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60 jaar Verdrag van Rome
Zestig jaar geleden werd in Rome de basis gelegd voor het Europa zoals we dat vandaag
kennen. Het was het begin van de langste periode van vrede in de geschiedenis van Europa.
Bij de Verdragen van Rome besloten zes landen een gemeenschappelijke markt op te richten
waar mensen, goederen en diensten zich vrij kunnen bewegen. Zij legden zo de basis voor
welvaart en stabiliteit.
Op deze verjaardag kunnen we in Europa trots op het verleden terugblikken en hoopvol naar
de toekomst kijken. Al zestig jaar lang bouwen we aan een Unie die vreedzame
samenwerking, de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid en solidariteit
tussen de Europese naties en volkeren verdedigt. Nu is het aan ons om samen aan een betere
toekomst te werken.
We geven u hier een overzicht van evenementen overal in Europa naar aanleiding van de
zestigste verjaardag van de Verdragen van Rome en blikken terug op enkele mijlpalen uit de
recente Europese geschiedenis.
Witboek over de toekomst van Europa
Alle verdere info via:
https://europa.eu/european-union/eu60_nl

▪

VS verhoogt de rente
De VS wil de Amerikaanse economie stimuleren. En daar zijn alle middelen goed voor,
inclusief protectionisme, de eis om fabrieken terug te brengen naar de Verenigde Staten en
het opleggen van importheffingen op producten uit lagelonenlanden. De keerzijde is dat de
producten die in Verenigde Staten worden geproduceerd, duurder worden, want ze kunnen
er niet zo goedkoop worden gemaakt als in Mexico of China. De belaste goederen uit het
buitenland worden in de Verenigde Staten uiteraard ook duurder. Daardoor neemt de kans op
inflatie toe.
Dat betekent ook dat de korte- en langetermijnrente verder kunnen stijgen.

Dat brengt weer een andere zorg naar boven: hogere rentelasten op schulden.
De Fed houdt vast aan haar prognose dat de rente dit jaar in totaal drie keer geleidelijk zal
worden opgetrokken. Volgens de Amerikaanse centrale bank zijn de doelstellingen voor de
Amerikaanse arbeidsmarkt en de inflatie nagenoeg behaald.
Door de rente te verhogen wil de Fed een oververhitting van de Amerikaanse economie
tegengaan en een al te sterke stijging van de inflatie voorkomen. Een hoger rentetarief maakt
het iets duurder om geld te lenen, wat de toename van de vraag enigszins kan remmen.
Tegen 2019 wordt verwacht dat het belangrijkste rentetarief in de VS op 3 procent zal staan.
In de eurozone staat de rente nog altijd op nul. Europa kampt nog altijd met trage groei en
hoge werkloosheid in de zuidelijke lidstaten en Frankrijk. Bovendien is er onzekerheid over de
omstandigheden van een komende brexit en hangen er schaduwen boven een aantal grote
Italiaanse banken maar ook Deutsche Bank.
Ook zal een hogere rente in de VS de dollar duurder maken tegenover de euro. Dat kan de
Europese exporteurs naar Amerika in de kaart spelen en de inflatie in de eurozone wat
opkrikken omdat ingevoerde producten dan duurder worden. Die lage inflatie is nu net één
van de kopzorgen van de ECB.
Anderzijds kan een duurdere dollar dan weer tot protectionistische reflexen leiden in de
Verenigde Staten, zeker met president Donald Trump.

▪

Begroting blijft probleem
'De regering-Michel heeft opvallend snel een akkoord bereikt over de begrotingscontrole
2017. Maar het is een illusie te denken dat de sanering van de Belgische overheidsfinanciën
op koers is,' schrijft redacteur Alain Mouton in Knack.
De federale regering hoopt dit jaar op een begrotingstekort van 1,7 procent van het bbp.
Twee jaar geleden was de doelstelling voor 2017 een tekort van 1 procent en een evenwicht
in 2018.
De regering-Michel pakt uit met een begrotingscontrole zonder belastingverhogingen en
harde besparingsmaatregelen, zegt ze. Het gaat hoogstens over “technische correcties”. De
regering kan onder andere rekenen op de lagere kosten van de notionele-intrestaftrek (325
miljoen euro) en lagere intrestlasten (47 miljoen euro). Ook hoopt de regering op extra
inkomsten en minder uitgaven door een hoger dan verwachte jobcreatie. Het
Monitoringcomité had een inspanning van 313 miljoen euro gevraagd, de regering telde daar
een buffer van 559 miljoen euro bij. Bijna 900 miljoen wordt dus zonder pijnlijke ingrepen
gevonden.
De begroting voor 2017 zit daarmee op koers naar het afgesproken tekort van -1,7 procent, is
te horen bij premier Charles Michel. Dat tekort verklaart meteen waarom deze
begrotingscontrole zo snel en gemakkelijk werd afgerond. De voorbije jaren heeft de regeringMichel de begrotingslat steeds lager gelegd. Dan is het niet moeilijk om de doelstellingen te
realiseren.
Maar bij de oppositie hoort men een ander geluid.
‘Een wereldvreemde goednieuwsshow’, reageert Kristof Calvo (Groen), ‘budgettaire fictie’,
zegt de PS. ‘De regering heeft geen benul van de problemen van de bevolking’, besluit SP.Avoorzitter John Crombez.

‘Er is geen nieuw beleid, alle heikele punten worden doorgeschoven, over eerlijke belastingen
spreekt men niet meer en van het nationaal investeringsplan is er al helemaal geen sprake’,
hekelt Calvo het akkoord over de begrotingscontrole.
Calvo spreekt van een nieuwe gemiste kans om gehoor te geven aan ‘de brede roep’ om een
meer rechtvaardig belastingsysteem. De groene fractieleider roept premier Michel daarom
opnieuw op ‘zich aan zijn belofte te houden’. ‘KMO’s en werknemers moeten minder worden
belast, multinationals en grootste vermogens kunnen wel een extra steentje bijdragen. Dat is
de stap die nu gezet moet worden.’
Sp.a-voorzitter John Crombez besluit uit het cijferwerk vooral dat N-VA, MR, CD&V en Open
Vld ‘geen flauw benul hebben van wat er op dit moment bij de bevolking gebeurt’. ‘We zijn
het land met de sterkst stijgende prijzen en facturen, één op de vijf kan intussen zijn
elektriciteitsfactuur niet meer betalen, een recordaantal mensen zit in schulden en de
besparingen in de gezondheidszorg leiden tot duurdere medicijnen en hogere prijzen bij
kinesisten, enzovoort’, zo reageerde hij in De Zevende Dag. ‘Maar niets van dat alles zit in die
begrotingsbesprekingen.’
Ook Meryame Kitir, fractieleider voor sp.a is hard voor de huidige regering. “Ons land is het
enige land in Europa waar werknemers het voorbije jaar minder konden kopen met hun loon.
De lonen gingen in België onvoldoende omhoog om het verlies aan koopkracht te kunnen
compenseren. Dit alles blijkt uit een studie van het Europees Vakbondsinstituut (ETUI).
Uit die studie blijkt dat ons land de laatste van de klas is als het op koopkracht aankomt. Alle
overige landen in de Europese Unie doen beter. België kende een daling van de koopkracht
van het loon met 0,94 procent. Ondanks alle beloftes die de regering de mensen nu al een
halve legislatuur wil doen geloven, houden we minder over. De beperkte loonsverhoging,
bleek onvoldoende om de vele factuurstijgingen zoals water, elektriciteit en medicatie mee te
kunnen betalen. Dat zijn de feiten.”
De studie van ETUI toont de evolutie van de koopkracht. Daarbij wordt de loonsevolutie
vergeleken met de inflatie en wat blijkt? Die inflatie is in België in het bijzonder vanaf 2016
zeer hoog.
“Deze regering ging het anders doen. Maar wat zien we? De economie stokt en de mensen
houden aan het einde van de maand minder over. Deze meerderheid keurde vorige week nog
een verstrenging van de loonwet goed waardoor deze trend de komende jaren nog dreigt aan
te houden", besluit Kitir. Ze roept de regering op alvast de BTW op elektriciteit weer te
verlagen naar 6 procent en een bijdrage te vragen aan de grote vermogens.
Lees ook de commentaar van PVDA:
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/03/14/proficiat-allemaal-u-verdient-te-weinig
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De Nederlandse verkiezingen
Bij de afgelopen Nederlandse verkiezingen hadden de kiezers 28 partijen om op te stemmen.
13 partijen haalden minstens 1 zetel.
De VVD is de winnaar van de verkiezingen en blijft de grootste partij, maar haar winst is
paradoxaal, want ze verliest wel acht zetels ten opzichte van 2012.
Links het slechter gedaan dan ooit. PvdA, GroenLinks en SP halen samen nog niet eens 40
zetels, een aantal dat de PvdA in het verleden met gemak in zijn eentje haalde.

