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ALGEMEEN
 Is geld bijdrukken de oplossing?
Het IMF heeft zijn twijfels of de economische groei in de VS wel houdbaar is.
De groei in de VS over de laatste drie kwartalen van 2014 bedroeg gemiddeld 4% op
jaarbasis. De werkloosheid is momenteel gezakt naar 5,8% (hoogtepunt crisis: 10%) en de
investeringen trekken aan. De lage inflatie, beperkte salarisgroei en lage werkloosheid geven
te weinig positieve signalen af. De potentiële groei op langere termijn is momenteel te
beperkt om van een economisch herstel te spreken. De waardestijging van de dollar als
gevolg van de afbouw van het ruime Amerikaanse monetaire beleid vertaalt zich voor
sommige landen in oplopende inflatie en verminderde toegang tot internationale
kapitaalmarkten.
In Rusland is een ernstige economische krimp te zien (voor 2015 is er 3 % krimp in plaats van
0,5% groei). Als reactie op de geopolitieke ontwikkelingen en de dalende olieprijs is ook de
Russische roebel sterk in waarde gedaald, hetgeen via een forse daling van de reële inkomens
van huishoudens de binnenlandse consumptie onder druk zet. Ook zijn de investeringen
stilgevallen.
De geopolitieke spanningen in Oekraïene zetten de economie nog steeds onder druk.
In het eurogebied is sprake van economisch herstel, met een groei die aantrekt van 0,8 % in
2014 tot 1,2% in 2015. De basis voor verder herstel wordt versterkt door de gedaalde
olieprijs, de goedkope euro en de extra investeringsmogelijkheden.
Maar laten we vooral niet vergeten dat de huidige stijging van de Europese economie vooral
het gevolg is van de 60 miljard euro die elke maand in de economie wordt gepompt.
Kunnen we wel spreken van een positieve kentering van de Europese economie?
Hoe kunnen we de huidige economische signalen beoordelen?
•

Omdat de spaarboekjes geen rente meer opbrengen vluchten veel mensen naar de
aandelenbeurzen. Omdat die beurzen stijgen, volgt een golf van enthousiasme, die ook
het ondernemers- en consumentenvertrouwen ten goede komt. De banken en
overheden tonen alleen de positieve aspecten van die “kunstmatige” groei. Beide
groepen zien de actie van de centrale bank als een indicatie dat die zich er echt toe
verbindt de economie te gaan stimuleren.

•

Maar de realiteit is anders. Het herstel lijkt er te zijn, maar de besparingen temperen de
euforie. Het herstel is er alleen omdat de ECB geld in de economie blijft pompen. Vroeg
of laat moet dat geld toch terugbetaald worden.

•

Aandelen stijgen naar ongekende hoogtes en al snel nemen analisten en economen het
woord “zeepbel” in de mond. Uiteindelijk beginnen ook de beleggers te beseffen dat de
situatie onhoudbaar wordt. Aandelen kunnen immers niet stijgen zonder achterliggende
groei van de productie. Vroeg of laat wordt de realiteit zichtbaar.

•

Omdat structurele maatregelen uitblijven en er dus geen effectieve groei komt, valt de
economie stil. Dat is makkelijk te verklaren. Schulden kunnen niet terugbetaald worden
door eeuwig nieuwe schulden te blijven maken. De schulden zullen daardoor alleen maar
aangroeien. Kijk maar naar de toestand in België met 430 miljard euro schulden.

Momenteel kunnen we dus alleen maar spreken van een misplaatste euforie, een foutief
gevoel dat het beter gaat, terwijl de fundamentele economische problemen blijven bestaan.
Particuliere leningen zitten misschien wel in de lift, maar leningen aan bedrijven vertonen
nog altijd een dalende trend. Daar is één goede reden voor. De ECB wil sterkere banken
onder controle van één Europese autoriteit. Dus moeten de banken werken aan een sterkere
kapitaalsbasis, iets wat niet compatibel is met vrijgevige kredietlijnen.
Tegelijk tekenen grote Europese economieën zoals Frankrijk nog altijd te lage groeicijfers en
vormt de toestand in Griekenland nog altijd een bedreiging voor het vertrouwen en een
duurzame economische groei. Hoop koesteren mag altijd, realistisch gezien moet echter het
optimisme toch beter worden getemperd.
Ook België en Vlaanderen moeten verder besparen.
In België zijn de rentevoeten op een historisch laag niveau gevallen. De Belgische staat moet
vandaag nog amper 0,5 procent betalen op nieuwe obligaties met een looptijd van tien jaar.
De rente op spaarboekjes stijgt nog nauwelijks uit boven 0 procent.
Nog even en u moet betalen om uw geld bij de bank te zetten.
Uw spaargeld bewaren in een sok levert dan meer op…

