: 0498914517 of via
e-mail: bagste1@telenet.be
Een hartelijke groet,
Artikel geschreven door: Andy Vermaut
Meldpunt Roscisme
+32499357495
https://www.facebook.com/Meldpunt-Roscisme-1095729790438129/

www.antipestteam.be

SEPTEMBER Promotiemaand
4 maanden gratis lidmaatschap
September is traditioneel onze promotiemaand voor nieuwe leden.
Wie lid wordt, voor een jaar, vanaf 1 september 2016, blijft lid tot 01 januari 2018. Het
voordeel voor het nieuwe lid is dus 4 maanden gratis lidmaatschap. Vanaf 1 oktober 3
maanden, vanaf 1 november 2 maanden, enz.
Deze promotieactie is alleen geldig als u lid wordt voor een volledig jaar, of twee jaar,
en ze eindigt eind december 2016.
Zoals u weet proberen wij al jaren de bijdrage zo minimaal mogelijk te houden.
Neutr-On is dan ook de goedkoopste vakbond van het land en veel goedkoper dan de
andere vakbonden.

Door de gelijkschakeling van het arbeiders- en bediendenstatuut betalen ALLE leden
dezelfde bijdrage.
Er zijn drie mogelijkheden om uw bijdrage te betalen:





Ofwel betaalt u 120 euro voor 2 jaar. De vakbondspremie van het eerste jaar
dient dan als lidgeld van het tweede jaar.
Of u betaalt 65 euro per jaar. Hier is de vakbondspremie ook al afgetrokken.
(Wat administratief minder werk meebrengt.)
Of u betaalt maandelijks met een doorlopende opdracht 6 euro per maand. Ook
hier is de vakbondspremie er al afgetrokken.
Kaderleden, directeurs, e.d. betalen 100 euro per jaar of 9 euro per maand. (Hier
is de vakbondspremie ook al afgetrokken.)

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via het inschrijvingsformulier op de site.
Vul ook het formulier “doorlopende opdracht” in en geef het aan uw bank of regel die
opdracht via PC-banking.
(* Deze actie geldt niet voor nieuwe leden die werkloos zijn, gepensioneerd of nog
studeren.) Studenten of gepensioneerden betalen 25 euro per jaar.
Betaal per overschrijving op rekeningnummer BE51001235883262,
met vermelding: lidgeld Neutr-On / Vakbond.
Inschrijven kan via volgende link op de website: http://www.neutr-on.be/lidgeld
Dit is een ideaal moment om familie, vrienden, collega’s en kennissen lid te maken!
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neutrale_en_Onafhankelijke_Vakbond

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.