Toch is duidelijk dat Nederland gekozen heeft voor continuïteit.
Mark Rutte kan zijn derde kabinet gaan vormen, maar het zal niet makkelijk worden.
Verrassend is de komst van de partij DENK in het parlement. De partij vertegenwoordigt de
Turken. Maar eigenlijk vertegenwoordigt ze het regime van de Turkse president Erdogan.
Die riep de Turken in het buitenland op om vooral niet op partijen te stemmen die ‘Turkije als
vijand zien’. Daarna voegde hij eraan toe: ‘De ene kandidaat (Wilders) is een racist die in de
peilingen voorstaat. Volgens Erdogan moeten ‘alle buitenlanders daar, ‘moslims en Turken’
niet op die twee grote partijen (VVD en PVV) stemmen. Erdogan mengde zich ondubbelzinnig
in de interne aangelegenheden van een democratische rechtsorde.
DENK nam geen afstand van deze uitspraken. Stilzwijgend stemde DENK in met de idee dat de
Nederlandse moslims buitenlanders zijn. Nu hebben duizenden op aanmoediging van Erdogan
en de salafistische moskeeën op DENK gestemd. DENK en Erdogan transformeren het
multiculturele vraagstuk in een interetnisch vraagstuk.
Dat is gevaarlijk en onwenselijk volgens de Nederlandse kranten.
DENK is ontstaan als afsplitsing van twee van origine Turkse PvdA-Kamerleden. Kuzu en
Öztürk werden in november 2014 uit de fractie gezet en geroyeerd omdat ze het
integratiebeleid van minister van Sociale Zaken en vicepremier Lodewijk Asscher niet
steunden. Asscher staat een integratiebeleid voor van “aanpassen en loslaten”. Zo moeten
nieuwkomers bijvoorbeeld een participatieverklaring ondertekenen waarmee ze verklaren de
waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving te kennen en te respecteren.
DENK komt met drie zetels in de Kamer. In Rotterdam en Den Haag is ze groter dan de PvdA.
Het wordt de komende jaren afwachten hoe de partij zich gaat ontwikkelen.
De PvdA is de grote verliezer.
Negen zetels haalt de partij. Een historisch dieptepunt en 29 zetels minder dan in 2012.
En de partij heeft nooit eerder zo’n nederlaag geleden als nu.
Op het eerste gezicht lijkt het alsof de nederlaag van de sociaaldemocratische Partij van de
Arbeid (PvdA) niet ten goede is gekomen aan de andere linkse partijen.
Een mogelijke verklaring is dat het economische tij de partij de nek heeft omgedaan. Na
negen crisisjaren gaat het weer goed met de Nederlandse economie. De PvdA had net als de
SP een zorgelijke boodschap: de zorg staat op instorten en we hebben last van
arbeidsmigranten die onze lonen drukken en onze banen inpikken.
Winnaars D66 en GroenLinks hadden daarentegen een positieve boodschap vol kansen voor
iedereen.
Naast het failliet van de sociaaldemocratie en een matige score voor links zien we vooral een
forse ruk naar rechts. Dit uit zich niet zozeer in het gezamenlijk zetelaantal. In 2010 haalden
Wilders’ PVV, de liberalen van de VVD, de christendemocratische CDA (Christen-Democratisch
Appél) en de gereformeerde SGP (Staatkundig Gereformeede Partij) samen 78 zetels. In 2012
waren dit er 72 en nu 77, inclusief twee zetels voor de nieuwe Forum voor Democratie. Een
redelijk stabiel beeld dus.
De ruk naar rechts is dus gedeeltelijk populistisch met haar virulente racisme. Maar ze is ook
sociaaleconomisch van aard. De positie van D66 als klassiek liberale partij laat dit goed zien.
D66 heeft zich vanaf de opkomst laten kennen als een felle en hardnekkige tegenstander van
populistisch en racistisch rechts. Dit maakt haar aantrekkelijk voor mensen die een open,
kosmopolitische samenleving willen. Ze combineert dit met een klassiek rechts economisch
programma. Zo is D66 bijvoorbeeld een voorstander van de flexibele arbeidsmarkt, vindt ze

de ordenende rol van cao’s en sociaal overleg best ver gaan en bepleit ze lastenverlichting
voor ondernemers. D66 is dit jaar als vierde partij uit de bus gekomen.
Het CDA, de derde partij, is een klassieke rechtse confessionele partij die vooral steun vindt
op het platteland. Zij stond met Lubbers aan de wieg van het neoliberalisme in Nederland
begin jaren 80 en heeft sindsdien geen noemenswaardige ideologische veranderingen
ondergaan.
Deze vier partijen hebben een comfortabele meerderheid van 91 zetels om een
rechtseconomisch beleid door te voeren. Het enige probleem is geen enkele partij bereid zegt
te zijn met de PVV te regeren.
De coalitie zal enkel uit vier partijen kunnen bestaan. Het meest voor de hand liggend lijkt
VVD, CDA en D66 aangevuld met klein rechts of met een wisselende gedoogsteun vanuit de
Kamer.
De toekomst van Nederland gaat in ieder geval rechts worden. Mark Rutte gaf de laatste week
van de campagne al een voorproefje van de komende vier jaar door te melden dat hij het
vakantiegeld van bijstandsgerechtigden wil afschaffen. De kans is groot dat de doorbetaling
bij ziekte en de Wet Werk en Zekerheid op de schop gaan. Ook zal de positie van zelfstandigen
zonder personeel, zo’n 1 miljoen mensen ondertussen, steviger verankerd worden in de
arbeidsmarkt. En het islamofoob en vluchtelingenvijandige klimaat zal in stand gehouden
worden.
De sociaaldemocratie, de vakbeweging en de linkse partijen zullen betere economische
antwoorden moeten formuleren om deze beweging bij de volgende verkiezingen te stoppen.
LOUIS TOBBACK verwoordde de PvdA-nederlaag als volgt: Je moet geen moeilijke verklaringen
zoeken voor de nederlaag van de Nederlandse socialisten. De PvdA heeft haar kiezers niet
verdedigd. De Nederlandse socialisten hebben hun eigen mensen in de steek gelaten.
Volgens Neutr-On kan de Nederlandse PvdA zich beter hervormen naar het voorbeeld van de
Belgische PVDA. De PVDA blijft in Wallonië groeien en haalt, volgens de peilingen, al meer
stemmen dan de PS. En in Vlaanderen begint men een zelfde tendens waar te nemen.
Lees ook volgende commentaren:
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/03/16/na-de-val-van-pvda-in-nederland-is-desociaal-democratie-dood
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/03/17/10-bedenkingen-na-de-nederlandseverkiezingen
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Wijzigingen wetgeving
Laatste wijzigingen:
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/
20/01/2017 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de
onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs (B.S.: 06/03/2017)
Toegevoegd.
Datum aanpassing : 6/3/2017
15/04/1958 - Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend,
wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar
Onderwijs. (B.S.: 20/04/1958)
Art. 16 - verwijzing naar de Codificatie betreffende sommige bepalingen voor het onderwijs.
14/04/1977 - Koninklijk besluit betreffende de afwezigheden van lange duur gewettigd door
familiale redenen, van de gesubsidieerde personeelsleden. (B.S.: 29/04/1977)
Art. 1.
16/12/1981 - Koninklijk besluit betreffende het syndicaal verlof in het Gesubsidieerd
onderwijs. (B.S.: 26/02/1982)
Art. 1 en 2.
26/04/1990 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof voor verminderde
prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde
prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S.: 25/07/1990)
Art. 1.
27/06/1990 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de
salarisschalen, en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs. (B.S.: 27/02/1991)
Art. 13ter - verwijzing naar de Codificatie betreffende sommige bepalingen voor het onderwijs.
31/07/1990 - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van
bepaalde bekwaamheidsbewijzen van godsdienstige of ideologische aard met de vereiste of
de voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen in de door de Vlaamse Gemeenschap
gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen. (B.S.: 01/11/1990)
Art. 1 en 2 - verwijzing naar de Codificatie betreffende sommige bepalingen voor het
onderwijs.
07/11/1990 - Besluit van de Vlaamse Regering tot in aanmerking nemen van diensten voor
personeelsleden van het deeltijds beroepssecundair onderwijs (B.S.: 26/01/1991)
De titel van dit besluit.