 Vlaams begrotingstekort groeit
De Vlaamse regering zal bij de begrotingscontrole 550 miljoen euro in het rood gaan. De
Vlaamse regering hoopt opnieuw een evenwicht te bereiken in 2017. Daarvoor moet nog
eens voor 330 miljoen euro extra bespaard. Er zal dus de volgende jaren nog meer moeten
gesnoeid worden in de uitgaven.
Volgens De Morgen, die documenten van het Rekenhof kon inkijken zou blijken dat er nog 5,4
miljard euro schulden afkomen op de Vlaamse begroting in de periode 2015-2020. De
regering-Bourgeois moet daarvoor op zoek gaan naar nieuwe inkomsten om het gat in de
begroting te dichten. Belangrijkste oorzaak van de schulden zijn de PPS-constructies,
(Publiek-Private-Samenwerking).
Dat gebeurt door samen te werken met een privébedrijf om zo de investeringen in
infrastructuurprojecten zoals wegen, scholen en rusthuizen te kunnen betalen. PPS'en zijn
het moderne “wondermiddel” waarmee de Vlaamse regering zich al jaren profileert als een
investeringsregering, mét een begroting in evenwicht. Maar intussen is de bubbel gebarsten.
Het systeem is eigenlijk een lapmiddel om zonder geld toch de hoognodige investeringen te
kunnen doen waar het nodig is. Denk daarbij maar aan bouwvallige scholen of ziekenhuizen.
Al langer werd het systeem door Europa niet aanvaardt. Daarom moeten voortaan de
miljardeninvesteringen wel worden opgenomen in de begroting.
Het systeem van de PPS werd ingevoerd door het "roekeloze beleid" van de regeringen
Peeters-I en Peeters-II.
De PPS-constructies hangen nu als een donkere wolk boven de Vlaamse regering en krijgt de
regering-Bourgeois nu de rekening gepresenteerd.
De PPS-constructies hadden nooit het levenslicht mogen zien. Volgens berekeningen van het
Rekenhof vielen ze tot 15 procent duurder uit dan een klassieke financiering.
450 van de 550 miljoen van het huidige begrotingstekort moet betaald worden aan de PPSconstructies, de publiek-private samenwerkingen die voornamelijk met de bouwsector en de
banken werden afgesloten. Zij maken de grootste winsten. De bevolking betaalt de schulden.
De andere 330 miljoen aan maatregelen komen van:

•

•
•

111 miljoen via extra besparingen, zoals een opdracht voor slibverwerking (20
miljoen euro), een rioleringsopdracht (30 miljoen euro) en een heel pakket
kleinere maatregelen voor bijna 60 miljoen euro.
160 miljoen komt van een eenmalige maatregel (zoals de verkoop van
overheidsgebouwen).
60 miljoen komt van de hervorming van de schenkingsrechten. Die tarieven
worden verlaagd en vereenvoudigd. De maatregel moet ervoor zorgen dat
slapend patrimonium geactiveerd wordt. Er komt een extra korting bij renovatie
of langdurige verhuring van het geschonken vastgoed. Dat moet meteen ook een
stimulans zijn voor de bouwsector.

Het totale tekort bij het begin van de begroting bedroeg 880 miljoen euro. Na de besparing
van 330 miljoen blijft er dus nog 550 miljoen euro over.
Volgens minister-president Geert Bourgeois doet Vlaanderen het bovendien 200 miljoen euro
beter dan de aanbeveling van de Hoge Raad voor Financiën. "Een mooi resultaat in moeilijke
omstandigheden", zo zegt hij.
De ministers van de Vlaamse regering N-VA/CD&V/Open Vld hebben voorbije weken
verschillende keren samengezeten om de begroting in orde te krijgen. De onderhandelingen
werden verzwaard door het gat van 700 miljoen euro dat was geslagen door de zesde
staatshervorming, de tegenvallende groei en de PPS-constructies. Vooral de tegenvallende
economische groei en de inflatie (-512 miljoen euro) woog zwaar door.
Dat de Vlaamse regering het beoogde - en in het regeerakkoord vooropgestelde begrotingsevenwicht niet zou halen, was al een tijdje verwacht. Want de regering kreeg af te
rekenen met bijkomende budgettaire tekorten. Vooral de tegenvallende economische groei
en de inflatie (-512 miljoen euro) en de correctie van de doorstorting van de financieringswet
(bijna 400 miljoen euro) hebben de opdracht aanzienlijk bemoeilijkt.
Alleen de oppositiepartij SP.a is misnoegd en reageert "teleurgesteld" op het Vlaamse
begrotingsakkoord. Volgens hen laat de regering-Bourgeois de gezinnen, verenigingen en
gemeenten opdraaien voor de factuur.
Volgens SP.a heeft de Vlaamse regering de signalen vanuit het werkveld en de bevolking niet
opgepikt. Na de vele besparingen op onder meer onderwijs en welzijn gaat de regering
gewoon de ondoordachte bezuinigingsmaatregelen verderzetten.
Toch mag niet vergeten worden dat de schulden voor een groot gedeelte te wijten zijn aan
het onbehoorlijke bestuur van de “paarse”, met SP.a-(coalitie)regeringen gedurende de
voorbije decennia. Nu betaalt de bevolking de schulden af, die mede door SP.a gemaakt
werden met hun GRATIS-beleid.
Neutr-On is benieuwd wat de leiders van de socialistische partij en de ABVV-vakbond hun
leden weer gaan voorliegen tijdens de 1 Mei-toespraken.
CD&V en ACV hebben nog tijd tot Rerum Novarum om hun beloften bij elkaar te zoeken.
Neutr-On wil een vermogensbelasting, een 30-urenweek en een extra vrije dag.
Lees ook de visie van de PVDA:
http://pvda.be/artikels/begrotingscontrole-regering-stelt-tax-shift-uit-maar-voertbesparingsshift-naargewesten?utm_source=pvda2015/04/02&utm_medium=email&utm_content=html&utm_ca
mpaign=cactus

ONDERWIJS
 Aanbevelingen onderwijsinspectie
Samen met het onderwijsveld wil Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de
aanbevelingen van de onderwijsinspectie aanpakken. Minister Crevits heeft de
Onderwijsspiegel 2015 van de onderwijsinspectie ontvangen. De resultaten van de nieuwe
editie van de Onderwijsspiegel lopen in grote lijnen parallel met de vorige jaren. Het
onderwijs in Vlaanderen blijft goed, maar er zijn belangrijke aandachtspunten.
De inspectie ziet daarin voor de toekomst van het onderwijs belangrijke ontwikkelingskansen
en ziet daar voor zichzelf een belangrijke rol in weggelegd. Op vraag van minister Hilde
Crevits bereidt de inspectie ‘Inspectie 2.0’ voor. Het doel is om tegen september 2017 de
kwaliteitszorg van scholen en de inspectie meer op elkaar af te stemmen. De
onderwijsinspectie zal een referentiekader voor onderwijskwaliteit ontwerpen, samen met
alle stakeholders. Zonder de kwaliteitsbewaking uit te hollen, wil de inspectie vooral partner
worden van de scholen en het puur controleren overstijgen.
Doorheen het inspectierapport komt de nood tot begeleiding en ondersteuning van scholen
manifest aan bod. Of het nu gaat om Vlaanderen of om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
om taalbeleid of om evaluatiepraktijk: scholen hebben nood aan ondersteuning om deze
opdrachten goed aan te kunnen en vooral om hun schoolbeleid door te laten sijpelen naar de
klasvloer. We stellen een Mattheuseffect vast in de begeleiding: de pedagogische begeleiding
werkt vraaggestuurd en te vaak stelt de inspectie vast dat net de sterke scholen begeleiding
vragen terwijl de zwakkere scholen dit minder opnemen. Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits wil nog meer de nadruk leggen op het durven gebruik maken van de
ondersteuning en de begeleiding die bestaat.
Lees verder op:
http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2015/04-01-aanbevelingen-onderwijsspiegel2015.htm

 Operatie Tarra tegen planlast
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft ‘Operatie Tarra’ gelanceerd, van bruto
naar netto: onderwijzend personeel ruimte geven voor kerntaken. Dat gebeurde tijdens de
officiële kick-off bijeenkomst rond planlast of irriterende regeldruk. Directies, leerkrachten,
netten en koepels, pedagogische begeleidingsdiensten, inspectie en sociale partners worden
aangespoord om voorstellen te doen om de irriterende regeldruk in onderwijs te
verminderen. Een eerste reeks resultaten wordt voor de zomer aan minister Crevits
overgemaakt.
Er is ook de website www.operatietarra.be.
Voorstellen om planlast te verminderen kunnen voortaan ook gemeld worden via
planlast@ond.vlaanderen.be.