27/03/1991 - Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het
Gemeenschapsonderwijs. (B.S.: 25/05/1991)
Art. 3, 4, 28, 42bis, 56/1, 77quater, 103septies en -decies - o.a. verwijzing naar de Codificatie
betreffende sommige bepalingen voor het onderwijs.
27/03/1991 - Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding. (B.S.:
25/05/1991)
Art. 4, 5, 6, 19, 33, 39bis, 44quinquies decies, 51quater, 74bis/1 en 84quinquies decies - o.a.
verwijzing naar de Codificatie betreffende sommige bepalingen voor het onderwijs.
19/12/1991 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof dat aan de
personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra wordt verleend voor
het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen van
de Staat en van de Gemeenschappen of de Gewesten erkende politieke groepen,
respectievelijk ten behoeve van de voorzitters van die groepen. (B.S.: 20/03/1992)
Art. 1.
28/07/1995 - Besluit van de Vlaamse regering betreffende het verlof om een ambt uit te
oefenen in een ministerieel kabinet van een lid van een Gemeenschaps- of Gewestregering,
van een lid van de federale regering of van een gewestelijk staatssecretaris, en bij een
secretariaat, de cel algemene beleidsco&ouml;rdinatie en een cel algemeen beleid bij een lid
van de federale regering door personeelsleden van het onderwijs en van de centra voor
leerlingenbegeleiding. (B.S.: 27/10/1995)
Art. 1.
03/06/1997 - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een vergoeding
voor begrafeniskosten in geval van overlijden van personeelsleden van het onderwijs en de
psycho-medisch-sociale centra. (B.S.: 19/07/1997)
Art. 1.
24/01/2003 - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling en indeling van de ambten in
het buitengewoon onderwijs (B.S.: 11/04/2003)
Art. 20bis en 27bis - verwijzing naar de Codificatie betreffende sommige bepalingen voor het
onderwijs.
21/02/2003 - Besluit van de Vlaamse regering betreffende het verlof wegens
moederschapsbescherming voor de personeelsleden van het onderwijs (B.S.: 28/03/2003)
Art. 1.
21/11/2003 - Besluit van de Vlaamse regering houdende de salarisschalen van bepaalde
personeelsleden van het onderwijs (B.S.: 11/02/2004)
Art. 1.
25/06/2004 - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling en indeling van de ambten in de
instellingen van het gewoon basisonderwijs (B.S.: 18/11/2004)
Art. 10bis en 11bis - verwijzing naar de Codificatie betreffende sommige bepalingen voor het
onderwijs.
29/10/2004 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende geldelijke en administratieve
bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door het Vlaams
Ministerie van Onderwijs en Vorming (B.S.: 10/01/2005)

Art. 1 en 8 - verwijzing naar de Codificatie betreffende sommige bepalingen voor het
onderwijs.
13/07/2007 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jaarlijkse vakantieverlof van de
personeelsleden, tewerkgesteld in de kinderdagverblijven van het gemeenschapsonderwijs in
het Tweetalige Hoofdstedelijke Gebied Brussel (B.S.: 24/08/2007)
Art. 1 - verwijzing naar de Codificatie betreffende sommige bepalingen voor het onderwijs.
15/02/2008 - Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 betreffende het
ziekteverlof, het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte, het langdurig verlof voor
verminderde prestaties wegens medische redenen en de terbeschikkingstelling wegens ziekte
voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
(B.S.: 10/04/2008)
Art. 1, 7, 17 en 21 - verwijzing naar de Codificatie betreffende sommige bepalingen voor het
onderwijs.
03/07/2009 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het omstandigheidsverlof, het
verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval
van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties,
gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties
wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en
de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S.: 13/10/2009)
Art. 3 - verwijzing naar de Codificatie betreffende sommige bepalingen voor het onderwijs.
08/07/2011 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de volledige tenlasteneming door
de werkgever in de onderwijssector van de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar
en van het werk en de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer (B.S.:
09/08/2011)
Art. 2 - verwijzing naar de Codificatie betreffende sommige bepalingen voor het onderwijs.
09/09/2011 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de
personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (B.S.: 05/12/2011)
Art. 11, 11°.
02/03/2012 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en de uitbetaling
van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs (B.S.: 04/04/2012)
Art. 1, 2, 4, 13, 14 en 16 - verwijzing naar de Codificatie betreffende sommige bepalingen voor
het onderwijs.
Datum aanpassing : 24/2/2017
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Kamperen aan de school
Bij het begin van de inschrijvingen slaat de kampeergekte in sommige secundaire scholen toe:
ouders troepen er samen om zeker te zijn van een plekje voor hun kind. Soms in een rijtje op
de stoep, soms in ware festivalstijl. Hoe gaan directeurs daarmee om?

In sommige scholen staan nog steeds ouders op de stoep. Dat oogt niet alleen slordig, het
heeft ook een ongewenst aanzuigeffect. Bovendien is kamperen meestal niet nodig, want
vraag en aanbod houden elkaar goed in evenwicht. Soms wordt het een ‘gezellige sfeertje’.
Want de mensen verbroederen, beginnen zich praktisch te organiseren of houden een
picknick. Als het echt slecht weer is openen de scholen meestal de school en wordt er soms
koffie geschonken.
Ouders nemen graag het zekere voor het onzekere, laten hun kind graag school lopen in de
school van hun keuze en zijn bereid daarvoor te kamperen. Het hoort er als het ware bij. Ze
stellen soms zelf een gerechtsdeurwaarder aan om een volgorde op te stellen.
Meestal wordt er bij de overgang naar het secundair een evaluatieproef afgenomen in de
school. Daarmee kan men de leerlingen indelen volgens hun bekwaamheidsniveau.
Misschien kan dit systeem uitgebreid worden voor alle secundaire scholen per regio, voor ze
hun keuze al gemaakt hebben. Zo zouden de leerlingen beter kunnen begeleid worden naar
hun gewenste en bereikbare studiekeuze.
“Op zich is het wel flatterend dat ouders voor onze school in de rij willen gaan staan.” zegt
een directeur. Toch wilden ze iets aan de situatie doen. Ze werken nu met een online
registratie om het telefonisch aanmelden op de inschrijvingsdag sneller te laten verlopen.
“Ideaal is het dus nog steeds niet, maar toch beter dan buiten in de kou staan.” zegt een
vader.

Lees meer over de richtlijnen bij het inschrijven van leerlingen in het basis- en secundair
onderwijs.
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/leerlingenadministratie-basisen-secundair-onderwijs/leerlingen-inschrijven-in-het-basis-en-secundair-onderwijs
http://www.dewereldmorgen.be/blog/emsdepreeuw/2017/03/13/kamperen-aanschoolpoort-survival-of-the-fittest

▪

Kritische dialoog
Jongeren leren alleen maar over religie door een vak dat op theologie is gebaseerd en alleen
maar de door gelovige mag gegeven worden of door vrijzinnigen die weleens een
ongenuanceerde visie op religie en gelovigen in de hand werkt volgens Patrick Loobuyck.
Dat laatste is een erg subjectieve waarneming. Het klopt wel dat de leerkrachten nietconfessionele zedenleer duidelijk werken vanuit een vrijzinnig humanistisch perspectief. Dit
gebeurt wel steeds in een geest van actief pluralisme. Een levensbeschouwelijk vak kan immer
slechts gegeven worden door iemand met dezelfde levensbeschouwing. Anders krijgt men
een verborgen curriculum.
Jongeren hebben net nood aan een geëngageerd vak waar ze ondersteuning krijgen om hun
eigen levensbeschouwing verder uit te diepen en kritisch te analyseren. Dat kritisch denken is
nu net de basis van het vak niet-confessionele zedenleer waar het principe van het vrij
onderzoek centraal staat. Hoewel duidelijk vrijzinnig humanistisch geëngageerd, wordt het
vak zeker niet ongenuanceerd gegeven.

Loobuyck heeft niet helemaal ongelijk wanneer hij praat over de problematische eenzijdige
visie en het gebrek aan kritische reflectie binnen de verschillende lessen godsdienst. Wat hij
wel vergeet te vermelden is dat er al geruime tijd ook aandacht gaat naar de
interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking tussen de
verschillende levensbeschouwingen op school. Waar de inspectieleden van niet-confessionele
zedenleer trouwens mee aan de basis van staan.
Alle instanties van de leerkrachten tekenden een engagementsverklaring dat ze ook binnen
hun vakken aandacht zullen besteden aan die competenties en de dialoog. Deze dialoog
wordt gevoerd met respect voor de universele mensenrechten. In de praktijk bezoeken de
klassen ook al de verschillende levensbeschouwingen en biedt het de leerling de kans
hierover te reflecteren. De leerkrachten zedenleer en vrijzinnig humanistische consulenten
constateren trouwens eveneens dat de opvattingen van islamleerkrachten (en andere) vaak
problematisch zijn tegenover bijvoorbeeld homoseksualiteit of evolutietheorie. Maar de
leerlingen staan gelukkig wel open om mee in debat te gaan. Jongeren worden meer
uitgedaagd om kritische te denken en in dialoog te gaan met andersdenkenden dan gedacht
door Loobuyck.
Uiteraard moeten we ons ook hoeden voor leerkrachten die weinig of niet kritisch genoeg
geïnformeerd zijn. Verdere dialoog tussen de verschillende instanties van de
levensbeschouwingen is hiervoor noodzakelijk om zo vanuit een geëngageerd vak
levensbeschouwelijke kennis door te geven.
Bron: demens.nu
http://www.demens.nu/nl/OpiniesEnNieuws/opiniestukken/opinies/20170303_Levensbesch
ouwingopschool.html