Uitgangspunt voor ‘Operatie Tarra’ is het onderzoek ‘Kom op tegen planlast’ van 2013.
Daaruit bleek onder meer dat planlast het gevolg is van beslissingen op alle bestuursniveaus.
Het is van cruciaal belang dat alle onderwijspartners samen duidelijke engagementen
opnemen om op elk bestuursniveau de planlast te herleiden tot redelijke en zinvolle
proporties inherent aan planmatig en professioneel school maken.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vraagt aan alle onderwijsverantwoordelijken
welke oplossingen zij zelf zien voor de dingen die de ervaring van planlast veroorzaken. Het
Departement Onderwijs en Vorming staat in voor de praktische organisatie van dit
onderzoek. Aan de hand van focusgroepen zullen voorstellen en oplossingen worden
verzameld. Minister Crevits verwacht voor de zomer een eerste reeks voorstellen.
http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2015/03-24-operatie-tarra.htm
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/operatie-tarra

SECTOREN
 Politie gaat staken
Op vrijdag 24 april plannen de politievakbonden een grote algemene betoging in Brussel. De
betoging wordt voorafgegaan door een boetevrije week. Dat betekent dus dat de
aangekondigde flitsmarathon van donderdag 23 en vrijdag 24 april wordt geboycot.
Het politievakbondsfront is het beu dat de regering de politieagenten al een half jaar aan het
lijntje houdt in het dossier van de pensioenen. De meeste politieagenten konden tot voor
kort met 58 jaar met pensioen, maar een arrest van het Grondwettelijk Hof zette de hele
regeling op losse schroeven. De huidige regering onderhandelde met de vakbonden over een
oplossing, maar die is er voorlopig niet en ze wordt ook niet verwacht voor juni.
Als de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA) en de regering hun eisen niet
inwilligen, dan zullen zij overgaan tot acties. Concreet willen de politiebonden dat de
geannuleerde rechten opnieuw ingevoerd worden of er een gelijkwaardig alternatief komt,
en willen ze een oplossing voor de officieren en een toekomstige pensioenleeftijd van 58 jaar,
zoals bij zware beroepen.
Volgens de politiebonden wil de regering het beroep van politieagent niet als "zwaar beroep"
erkennen. De levensverwachting van een politieagent is 72 jaar, of tien jaar minder dan de
rest van de Belgische bevolking.
De politievakbonden dreigen nu met acties in de week van 20 tot 24 april. Er zou een
'boeteloze week' komen, waarbij agenten kleine overtreders enkel waarschuwen, maar niet
beboeten. Het personeel dat de flitstoestellen bedient, zou gevraagd worden te staken
tijdens de flitsmarathon.
De vakbonden vragen de regering ook extra maatregelen in de strijd tegen het geweld op
politieagenten. Daarover is enkele jaren terug een reeks aanbevelingen opgesteld, maar die
zijn nog lang niet allemaal gerealiseerd.

De laatste eis van de politievakbonden is een baremaverhoging. Sinds de politiehervorming
15 jaar geleden is die er immers niet meer geweest. Een agent kan na 25 dienstjaren geen
baremaverhoging meer krijgen.
Om tegemoet te komen aan alle agenten die vorige zomer op een zucht van hun pensioen
stonden, maakt wil minister Jambon in zijn voorstel het oude systeem opnieuw geldig tot 10
juli dit jaar. Daarnaast wordt een overgangsregeling ingevoerd, waarbij agenten vanaf hun
58ste lichter werk krijgen aangeboden. Als ze geen geschikte job vinden, kunnen ze op 'nonactiviteit' gesteld worden en krijgen ze dus rust.
Maar voorlopig leggen de politiebonden het voorstel naast zich neer.
De reden voor de aanslepende onderhandelingen is een juridische veroordeling. In de
voormalige pensioenregeling konden de oud-rijkswachters om historische redenen op hun
54, 56 of 58 met pensioen. Officieren van de oude lokale of gerechtelijke politie kwamen voor
dit voordelige systeem niet in aanmerking. Na een klacht van politievakbond Sypol
vernietigde het Grondwettelijk Hof in juli vorig jaar het hele pensioensysteem.
Als de regering toch nog een aanvaardbare tekst op tafel legt, kunnen die acties opgeschort
worden.