▪

Vaste benoemingen
Sinds vorig schooljaar is de ingangsdatum van een vaste benoeming vervroegd naar 1 juli of 1
oktober. De overheid vraagt de benoeming liefst vóór 10 juni te melden.
Sinds vorig schooljaar is de ingangsdatum van een vaste benoeming vervroegd naar 1 juli of 1
oktober. Ook de datum van vacantverklaring wijzigde daardoor: betrekkingen die op 1 maart
vacant zijn, moet je meedelen vóór 1 april. Zo heb je meer tijd voor de benoemingsprocedure
en de melding van de benoeming aan je werkstation.
De regelgeving voorziet daarvoor 3 maanden na de ingangsdatum (uiterlijk 30 september voor
benoemingen van 1 juli). Toch is het beter dat uiterlijk op vrijdag 9 juni te doen. Zo vermijd je
de onterechte betaling van uitgestelde bezoldiging in juli en augustus en krijgt je personeelslid
vanaf 1 juli meteen zijn correcte salaris als vastbenoemde.
Bron: http://pro.g-o.be/nieuws/2837

SECTOREN

▪

Vijftigplussers welkom
Werk zoeken als 50-plusser is geen sinecure. Dat inspireerde dertigers Nicolas Moerman en
Mathieu Vandenhende om rekruteringskantoor Nestor op te richten. Hun handelsmerk? Ze
bieden enkel jobs aan van bedrijven waar oudere kandidaten welkom zijn. Nicolas vertelt:
“Vijftigplussers zijn gedroomde werknemers.”
Heb je veel ervaring maar geen werk? Ben je een dagje ouder en verlang je naar een rustiger
werkritme? Of ben je met pensioen maar wil je actief blijven? Dan sta je vaak voor een
moeilijke zoektocht.
Loyaal en betrokken
Die zoektocht inspireerde dertigers Nicolas en Mathieu. Ze richtten uitzendkantoor Nestor op,
met één doel voor ogen: elke job die ze aanbieden, komt van een bedrijf dat graag 50-plussers
of gepensioneerden aanwerft. Bestaan zulke bedrijven dan?
Nicolas legt uit: “Hoewel de perceptie wil dat bedrijven geen oudere werknemers willen
aanwerven, geldt dit zeker niet voor alle bedrijven. Dat ondervinden we bij Nestor elke dag:
sommige werkgevers staan net wel open voor 50-plussers. En die proberen wij te strikken.
“Werkgevers die graag met vijftigplussers werken, erkennen de meerwaarde die oudere
werknemers te bieden hebben voor hun organisatie,” aldus Nicolas. “Ze zijn loyaal en
betrokken, ze hebben dankzij hun ervaring een gezonde werkmentaliteit en ze kunnen zich
flexibel opstellen. Die combinatie maakt van hen gedroomde werkkrachten.”
Alle info via:
http://www.nestor.be/veelgestelde-vragen

▪

Witte woede weer woest
Sinds de zomer van 2016 liggen de onderhandelingsvoorstellen van de non-profitsector op de
tafel van de federale en de Vlaamse regering.
Pas na een massale Nationale betoging op 24 november 2016 en herinneringsacties op 22
december 2016 kwamen de regeringen met een onderhandelingskalender. Drie maanden
later blijkt het een ontmoetingskalender. Geen vooruitgang, geen duidelijk mandaat, geen
engagement in zicht. Zelfs de noodzakelijke basisgegevens vanuit de overheid liggen niet op
tafel.
Hoeveel signalen zijn er nog nodig om de urgentie in te zien?
Berichten over hoge werkdruk, toenemende zorgvragen en personeelstekorten: ze duiken op
met de voorspelbaarheid van een klok. Geen enkele deelsector van zorg en welzijn blijft
onbesproken. Regelmatig is er publieke verontwaardiging, als ergens een concrete situatie

ernstig misloopt. Intussen luidt de alarmbel ook in metingen en rapporten. En niet in het
minst in de grote bezorgdheid van non-profitwerknemers ter verdediging van menselijke zorg.
De zorgsector staat voor enorme uitdagingen. Waar blijft de urgentie van de overheid om er
iets aan te doen? Waarom gebeurt er niets, als de non-profitwerknemers daar niet steeds
opnieuw voor betogen? De vraag stellen is ze beantwoorden.
Een meerjarenakkoord voor zorg en welzijn moet dringend vooruitgang maken voor meer
jobs, werkbaar werk en kwaliteitsvolle loopbanen voor de honderdduizenden werknemers die
deze zorg elke dag weer opnieuw bieden. Kwaliteitsvolle zorg en welzijn is belangrijk genoeg.
Info over De Witte Woede:
http://www.wittewoede.be/nieuws/persbericht-nationale-betoging-van-de-non-profitsector21-maart-2017-brussel
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2017/03/21/witte-woede-de-lente-van-de-nonprofitsector
http://pvda.be/artikels/betoging-non-profit-we-willen-geen-sector-worden-waar-winst-hethoogste-goed

▪

Transportsector sjoemelt
De markt wordt verstoord door concurrentievervalsing en de overheid misloopt een hoop
sociale inkomsten en belastinggeld.
Het tijdperk echter waarin louter zwartwerk, simpele uitkeringsfraude en bijdragefraude de
grote boosdoeners waren, is voorbij. Sinds de eenmaking van de Europese markt en bijgevolg
de toenemende grensoverschrijdende dienstverlening en tewerkstelling, krijgt men meer en
meer te maken met georganiseerde fraude. Het fenomeen “sociale dumping” waarbij
bedrijven fictieve vennootschappen of ‘postbusvennootschappen’ oprichten in lidstaten waar
belastingen, sociale standaarden en arbeidsvoorwaarden veel lager liggen en van daaruit
aldus goedkopere werknemers tewerkstellen, is niemand nog onbekend.
Volgens recente berichtgevingen in de media laten de gevolgen van het fenomeen zich
bijzonder voelen in onze Belgische transportsector. De Belgische Transportarbeidersbond
beweert de afgelopen vier jaar zo’n zesduizend jobs voor Belgische chauffeurs te hebben zien
verloren gaan ten gevolge van sociale dumping. In hun plaats zitten Midden- en OostEuropeanen achter het stuur in de vrachtwagens. Deze mensen worden volgens de BTB
ronduit uitgebuit: zij blijven soms maandenlang weg van huis, leven in hun vrachtwagen, in
slechte hygiënische omstandigheden en ontvangen een veel te laag loon.
Om het groeiend fenomeen de kop in te drukken, heeft de Belgische Staat de strijd tegen
sociale dumping in de transportsector aangebonden en doet daarvoor beroep op alle actoren
die ook maar een bijdrage kunnen leveren in de aanpak hiervan. De overheid stimuleert die
diensten ook om volledig samen te werken, omdat enkel op deze manier sociale
dumpingpraktijken getackeld kunnen worden.
Wie houdt zich bezig met de aanpak van sociale dumping in deze sector?
In de eerste plaats de sociale inspectiediensten. De vier grote federale sociale
inspectiediensten zijn: Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), De Sociale Inspectie (SI), De
Inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en De Inspectiedienst van de

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Daarvan zijn de twee eerst vernoemde partijen de
belangrijkste spelers in het sociale dumpingverhaal.
Omdat de transportsector een zeer specifieke sector is, met zeer specifieke cao’s en omdat
binnen de overheid de overtuiging gegroeid is dat de problemen in de transportsector
strenger moeten aangepakt worden, is er binnen TSW in Mechelen voor gans Vlaanderen een
directie opgericht die zich hier specifiek op focust. Tevens zijn er binnen de territoriale
directies aparte cellen opgericht met inspecteurs die zich specifiek toeleggen op
grensoverschrijdende tewerkstelling van buitenlandse werknemers en buitenlandse bedrijven
en dit in verschillende sectoren waaronder ook de transportsector. Deze worden de Cellen
Netwerk (ofwel: Cellen Covron) genoemd.
Lees verder via:
http://scriptiebank.be/scriptie/2016/samenwerkingsverbanden-de-strijd-tegen-socialedumping-de-transportsector-een
http://solidair.org/artikels/leven-als-beesten-de-camion?utm_source=pvda2017-0310&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter

▪

Jacht op de zieken
Er is onenigheid binnen de regering over welke sancties er moeten komen voor langdurig
zieke werknemers die niet meewerken aan hun reïntegratie.
De regering hoopt dit jaar nog 100 miljoen euro op te halen via de reïntegratie van langdurig
zieken. Het monitoringcomité ging nog uit van de 150 miljoen die bij de begrotingsopmaak
was ingeschreven. Er is nog geen akkoord over die maatregel.
N-VA-Kamerlid Jan Spooren reageerde tevreden op het nieuws dat de reïntegratieplannen
binnenkort komen. Hij sprak van "een evenwichtige aanpak waarbij responsabilisering wordt
gelinkt aan de inspanningen die alle betrokken actoren leveren om langdurig zieken opnieuw
op de arbeidsmarkt te integreren".
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) reageert verbaasd. De minister zelf
had op de persconferentie gezegd dat de coalitiepartners "een akkoord naderen", maar een
akkoord is er "helemaal nog niet".
Ook bij CD&V stelt men zich vragen bij de "eigenaardige profilering van N-VA". "Het akkoord
zal pas in de komende weken gefinaliseerd worden", zegt minister van Werk Kris Peeters.
Concreet is er nog onenigheid over de mate waarin sancties worden opgelegd wanneer een
werkgever geen concreet aanbod doet aan een werknemer die volgens de artsen deels weer
aan de slag kan. In de ogen van Open Vld wil N-VA daar nog te veel "een automatisme" van
maken. "Maar wat dan als de werkgever zijn zaak zou moeten verbouwen of een productielijn
zou moeten vertragen om de betrokken werknemers toch weer aan de slag te krijgen? ",
werpt De Blocks woordvoerster op.
N-VA'er Spooren blijft er echter bij dat er wel degelijk een akkoord is. "Over de principes.