 Aangekondigde stakingen
De socialistische overheidsvakbond ACOD gaat een algemene staking organiseren op
woensdag 22 april, uit onvrede met hun werkgever, de verschillende overheden.
De christelijke overheidsvakbond zal niet deelnemen.
De liberale vakbond had al eerder afgehaakt.
Wie staakt er wel van ACOD:
- Openbaar vervoer (spoor, bus, tram, metro)
- Post
- Onderwijs
- Overheidsadministraties
De staking geldt voor alle overheidsdiensten, in het hele land: dus het spoor, de post, de
verschillende openbare vervoersmaatschappijen, het onderwijs, de verschillende
administraties, enzovoort.
ACOD hoopt de andere overheidsvakbonden toch nog mee te krijgen. Desnoods staken ze
alleen, maar ze hopen samen met de andere overheidsvakbonden te staken.
De socialistische vakbond viseert met de acties de verschillende regeringen, als werkgever
van de ambtenaren. Dit is geen politieke staking, maar een staking tegen de regeringen als
onze werkgever", zei voorzitster Reniers.
De vakbond hekelt de besparingen bij de openbare diensten, met als gevolg stijgende
werkdruk, en het gebrek aan investeringen. Daarnaast pikt de vakbond de aanslag op de
statuten en de pensioenen van de ambtenaren niet.
ACV-Openbare Diensten zit wel "op dezelfde lijn" wat betreft de kritiek van het ACOD op de
overheden. Daarin verschillen ze niet van standpunt. Ook zij hebben kritiek op de
besparingen van de overheid en waarschuwen de regering voor de mogelijke gevolgen, maar
staken voorlopig niet mee.

De liberale overheidsvakbond VSOA wil geen algemene staking.
Federaal minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) "neemt akte" van de
beslissing van de socialistische vakbond ACOD om een algemene staking te organiseren op 22
april. "Als de vakbonden vinden dat het nodig is om meteen naar het zwaarste wapen te
grijpen, dan hebben ze daar het recht toe", reageerde hij bij monde van zijn woordvoerder.
Vandeput erkent dat de besparingen zwaar zijn, maar onderstreept dat ze noodzakelijk zijn
om de openbare financiën weer op orde te zetten. De besparingen en hervormingen zijn
bovendien door de hele regering beslist en vastgelegd in het regeerakkoord, en zijn dus niet
enkel zijn bevoegdheid, merkt zijn woordvoerder op.
Ondertussen zijn er bij de overheid verschillende overlegorganen waar de vakbonden deel
van uitmaken en waar ze met hun vragen en opmerkingen terecht kunnen. Als ze eigen
ideeën hebben om de inspanningen anders aan te pakken, mogen ze die daar altijd
voorstellen, zeggen ze op het kabinet.
De reactie van de werkgevers is furieus.
VBO-baas Pieter Timmermans en Unizo-baas Karel Van Eetvelt reageren erg boos op de
beslissing van het ACOD. Een algemene staking van het ACOD tegen de overheid als
werkgever betekent een enorme schade voor duizenden landgenoten en bedrijven. “Dat is
onaanvaardbaar!", tweet Timmermans.
Unizo en het VBO wilden vooral de sociale vrede behouden. In de voorakkoorden stond
onder meer: “een duurzame sociale rust zou gewenst zijn”.
Maar nu draait het anders uit: de socialistische vakbond neemt nu het stakingswapen toch
op in de strijd. Zeker bij de Franstalige vleugel willen sommigen "staken tot de regering valt!".
Dat was op verscheidene spandoeken tijdens de laatste betogingen te lezen. Het is dus ook
een politieke staking. Vandaar de boosheid van de werkgeversorganisaties.
Alhoewel het ACV voorlopig terughoudend is zijn toch veel militanten ontevreden. Vele
centrales zijn misnoegd, zowel de politievakbonden, de spoorwegen, het openbaar vervoer,
de zorgsector, het onderwijs, de ambtenaren,… In de centrales van de christelijke bond wordt
het moeilijk om aan de druk van de achterban te weerstaan.
De spoortak van de christelijke vakbond heeft al beslist om het spoorpersoneel toch te
dekken. Een oproep om te staken is er evenwel niet, want binnen ACV Transcom zijn er ook
stemmen die een staking nog niet zien zitten. Uiteindelijk werd overeenstemming gevonden
over een ondersteuning van de leden die wel willen deelnemen.
De christelijke vakbond bij het spoor gaat leden die willen deelnemen aan de staking bij de
openbare diensten van woensdag 22 april, georganiseerd door de socialistische ACOD, 'niet
tegenhouden'. Zij zullen met andere woorden gedekt zijn door hun vakbond. Wellicht zullen
dus erg weinig treinen rijden die dag en zal er veel hinder zijn op het spoorwegnet.
De regeringspartijen blijven voorlopig kalm.
Komt de chaos die de socialistische bonden willen creëren hen misschien goed uit?
De regering hoopt dat het draagvlak voor nieuwe stakingen en betogingen geen groot
draagvlak meer heeft bij de bevolking.
Daarbij komt dat stakende ambtenaren, leerkrachten en ander overheidspersoneel een vorm
van bezuiniging is voor de overheid. Elke dag staking is minder uitgaven. Er moeten immers
geen lonen betaald worden voor de dag dat er gestaakt wordt.
Dat het ABVV nu wil verder staken, en in de stakingskas zal moeten tasten, is voor sommigen
binnen de regering dan ook niet zo’n slecht nieuws.

Hieronder leest u nog een aantal reacties:
http://www.socialisme.be/nl/22902/staking-publieke-sector-op-22-april-trekkenambtenaren-algemene-beweging-op-gang
http://solidair.org/artikels/logisch-dat-unizo-voka-en-vbo-geen-staking-willen-tegen-huneigen-programma

ALLERLEI
 Wat verandert er vanaf april 2015?


Europese melkquota afgeschaft

Voor het eerst sinds 1984 kunnen de Belgische en andere Europese melkveehouders zoveel
melk en zuivelproducten op de markt brengen als ze maar willen. vanaf 1 april werd namelijk
komaf gemaakt met de melkquota die een einde moesten maken aan de 'boterbergen' en
'melkplassen' van de jaren zeventig en tachtig.


Spookthalys rijdt niet meer

De verbinding van de hogesnelheidstrein Thalys naar Parijs vanuit Oostende rijdt niet meer
vanaf 1 april, net zoals die vanuit Luik langs Namen, Charleroi en Bergen. De regering besliste
om beide verbindingen vanaf 1 april 'te schorsen' voor onbepaalde tijd, zegt een
woordvoerder van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR).


Gelijkschakeling pensioenen zelfstandigen

Het minimale rustpensioen van zelfstandigen werd vanaf 1 april verhoogd met 10 euro per
maand, voor het alleenstaandenpensioen, en met 7,17 euro per maand voor het
overlevingspensioen. De andere maatregelen rond de volledige gelijkschakeling van de
pensioenen van zelfstandigen en loontrekkenden treden in werking op 1 augustus 2016.


Sectoraal overleg mogelijk voor PC 218

Met het verdwijnen van paritair comité 218, op 1 april, wordt een discussie die al uit de jaren
70 dateert alsnog afgerond. Zowat 72.000 werknemers, vooral vrouwen, hebben nu ook
recht op sociaal overleg.
Twee in de jaren 70 opgerichte paritaire comités, voor arbeiders en bedienden, moesten alle
restgroepen opvangen waarin werknemers zaten die niet onder specifieke paritaire comités
vielen. Het paritair comité voor bedienden (PC 200) moest het uit 1957 daterende PC 218, dat
in de jaren 70 al aan vervanging toe was, overnemen. PC 218 was niet bevoegd voor enkele
restgroepen, onder meer uit de vrije beroepen en de social profit. Het gaat om mensen die
werken bij mutualiteiten, sociale secretariaten, privéscholen en vzw's allerhande.
Nu PC 200 wordt opgericht, kan PC 218 verdwijnen. Die eerste neemt alle cao's van PC 218
over. De paar groepen dia al in PC 200 zaten, en nooit recht hadden op sociaal overleg,

worden ondergebracht in de PC's 335, 336 en 337. Eén groep binnen PC 218 schuift door naar
het nieuwe PC 341, en niet naar PC 200. Ook voor die PC's zal nu voor het eerst, op sectoraal
niveau, overleg mogelijk worden.


Palestina treedt toe tot het Internationaal Strafhof

Met de toetreding van Palestina tot het Internationaal Strafhof (ICC), vanaf 1 april, kan het
land klacht indienen bij dat Strafhof in Den Haag.


Gewijzigde regelgeving consumentenkrediet

De regelgeving rond het verstrekken van consumentenkrediet verandert op 1 april. Met die
wijziging moet de consument beter beschermd worden, krijgen de kredietbemiddelaars
strengere voorwaarden opgelegd en kan de Economische Inspectie, voor het eerst, aan
'mystery shopping' doen, aldus de FOD. Die wijst er verder op dat eind vorige maand meer
dan 350.000 Belgen achter stonden met de afbetaling van minstens één lening, 'onder meer
omdat ze te veel kredieten zijn aangegaan'.
Voortaan is het aan de kredietgever, en niet de consument, om aan te tonen dat de
consument de nodige vragen heeft gekregen en of zorgvuldig is nagegaan of de consument in
staat is om het krediet af te betalen.