De cijfers en bedragen liggen nog niet helemaal vast.", verduidelijkt hij. Spooren beklemtoont
daarbij dat het individuele reïntegratieplan dat moet worden uitgetekend "geen medische
diagnose" is, maar net ook andere criteria - zoals bijvoorbeeld extra kosten of moeilijkheden
voor de werkgever - in rekening zal nemen. "In het reïntegratieplan zal dus naar alles gekeken
worden", aldus Spooren. "Net daarom ook dat we dat plan als instrument willen gebruiken."
Volgens de N-VA'er is ook afgesproken dat niet met percentages maar met forfaitaire
bedragen zal worden gewerkt bij het bepalen van de sancties voor werkgevers. "We komen
van een tweede maand gewaarborgd loon, nadien was sprake van strafrechtelijke sancties,
dan van een percentage en nu zijn we dus uitgekomen op een forfait." De precieze bedragen
zijn wel nog voer voor discussie, erkent het N-VA-Kamerlid.
Daarnaast wil de N-VA zieken die niet meewerken aan hun reïntegratie bestraffen met een
inhouding van een deel van hun ziekte-uitkering. Dat idee valt echter niet in goede aarde bij
CD&V, die dat te verregaand vindt. Volgens de christendemocraten is afgesproken dat er geen
"blinde sancties" zullen komen waarbij werkzoekenden een percentage van hun uitkering
zouden verliezen als ze niet op reïntegratie ingaan. Er is volgens het kabinet-Peeters wel
degelijk nog sprake van sancties, maar dan enkel met een meer beperkte impact. In detail
treden doet men niet, maar aan de sancties zullen concrete voorwaarden verbonden zijn.
Lees ook:
http://pvda.be/artikels/dirk-van-duppen-weerlegt-kritiek-van-minister-deblock?utm_source=pvda2017-0325&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter
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Wat verandert er in April?
Zoals elke maand veranderen er ook nu weer enkele zaken. Hierbij een overzicht.
•

Geen tijdskrediet meer zonder motief

Vanaf 1 april is het niet langer mogelijk om nog tijdskrediet aan te vragen zonder reden, om
bijvoorbeeld aan je huis te werken of op wereldreis te gaan. Dat kwamen de sociale partners
eind vorig jaar overeen binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR), en de cao in kwestie gaat
begin volgende maand effectief in.
Wie tijdskrediet zonder motief nam, kreeg daar al sinds 2015 geen uitkering meer voor. Maar
nu wordt de mogelijkheid volledig afgeschaft. Langdurige werkonderbreking zonder reden
blijft wel mogelijk, maar enkel als de werkgever bijvoorbeeld akkoord gaat met een schorsing
van het contract voor een bepaalde duur, legt Piet van den Bergh van de studiedienst van
vakbond ACV uit.

Het tijdskrediet met zorgmotief wordt uitgebreid tot 51 maanden. Dat kan bijvoorbeeld om
voor een kind tot 8 jaar te zorgen, of voor een zwaar ziek familielid. Dat plan staat nog in de
steigers: vanaf 1 april kunnen mensen een uitkering krijgen voor 48 maanden tijdskrediet met
zorgmotief, in plaats van 36 maanden, aldus Van den Bergh.
•

Plafond dossierkosten woonlening

De banken mogen maximaal nog 500 euro dossierkosten aanrekenen wanneer u een
woonlening afsluit. Dat wordt maximum 800 euro voor een combinatie van een
overbruggingskrediet en een nieuwe lening. Bij een eerste herfinanciering mag maar de helft
van de kosten voor een initiële lening worden gevraagd.
•

Syndicus registreren wordt verplicht

Het wordt wettelijk verplicht om een syndicus in een appartementsgebouw te registreren bij
de FOD Economie. Dat staat in een koninklijk besluit van ministers van Justitie Koen Geens
(CD&V) en Middenstand Willy Borsus (MR), dat onderdeel is van een aanpassing van de wet
op mede-eigendom. Deze maatregel moet vanaf 1 april 2017 verplicht vervuld zijn voor elke
nieuwe VME. Reeds bestaande VME's hebben vanaf 1 april één jaar de tijd om hun syndicus
aan te melden.
•

Gents mobiliteitsplan treedt op 3 april in werking

Op 3 april, de eerste maandag van april, treedt in Gent het nieuwe en langverwachte
mobiliteitsplan in werking. Het plan moet de stad leefbaar houden, en minder auto's in de
stad te krijgen.
De stad wijst erop dat, naast de groei van voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer ook
het aantal auto's in de stad gegroeid is - met 17.000 extra op 10 jaar tijd.
•

Digitaal faillissementsdossier uit de startblokken

Het digitaal faillisementsdossier is mogelijk vanaf 1 april. Rechtbanken, curatoren en
schuldeisers zullen de belangrijkste documenten dan digitaal kunnen opstellen, ondertekenen
en uitwisselen. De Orde van Vlaamse Balies (OVB), die het digitale register uitwerkt en mee
prefinanciert, verheugt zich op de "enorme tijdsbesparing".
•

Crèches moeten over kwaliteitshandboek beschikken

Crèches met meer dan achttien opvangplaatsen moeten voortaan beschikken over een
kwaliteitshandboek. Die maatregel is ingebouwd in het kinderopvangdecreet dat sinds 1 april
2014 van kracht is, en oorspronkelijk moesten de kwaliteitshandboeken er op 1 april 2016 al
zijn, maar "om de werkdruk te verlichten", kregen de crèches een jaar extra de tijd.

▪

1500 jobs bij de spoorwegen
Ben je op zoek naar een job of toe aan een andere uitdaging? Dat komt goed uit. Want bij de
NMBS-Groep hebben we veel nieuwe medewerkers nodig, dit jaar alleen al zo'n 1.500.
En dat biedt jou mooie kansen! Zeker als je graag met vooruitstrevende technologie werkt.
Het vervoer over het spoor blijft groeien. Een gunstige ontwikkeling voor de NMBS-Groep,
maar ook voor jou. Er zijn immers voldoende mensen nodig om die groei in goede banen te
leiden. Daarbij komt nog dat in de komende jaren heel wat medewerkers van de
spoorweggroep met pensioen gaan. Zo'n 50% zelfs tegen 2020. Concreet wil dat zeggen dat er
tot die tijd ieder jaar ruimte is voor meer dan 1.500 nieuwe medewerkers.
Ambitieuze projecten
Wist je dat de NMBS-Groep de grootste investeerder van het land is? Bij ons zijn de projecten
heel divers en ambitieus: de uitbreiding van het spoornet, het verhogen van de veiligheid, het
verbeteren van het comfort in de treinen door het gebruik van de nieuwste technologieën...
De mobiliteit van de toekomst is onze grote uitdaging. Om deze uitdaging aan te gaan,
evolueert en transformeert de NMBS-Groep.
Alle info via:
https://www.despoorwegenwervenaan.be/who/gezocht-1.500-nieuwe-collega-s
https://www.despoorwegenwervenaan.be/

▪

Vrijwilligerswerk met uitkering
Wil je vrijwilliger worden? Lees dan het gratis digitale boekje ‘Slim Vrijwilligen. De
vrijwilligerswet in een notendop.” In dit boekje vinden vrijwilligers alle antwoorden op hun
vragen in heldere taal. Je kan het boekje op verschillende manieren delen:
https://issuu.com/vlaamssteunpuntvrijwilligerswerk/docs/slim_vrijwilligen
Mag u vrijwilligerswerk doen met een uitkering?
•
•
•
•
•
•
•

Welk vrijwilligerswerk wordt toegelaten?
Welk vrijwilligerswerk wordt niet toegelaten?
Welke formaliteiten moet u vervullen indien u een vrijwillige activiteit voor een
organisatie verricht?
Mag u bepaalde voordelen ontvangen in het kader van uw vrijwillige activiteit?
Wat moet u doen als de RVA de cumul van uw vrijwillige activiteit met het stelsel van
werkloosheid met bedrijfstoeslag aanvaardt ?
Wat moet u doen als de RVA de cumul van uw vrijwillige activiteit met het stelsel van
werkloosheid met bedrijfstoeslag weigert?
Wat zijn de gevolgen indien deze formaliteiten niet worden nageleefd?

Alle verdere info via:

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t7

▪

Hoofdoekverbod mag
Volgens Europees Hof van Justitie mogen werknemers hun personeelsleden verbieden om
zichtbare politieke, filosofische en religieuze tekens, zoals een hoofddoek of een keppeltje, te
dragen. Staatssecretaris Demir en Unia zijn blij dat er duidelijkheid is.
Zowel staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) als het interfederaal
gelijkekansencentrum Unia reageren positief op het arrest van het Europees Hof van Justitie,.
Dat zegt dat een werkgever niet discrimineert als hij zijn werknemers verbiedt kentekens van
hun politieke, religieuze of filosofische overtuiging te dragen in het kader hun
neutraliteitseleid.
Staatssecretaris Demir zegt in De Standaard dat het interfederaal gelijkekansencentrum Unia
het kader van het arrest nu 'actief en ondubbelzinnig' moet uitdragen naar zowel de religieuze
doelgroepen als de werkgevers'. 'We moeten rust brengen in dit dossier en die mogelijkheid
hebben we nu in handen. Verder polariseren heeft geen zin.'
Unia was oorspronkelijk naar de rechter gestapt met Samira Achbita omdat zij geen
hoofddoek mocht dragen op het werk als receptioniste van G4S Secure Solutions. Toch is
directeur Els Keytsman niet ontevreden. 'Deze uitspraak schept duidelijkheid. Dat was nodig
want de rechtspraak ging alle kanten uit', zegt Unia-directeur Els Keytsman.
Keytsman merkt op dat het Hof heeft bepaald dat een algemeen hoofddoekenverbod niet
kan. 'Door dit arrest kan de werkgever religieuze, filosofische en politieke kentekenen alleen
verbieden als er direct contact is met klanten. Het bedrijf moet een echt neutraliteitsbeleid
hebben dat coherent en systematisch is en dat toegepast wordt op alle filosofische, religieuze
en politieke kentekens.'
Waar gaat het over?
Het Hof velde het arrest in de zaak rond een klacht van Achbita. De Belgische moslima werd in
2003 door G4S Secure Solutions aangenomen als receptioniste. In het bedrijf bestond een
ongeschreven regel over neutrale klederdracht, die in geschreven vorm van kracht ging na het
ontslag van Achbita. Ze werd ontslagen omdat ze tijdens het werk absoluut een hoofddoek
wilde dragen.
Achbita trok naar de rechter. Het Hof van Cassatie had vragen bij de interpretatie van de
Europese antidiscriminatierichtlijn en trok daarop naar het Hof. Het Franse Hof van Cassatie
vroeg hetzelfde over een gelijkaardige zaak.
Het Hof besloot uiteindelijk dat zo'n verbod niet noodzakelijk een vorm van discriminatie
vormt, onder meer omdat het alle werknemers van het bedrijf tot neutrale klederdracht
verplicht. 'Uit de gegevens van het dossier waarover het Hof beschikt, blijkt niet dat deze
interne regel anders is toegepast ten aanzien van Achbita dan ten aanzien van de andere
werknemers van G4S', staat in een perscommuniqué van het Hof.
'Verregaangde implicaties voor godsdienstvrijheid'
'Een dergelijk verbod kan wel indirecte discriminatie vormen, indien vaststaat dat de daarmee
vastgestelde ogenschijnlijk neutrale verplichting in feite tot gevolg heeft dat de personen die
een bepaalde godsdienst aanhangen of een bepaalde overtuiging hebben bijzonder worden

benadeeld', nuanceert het Hof. 'Een dergelijke indirecte discriminatie kan evenwel objectief
worden gerechtvaardigd door een legitiem doel, zoals het nastreven door de werkgever, in de
relaties met zijn klanten, van een beleid van politieke, filosofische en religieuze neutraliteit,
mits de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn. Het is aan het
Belgische Hof van Cassatie om na te gaan of aan die voorwaarden is voldaan.'
Opvallend: in 2014 zei de Raad van State nog dat het hoofddoekenverbod in scholen een
schending is van de vrijheid van religie en mogelijk van het recht op onderwijs. De
onderwijsnetten negeerden die beslissing toen.
'Deze beslissing heeft verregaande implicaties voor de godsdienstvrijheid van gesluierde
moslimvrouwen voor de komende decennia', zegt professor Eva Brems van de UGent op de
website van *MO. 'Het gaat hier over de toegang tot werk van duizenden praktiserende
moslimvrouwen. Het Hof had de eerste stap kunnen zetten om de vervolging van gesluierde
moslimvrouwen te stoppen. Er is een strijd verloren voor gelijke rechten.
Jihadisten en islamofoben juichen bij deze beslissing, zegt Brems. 'Ze hebben hetzelfde
belang: aantonen dat de islam niet compatibel is met de Europese democratie.' Bron: Knack

▪

Betalingsproblemen
Wie contacteer ik wanneer ik mijn krediet niet meer kan afbetalen?
Je verliest je job, je wordt ziek, … Dit zijn onvoorziene omstandigheden waardoor je in
ernstige financiële problemen kan komen. Hopelijk overkomt je dit nooit. Mocht dit toch het
geval zijn, neem je best zo snel mogelijk contact op met je bank! Samen kunnen jullie kijken
welke maatregelen genomen kunnen worden om je maandlast minder zwaar te maken.
Welke mogelijkheden bestaan er om mijn maandlast te verlichten?
De volgende mogelijkheden bieden zich onder meer aan om de kredietlast te verminderen :
-

verlenging van de looptijd van het hypothecair krediet;
tijdelijk uitstel van betaling van kapitaal;
(gedeeltelijke) vervroegde terugbetaling indien mogelijk;
omschakeling van een afbetaling op basis van gelijke kapitaalsaflossing naar een
afbetaling op basis van gelijke termijnbedragen.

Ik kan mijn lening niet meer afbetalen, wat staat me te wachten?
Stel dat je achter raakt met de terugbetaling van je krediet, dan moet de bank dit melden aan
de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) bij de Nationale Bank van België. De bank
zal je ook aangetekend een aanmaning sturen.
Blijf je hierna nog steeds in gebreke, dan zal je samen met je bank voor de beslagrechter
moeten verschijnen, om zo mogelijk tot een minnelijke schikking te komen.
De bank zal altijd eerst alle andere waarborgen trachten te benutten zoals loonoverdracht,
borgstelling, …
Komt er helemaal geen akkoord of oplossing, dan volgt een procedure van uitvoerend
onroerend beslag. Je onroerend goed, waarop de hypotheek voor het krediet is gevestigd,
wordt in beslag genomen. De bank kan het nu verkopen en met het geld je krediet
aanzuiveren.
Maar zover hoeft het helemaal niet te komen. Het belangrijkste is om onmiddellijk met je
bankier te gaan praten, voordat je problemen te groot worden. Samen kunnen jullie een
oplossing zoeken die beter aansluit bij je nieuwe financiële situatie.

Praat erover met je bankier!
De financiële sector heeft een hulptraject opgezet voor particulieren die in financiële
problemen komen na onvoorziene omstandigheden: 'Praat erover met je bankier'.
In deze folder vind je alle nuttige informatie (PDF, 248 KB).
Klantendiensten kredietinstellingen
Wil je graag spreken met je kredietinstelling over je gewijzigde financiële situatie, dan kan
je hier de nodige contactgegevens opzoeken. Per kredietinstelling vind je een adres, een
telefoonnummer en een e-mailadres van de klantendienst (of van een andere dienst die je
verder kan helpen).
Indien je van je bank geen afdoend antwoord krijgt, kan je contact opnemen met de
Ombudsman van de financiële sector, Françoise Sweerts. Je kan haar bereiken op het
nummer 02 545 77 70 of via Ombudsman@Ombudsfin.be. Voor meer informatie over de
werking van Ombudsfin kan je hier klikken.
Andere hulplijnen
Ook het CAW (Centra Algemeen Welzijnswerk) kan je verderhelpen met alle mogelijke vragen
wanneer je zonder werk komt te vallen. Het CAW is te bereiken op het nummer 078 15 03 00
of via onthaal@caw.be. Meer informatie vind je hier.
Daarnaast kan je terecht bij het lokale OCMW of het sociaal huis in jouw gemeente.
Voor meer info:
http://www.mijngeldenik.be/hypothecair-krediet/betalingsproblemen