 De Vlaamse woonlening
Een lening krijgen voor een huis of een appartement is niet altijd eenvoudig. Zeker niet voor
mensen met een beperkt inkomen. Zij kunnen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen terecht voor de Vlaamse Woonlening. De folder licht de voorwaarden beknopt toe.
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/de-vlaamse-woonlening-altijd-al-gedroomdvan-een-eigen-woning
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premiesvoor-nieuwbouw
https://www.premiezoeker.be/

 Justitieplan is zwak
Een goede rechtsbedeling is voor een samenleving even vitaal als een goede gezondheidszorg
voor haar burgers. Justitie is als openbare dienst belast met taken van algemeen belang en
staat in voor de noodzakelijke rechtszekerheid, wezenlijk voor ons samenleven, onze
economie en onze rechtsstaat:
• bindende uitspraken doen over geschillen, misdrijven opsporen en vervolgen, straffen
uitvoeren en onze veiligheid garanderen. Velen zijn hierbij betrokken: de rechters en
parketmagistraten, de ambtenaren van de Federale overheidsdienst (FOD) Justitie, het
gevangeniswezen, de advocaten, de gerechtsdeurwaarders, de notarissen, de

•

•

•

politiediensten, de justitiehuizen, maar bovenal alle personen, bedrijven en organisaties
die op een bepaald moment in contact komen met het gerecht.
Justitie is voor alles sociaal, want elke burger heeft recht op recht, snel en goed, en
zonder teveel kosten. Daarbij moet er bijzondere aandacht zijn voor de minstbedeelden,
die vaak moeilijkheden hebben om de weg naar gerecht en gerechtigheid te vinden.
Maar recht moet ook worden gesproken onder economisch en budgettair verantwoorde
voorwaarden. Dat is des te meer zo in tijden van economische crisis en budgettaire
krapte. Een juist evenwicht tussen de betaalbaarheid van justitie en haar kwaliteit is
noodzakelijk. In een budgettair moeilijke omgeving staat een minister van Justitie voor de
uitdaging om steeds betere justitie te verschaffen met minder middelen. Er kunnen heel
wat efficiëntiewinsten worden geboekt in de FOD Justitie, de rechterlijke orde en het
gevangeniswezen, indien de wetgeving de actoren van justitie toelaat of zelfs dwingt zich
op de essentie te focussen. We zijn teveel een kwantiteitsjustitie geworden, waarin het
erop aankomt zoveel mogelijk vonnissen en arresten te vellen, en zoveel mogelijk
gevangenen te herbergen. Nu creëert elk aanbod zijn vraag, ook in justitie.
Dit Justitieplan kan niet worden los gezien van de noodzakelijke besparingen en van de
begrotingsopmaak en -controle. Terecht worden er van alle departementen en
overheidsdiensten bijkomende besparingen gevraagd. Besparingen kunnen ook binnen
justitie worden gerealiseerd, maar specifiek voor justitie is dat veel ingrepen pas na
verloop van tijd effect sorteren en leiden tot daadwerkelijke efficiëntiewinsten. Zo leidt
een vereenvoudiging van gerechtelijke procedures niet onmiddellijk tot minder werk in
de griffies en in de rechtbanken. Werkprocessen moeten worden aangepast,
herschikkingen moeten gebeuren en vaak moeten ook mentaliteiten veranderen en
diepgewortelde gewoontes evolueren.

Lees het volledige plan en een commentaar van pvda via:
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/Plan%20justitie_18maart_NL_tcm265-264636.pdf
http://solidair.org/artikels/dossier-hoe-ook-justitie-wordt-hervormd-op-maat-van-de1?utm_source=pvda2015-0403&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter

 Ziekenhuizen wachten op geld
Liefst 56 Vlaamse ziekenhuizen moeten hun plannen voor een nieuwbouw of renovatie
uitstellen.
In totaal liggen de plannen bij 56 instellingen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten ter
waarde van ruim een miljard euro stil. Ook investeringen in de kinderopvang, jeugdzorg en
andere welzijnsinstellingen wachten nog op meer dan 155 miljoen euro.
De infrastructuurprojecten, goed voor een totaalbedrag van ongeveer 1 miljard euro, liggen
stil in afwachting van de beloofde subsidies. Eén van de gevolgen is dat het Psychiatrisch
Centrum Gent-Sleidinge zijn patiënten al twee jaar moet onderbrengen in containers.
Koepelvereniging Zorgnet Vlaanderen vreest alvast dat de patiënt straks de factuur
voorgeschoteld krijgt, als de Vlaamse regering niet snel met geld op de proppen komt.
Het totaalbedrag aan investeringen in de zorginfrastructuur, waarvoor de Vlaamse overheid
geen budget voorzien heeft, loopt ondertussen op tot 2,2 miljard euro.
Daarbij komt nog dat 171 rusthuizen wachten op 1 miljard euro aan investeringen.