▪

Gezondheidsonderzoeken
•

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/bevolkingsonderzoekaangeboren-aandoeningen

•

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/folder-bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker

•

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/folder-bevolkingsonderzoekborstkanker

• https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/folder-bevolkingsonderzoekdikkedarmkanker-1

BOEKEN

▪

Het Dictator Virus
Is Erdogan een dictator of een psychopaat?
Is hij de nieuwe Machiavelli, Napoleon, Mussolini of Hitler?
Wie een dictator wil begrijpen moet zijn rolmodellen bestuderen.
Leiderschapsexpert Frank Schaper bracht de rolmodellen van tientallen dictators in kaart. Hij
ontdekte hoe hun leiderschapsstijl zich al eeuwenlang voortplant als een hardnekkig virus.
Napoleons veroveringen waren geïnspireerd door Alexander de Grote en Julius Caesar.
Saddam Hoessein imiteerde Jozef Stalin. In dit rijk geïllustreerde boek belicht Schaper wat
leiders als Pinochet, Videla, Qadhafi, al-Assad, Bokassa, Castro en Kim Il-sung met elkaar
gemeen hebben.
Het Dictatorvirus geeft een kijkje in de duistere ziel van menig dictator. Wat drijft Vladimir
Poetin? Welke rolmodellen inspireerden hem bij zijn geheime invasie in Oekraïne? Waar
kwam Hitlers grootheidswaan vandaan? Wie waren zijn inspiratiebronnen voor zijn jodenhaat
en volkerenmoord?
De hedendaagse ‘democratische dictator’ verbergt zijn ware aard onder een democratisch
vernislaagje. Deze mutatie van het dictatorvirus zien we bij Poetin, Mugabe, Berlusconi,
Erdogan, …
De geschiedenis herhaalt zich niet, wij herhalen de geschiedenis. Maar dan net even anders.
Het is geen toeval dat Frank Schaper dit boek schrijft. Hij is
namelijk gespecialiseerd in leiderschap. In ‘Dictatorvirus’ gaat
de auteur in op de leiderschapsstijlen van dictators. Eerst
geeft hij uitingsvormen van een dictatuur, zoals staatsterreur,
propaganda en machtsbehoud. Schapers stelling is dat
dictators een rolmodel hebben. Ze halen ideeën bij
voorgangers, kopiëren gedrag en inspireren op hun beurt
anderen.
De auteur noemt de leiderschapsstijl van dictators een virus
dat zich al eeuwenlang doorgeeft.
Per uitingsvorm stelt het boek het portret van meer dan 25
dictators voor. De lezer krijgt een lijst van leiders uit
verschillende periodes en werelddelen.
De lezer krijgt eveneens inkijk in het profiel van huidige
staatshoofden.
Opmerkelijk is dat de auteur zelfs een aantal pausen zoals Pius IX onder de loep neemt ‘omdat
het pausschap een onvervalst dictatorschap is’. Tot slot toont ‘Dictatorvirus’ dat het
fenomeen ‘democratische dictator’ aan belang wint. Leiders zoals Erdogan in Turkije kwamen
via verkiezingen aan de macht maar voeren een beleid dat veel weg heeft van een dictatuur
met een democratische schijn.

▪

Voltaire
De Fransman Voltaire werd in 1694 geboren in Parijs als François Marie Arouet. Deze schrijver
en filosoof wordt als de belangrijkste vertegenwoordiger van de Verlichting beschouwd.

Zijn satirische geschriften met kritiek op de regering en het hof brachten hem al vroeg in
problemen. In 1717 werd hij hiervoor zelfs opgesloten in de Bastille. Zijn gevangenschap
was niet zwaar en Voltaire kon er schrijven en studeren.
In zijn epos Henriade somde hij alle misdaden op die in de loop van de eeuwen door de
godsdienst begaan zijn en waarbij de godsdienst gebruikt werd als voorwendsel om
oorlogen te voeren en kruistochten te ondernemen. Maar vooral het feit dat hij de koning
afbeeldde als een gewone sterveling en niet als een halfgod werd hem kwalijk genomen.
In 1726 week Voltaire uit naar Engeland. Hij sprak met bewondering over de Engelse fairplay, de tolerantie, de erkenning van het genie en de aanwezigheid van diverse
kerkgenootschappen. Zo stelde hij dat als er in Engeland maar één Kerk was dit de
tirannie zou betekenen, indien er twee waren dat ze elkaar fel zouden bestrijden, maar
dat dertig kerkgenootschappen ideaal zijn omdat ze elkaar in evenwicht houden. Door zijn
werk Lettres anglaises (1734), waarin hij het politieke leven in Engeland en Frankrijk
vergeleek, raakte hij opnieuw in de knel. Zijn Engelse brieven werden in Parijs openlijk
verbrand omdat ze strijdig waren met de zedelijkheid, de godsdienst en het gezag.
Voltaire nam het op als verdediger van mensenrechten en religieuze tolerantie: hij was
tegen de doodstraf; hij wou betere hygiënische maatregelen zoals inenting tegen de
pokken; hij streefde naar sociale rechtvaardigheid.
Bron: http://www.liberales.be/figuren/voltaire

Minder gekend is zijn opvatting over de
geschiedenis en de historische
waarheid. Volgens Voltaire was elke
historische waarheid alleen een
waarschijnlijke waarheid. Het verklaart
ook zijn kritische houding tegenover
oude tradities.
Andere belangrijke werken o.a.: Zaïre
(1732), Mahomet (1742), Candide
(1759) en Droits des hommes (1769). In
tegenstelling tot Condorcet stond
Voltaire sceptisch tegenover de idee
van een gestadige vooruitgang van de
mensheid.

▪

Brood en Rozen
In dit boek vertellen mensen die zelf armoede ervaren over de
problemen waarmee ze kampen en de vooroordelen
waartegen ze moeten opboksen.
Ook hulpverleners en vrijwilligers doen hun verhaal.
Deze getuigenissen veranderen je kijk op onze samenleving,
op armoede en de oorzaken ervan.
Lieven De Pril is al dertig jaar actief in de armoedebestrijding.
Hij werkt voor de vzw Welzijnsschakels, die via vrijwillige inzet
armoede aanpakt in de eigen omgeving, samen met de
betrokkenen.
Hij is ook vrijwilliger bij Welzijnsschakel Ommekeer in ErpeMere.
“Ik kende de statistieken, maar de werkelijkheid, de gevoelens
achter de cijfers kende ik niet. Dat heeft me doen beseffen
hoe vaak we praten over mensen in armoede en hoe weinig
we praten met hen.”
Info via:
http://www.armoede.org/bestel-het-boek-brood-en-rozen-voor-iedereen/

ANTIPESTTEAM

▪

Stalking
Stalking kan iedereen overkomen. En stalkers laten zich meestal niet gemakkelijk
ontmoedigen. Bent u het slachtoffer van stalking? Praat erover of leg klacht neer bij de lokale
politie.. Maatschappelijk assistenten luisteren naar uw verhaal en geven advies.
Wat is stalking?
Stalking of belaging, is het opzettelijk en herhaaldelijk lastigvallen en achtervolgen van een
persoon zodat deze vreest voor zijn/haar veiligheid. Stalkers proberen op allerlei manieren
controle en macht uit te oefenen op hun slachtoffer. Ook gezinsleden dragen hier vaak de
gevolgen van.
Stalking kan iedereen overkomen, toch zijn stalkers heel vaak mannen en hun slachtoffers
meestal vrouwen. Het fenomeen is heel divers, en gaat van aanhoudende dreigtelefoontjes
tot zelfs mishandeling. Het kan ook gaan om:
-

chantage op allerlei manieren
lichamelijke, seksuele en geestelijke mishandeling

-

dreigementen gericht aan slachtoffer, maar ook aan vrienden en familie
bedreigende en controlerende telefoontjes
verspreiding van leugens over het slachtoffer bij derden
valse aangiften door middel van omgekochte getuigen
internettereur

Stalking is een klachtmisdrijf. Dat betekent dat u bij aangifte uitdrukkelijk in uw verklaring
vermeldt:
“Ik wens klacht neer te leggen tegen (naam van stalker) en ik wens gerechtelijke vervolging
tegen hem/haar”.
De politie zal deze verklaring opnemen in het proces-verbaal. Zij vermeldt ook alle eerder
opgemaakte pv’s over stalking.
Preventie bij stalking is een heel moeilijk begrip. Er zijn echter wel concrete tips voor wie
geconfronteerd wordt met het fenomeen:
Zeg één keer duidelijk NEEN en houd het daar bij. Stalkers zijn op zoek naar reactie. Ze krijgen
liever een negatieve reactie dan helemaal geen reactie.
Sommige slachtoffers ontkennen het probleem. Anderen proberen te onderhandelen met de
stalker.
Het is erg belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen, zelfs als u niet meteen van plan bent
om juridische stappen te ondernemen. Elk detail, hoe klein ook, is belangrijk. U doet er dus
goed aan om een logboek bij te houden waarin u alle feiten noteert. Vermeld telkens datum,
tijdstip, eventuele getuigen en gedetailleerde omstandigheden.
Houd ook alle brieven, berichten op het antwoordapparaat, foto’s van vernielingen … goed bij
en overhandig ze aan de politiediensten. Maak steeds voldoende kopieën van alle
documenten en bewaar ze op een veilige plaats.
Licht uw omgeving in. Breng uw vrienden, collega’s en familie op de hoogte. Vraag hen om uw
privé-gegevens niet door te geven en waarschuw hen uit de buurt te blijven van de stalker,
zelfs als hij hen vriendelijk benadert. Het belangrijkste is om zo weinig mogelijk contact te
hebben met de stalker.
Neem contact op met de politie.
Bel onmiddellijk 101 in noodsituaties als de stalker u rechtstreeks bedreigt of uw spullen
vernielt. De politie komt zo snel mogelijk om de acute dreiging te stoppen en de nodige
vaststellingen te doen.
Verzamel bewijzen in een logboek, leg een dossiertje aan. Ook als de stalker uw vrienden of
familie bedreigt. Doe aangifte bij de politie als de stalker hardnekkig volhoudt of het stalken in
intensiteit toeneemt.
Belt iemand u ongewenst en herhaaldelijk op zonder zich bekend te maken? Vraag dan een
identificatieonderzoek aan bij de ombudsdienst voor telecommunicatie. Het
klachtenformulier vindt u online op www.ombudsmantelecom.be .
U kunt ook een schriftelijk verzoek sturen naar:
Ombudsdienst voor telecommunicatie
Koning Albert II-laan 8 bus 3
1000 Brussel
tel. 02 223 09 09
klachten@ombudsmantelecom.be

Vermeld de precieze data en uren van de oproepen aangevuld met een nauwkeurige
omschrijving van de feiten. Per oproep of sms-bericht geeft u de inhoud weer. Bij ‘spraakloze’
oproepen noteert u het aantal beltonen.
Omgaan met internetterreur
Sociale netwerksites zoals Facebook, Google+, Instagram en Twitter
Profiel: geef geen persoonlijke informatie (geboortedatum, woonplaats, familienaam) als u
een profiel aanmaakt of bewerkt. Maak deze gegevens desnoods onzichtbaar.
Vrienden: aanvaard geen verzoeken van mensen die u niet persoonlijk kent. Blokkeer of
negeer ongewenste gebruikers.
Hoofding: de hoofding van een e-mail kan informatie over uw identiteit bevatten,
bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Schakel deze optie in de e-mailsoftware uit.
Gevolgen van stalking
Stalking beïnvloedt uw sociaal leven.
Uit angst dat de stalker hen vindt, passen slachtoffers vaak hun hele leven aan. Ze veranderen
van werk, zoeken een andere school voor de kinderen, verhuizen, veranderen van
telefoonnummer ... Helaas zijn stalkers soms verbluffend inventief om geheime adressen,
telefoonnummers en nieuwe werkgevers te achterhalen.
Stalking belast uw gezondheid.
Slachtoffers kunnen, zeker op langere termijn, psychische problemen ondervinden zoals angst
of chronische slaapstoornissen. In sommige gevallen heeft het slachtoffer ook lichamelijke
letsels, bijvoorbeeld door mishandeling.
Stalking kost geld.
Soms voelt een slachtoffer zich genoodzaakt te verhuizen. Het kostenplaatje loopt dan snel
op. Ook de herstelling van materiële schade, veroorzaakt door de stalker, kan financieel zwaar
wegen.
Bent u zelf het slachtoffer van stalking of kent u iemand die hulp nodig heeft om de situatie
aan te pakken? Leg dan onmiddellijk klacht neer bij de politie.

▪

Stop met zeuren
De Nederlandse veranderexpert Bart Flos schreef een boek met een veelbelovende titel: “Het
anti-klaagboek. Eerste hulp bij zeuren en zaniken”.
We destilleerden er de interessantste weetjes en tips uit. Inclusief een test waarmee je
ontdekt hoe erg het met jouw geklaag gesteld is. Ben je een plaag voor je omgeving of valt het
allemaal wel mee?
Mopper je geregeld tegen je collega’s over je onmogelijke baas, het regenweer, je partner die
niks doet in het huishouden of het feit dat er gisterenavond weer niks op tv was?
Volgens Bart Flos is dit géén goed idee.
Hij legt uit: “Op zich is er niks mis met klagen, zeuren of mopperen. Het kan opluchten om
even stoom af te blazen en begrip te oogsten bij je collega’s. Maar zeur je te vaak en blijf je in
het klagen hangen, dan gaan je collega’s zich aan je ergeren en worden ze zelf ook negatief.
Klagen is namelijk besmettelijk.

Bovendien word je er op lange termijn bijzonder ongelukkig door. Studies wijzen uit dat
klagende mensen minder lang leven, vaker ziek zijn, minder succesvol zijn en minder vrienden
hebben.”
Volgens Flos beseffen we vaak niet hoeveel we klagen. Hij licht toe: “Ik noem het de ‘klaagparadox’. We vinden van onszelf helemaal niet dat we klagen; we hebben het gevoel dat het
vooral de anderen zijn die dat doen. Je kan het vergelijken met het feit dat we onszelf over
het algemeen heel goede chauffeurs vinden maar dat de wegen wél vol zitten met idioten. Als
je daar goed over nadenkt, weet je dat er iets niet klopt.”
Wil je weten hoe het met jouw geklaag gesteld is en of je een plaag bent voor je omgeving?
Vul de anti-klaagtest in die Flos ontwikkelde. Je krijgt onmiddellijk het verdict te zien.
Tips om minder vaak te zeuren
Tot slot de hamvraag: wat kan je doen om positiever te worden en minder vaak te zeuren?
Enkele tips:
Lees verder via:
https://www.vdab.be/magezine/02-2016/eerste-hulp-bij-zeuren

▪

Privacy op de werkvloer
Zowel bij het aangaan van een arbeidsverhouding, gedurende de tewerkstelling zelf, als bij
het beëindigen van de arbeidsverhouding worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt
en duiken dus privacyaspecten op.
Het begint al meteen bij de rekrutering, aangezien bij aanwerving het inwinnen van
informatie over de sollicitant centraal staat, onder andere om de geschiktheid van de
kandidaat voor de te begeven betrekking te kunnen beoordelen. Met betrekking tot dit luik
vindt men onder andere bijdragen terug over het medisch onderzoek, het inwinnen van
persoonlijke gegevens over de sollicitant bij derden en over de grenzen van de
informatiegaring van de werkgever bij rekrutering.
Eens de betrokkene is aangeworven, zal de werkgever willen weten of hij/zij het afgesproken
werk wel correct uitvoert, en zal hij dus tot op zekere hoogte diens doen en laten willen
nagaan aan de hand van een aantal controle-instrumenten. Met betrekking tot dit luik vindt
men onder andere bijdragen terug over alcohol- en drugcontrole, camerabewaking, het
gebruik van badges en naamplaatjes, biometrie, sociale media, geolokalisatie, controle op
gebruik van PC (internet, e-mail), telefoon en GSM, het gebruik van klokkenluidersystemen,
BYOD (tablet, smartphone), het gebruik van foto’s van personeelsleden, eID-kaart
verwerkingen m.b.t. medewerkers, toegang tot de professionele elektronische communicatie
gevoerd door personeelsleden, de verwerking van evaluatiegegevens over werknemers,
callrecording, … Het spreekt voor zich dat de meeste aandacht zal gaan naar privacykwesties
die zich kunnen stellen gedurende deze fase van de eigenlijke tewerkstelling.
Tenslotte kan het voorvallen dat de werkgever de betrokkene wil sanctioneren omwille van
een bepaalde handeling of gedraging die ongepast, onrechtmatig of onwettig wordt geacht en
die blijkt uit een bepaalde verwerking van persoonsgegevens. De werkgever zal deze
verwerking, bv. camerabeelden, willen gebruiken om te bewijzen waarom het fout is gelopen
met betrokkene ten einde diens ontslag te kunnen motiveren. Met betrekking tot dit luik

vindt men onder andere bijdragen terug over de gevolgen van het gebruik van eventueel
onrechtmatig verkregen bewijs en andere sancties die een werkgever zouden kunnen
ontraden de privacyregels te schenden.
Lees verder in de brochure:
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/Brochure%20p
rivacy%20op%20de%20werkvloer.pdf

▪

www.antipestteam.be

Voor de volledige informatie zie:

www.neutr-on.be
Samen tegen corruptie en onrecht
Gelieve deze nieuwsbrief naar al uw geledingen, familie, vrienden
en kennissen te zenden.

Wie geen Nieuwsbrief meer wil ontvangen, kan zich op eenvoudig verzoek
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