Daarenboven wachten investeringen in kinderopvang, voorzieningen voor mensen met een
beperking, wijkgezondheidscentra, CAW's, bijzondere jeugdzorg... op nog eens 155,5 miljoen
euro.
Getroffen ziekenhuizen zijn ondermeer het ASZ te Aalst, dat zijn grote bouwplannen
voorlopig moet opbergen. Met de beloofde 56,1 miljoen euro wou het ziekenhuis al vorig jaar
de dienst Intensieve Zorgen dubbel zo groot maken en een dagziekenhuis voor hartpatiënten
bouwen.
De bouwvergunning voor twee nieuwe gebouwen op de campus van het Algemeen Stedelijk
Ziekenhuis in Aalst is al in augustus 2013 afgeleverd, maar tot nu toe is er nog geen enkele
steen gelegd.
Ook het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst ondervindt hinder door de situatie maar dan
eerder op de campus in Asse.
Het psychiatrisch centrum Sint-Jan in Eeklo moet haar bouwplannen tijdelijk opbergen omdat
Vlaanderen dit jaar geen geld heeft voor de broodnodige subsidies. De oude vleugel en de
tijdelijk aangebouwde containers blijven dus staan. Ook in de psychiatrie in Sleidinge en
Zelzate moeten de bouwplannen noodgedwongen in de koelkast.
Zes Limburgse ziekenhuizen wachten op 321 miljoen euro Vlaamse subsidies voor
bouwprojecten.
Voor Limburg betekent dit dat de plannen van zes ziekenhuizen on hold staan, zonder
perspectief op een oplossing. In totaal willen de Limburgse ziekenhuizen voor een half miljard
nieuwbouw realiseren, het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden) zou daarvan 321 miljoen euro betalen.
Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk moet de renovatie van de oudste afdeling uitstellen en
het Mariaziekenhuis in Overpelt legt het dossier van de uitbreiding van het heelkundige
dagziekenhuis volledig stil. In het psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden hebben ze
hun afdeling jeugdpsychiatrie al noodgewongen moeten stoppen.
In Antwerpen gaat het onder meer over enkele dossiers van het Ziekenhuisnetwerk
Antwerpen (ZNA), de grootste hospitalengroep in Vlaanderen. Op de campus Jan Palfijn zijn
er plannen voor de uitbreiding van de polikliniek, met een bedrag van bijna 35 miljoen euro
gaat voorlopig niet door.
Ook andere dossiers moeten wachten.
Maar waar te weinig ruchtbaarheid over wordt gegeven is dat naast het geldgebrek voor de
infrastructuur ook bezuinigd wordt op de personeelskosten. De stress bij het verplegend
personeel in ziekenhuizen en zorgcentra is nog nooit zo groot geweest.

ANTIPESTTEAM
 Begrijp uw puberende kinderen
De pubertijd is een verwarrende periode vol veranderingen
Je kind zoekt een antwoord op vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Tegelijk moet het wennen
aan een veranderend lichaam en dat zorgt voor de nodige onzekerheid. En aan
hormoonschommelingen met sterk wisselende stemmingen: van uitgelaten tot diepbedroefd.

Bovendien vergelijken pubers zich constant met leeftijdsgenoten. Als je zoon of dochter zich
sneller of minder snel ontwikkelt dan zijn of haar vrienden, kan dat een klap zijn voor het
zelfvertrouwen van je kind. Bv. Ik ben de grootste van de klas. Ik ben de enige zonder
borsten. Ik heb méér puistjes dan de rest.
De hersenen van pubers zijn volop in ontwikkeling
Uit onderzoek blijkt dat het gebied in de hersenen dat de emoties regelt al volgroeid is. Maar:
het gebied dat die emoties controleert en afremt, is nog volop in ontwikkeling. Niet moeilijk
dat dit soms voor kortsluiting, vuurwerk of gênante situaties zorgt.
Tieners denken dat alles rond hen draait
Ze zijn best een beetje egoïstisch en veronderstellen dat alles wat in hun omgeving gebeurt,
met hen te maken heeft. Staat je dochter met haar vriendin te kletsen op de speelplaats en
staat er vlakbij een groepje te giechelen? Dan denkt ze vast dat ze haar uitlachen.
Leer daarom je kinderen meer zelfvertrouwen te krijgen.
Een assertiviteitscursus kan daarbij helpen.
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/help-mijn-puber-doet-raar-positief-omgaanmet-je-puber-die-in-de-knoop-zit
http://www.groeimee.be/folderlijn
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties?uitgever=EXPOO%20%20Expertisecentrum%20Opvoedingsondersteuning%20

www.antipestteam.be

Voor de volledige informatie zie:

www.neutr-on.be
Samen tegen corruptie en onrecht
Gelieve deze nieuwsbrief naar al uw geledingen, familie, vrienden
en kennissen te zenden.
Wie geen Nieuwsbrief meer wil ontvangen, kan zich op eenvoudig verzoek
uitschrijven of via de website. Volgende Nieuwsbrieven worden via MailChimp
verstuurd, zo kunt u zich gemakkelijk in- of uitschrijven.

