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Economie verslechtert nog steeds
De Amerikaanse economie draait nog lang niet zoals het moet en is
verre van gezond. Er is nog altijd een werkloosheid van bijna 8
procent.
De Amerikaanse nationale bank, de Federal Reserve, blijft nog altijd
geld bijdrukken. En dat ondanks de kritiek dat die steunoperaties de
dollar zullen verzwakken en dreigen te leiden tot een zogenoemde
'valutaoorlog'. Want ook Europa en Japan zijn daardoor verplicht hun
munten te beschermen.
Bernanke, de president van de Fed, beweert dat door het versterken
van de Amerikaanse economie de wereldeconomie ook profiteert.
Maar niet iedereen is het daar mee eens.
In de Verenigde Staten wordt elke maand 85 miljard dollar in de
economie gepompt, gewoon door het bij te drukken.
China gaf onlangs te kennen dat het land het niet langer kan tolereren
dat de westerse landen constant geld bijdrukken. Ook in Japan staat
de geldpers ook behoorlijk te draaien. China vindt dat daar een einde
aan moet komen.
Reeds vroeger pleitte China voor een nieuwe wereldmunt. Het land is
het zat dat de Verenigde Staten er niet in slaagt de schuldencrisis
onder controle te krijgen en zegt dat het ‘alle recht heeft om te eisen
dat de VS het schuldenprobleem aanpakt’.
China eiste vroeger al dat er internationaal toezicht komt op de dollar
en vindt dat de VS de waarde van de dollar moet garanderen. China
heeft voor meer dan 1 biljoen dollar aan staatsleningen aan de VS
uitstaan. Devaluatie van de dollar, bvb door inflatie, komt immers
indirect ook in China terecht.
De rust in de eurozone is nog niet teruggekeerd. Met de industrie in
de eurozone gaat het slechter dan verwacht.
De industriële productie blijft dalen.
De tegenvallende cijfers komen bij de vaststelling dat het bbp van de
eurozone in het vierde kwartaal van 2012 met 0,6 procent was
gedaald.
De zuidelijke landen Griekenland, Portugal en Spanje moeten hun
prijsniveau de komende jaren met zo'n 30 procent verlagen ten
opzichte van het gemiddelde in de eurozone, terwijl ook Frankrijk 20
procent goedkoper zou moeten worden. Het prijsniveau in Duitsland
zou daarentegen met zo'n 20 procent moeten stijgen.
Griekenland had met 152,6 procent veruit de hoogste schuld van alle
eurolanden, gevolgd door Italië (127,3 procent) en Portugal (120,3
procent). België zit weer rond de 100 procent staatsschuld.

De staatsschuld van Spanje is vorig jaar met 20 procent gestegen tot
885 miljard euro.
De Europese regels stellen een limiet van 60 procent van het bbp.
In Cyprus is een run op de banken ontstaan nadat de eurogroep
besliste speciale heffingen op banktegoeden in te voeren. Daardoor
kon de factuur voor een Cypriotische redding van 17 miljard naar 10
miljard verminderen.
Spaarders met meer dan 100.000 euro op rekeningen bij Cypriotische
banken moeten een heffing van 9,9 procent gaan betalen. Voor
spaarders met kleinere bedragen gaat een heffing van 6,75 procent
gelden. De Cypriotische autoriteiten hebben al maatregelen genomen
om rekeningen te bevriezen. Spaarders kunnen wel vrij beschikken
over hun geld na aftrek van de heffing.
Duizenden mensen probeerden hun rekening leeg te halen. Maar de
banken hadden dat uiteraard voorzien en hebben dat onmogelijk
gemaakt. Of dat allemaal goed komt valt nog af te wachten.
De Nederlander, Jeroen Dijsselbloem weigerde expliciet uit te sluiten
dat de eurogroep eenzelfde scenario zou overwegen in andere landen
zoals Spanje, Portugal, Griekenland, Ierland of Italië.
Laten we hopen dat deze maatregelen geen paniek veroorzaakt in
andere eurolanden.
Frankrijk zal dit jaar het eerder vooropgestelde begrotingstekort van 3
procent van het bruto binnenlands product niet halen.
Het tekort zal waarschijnlijk op 3,7 procent uitkomen. Daardoor zal
het Franse begrotingstekort de Maastrichtnorm, van 3 procent, dit jaar
niet halen. De Franse economische groei werd immers verminderd
naar 0,1 procent, terwijl 0,8 procent werd vooropgezet.
Ook de Nederlandse economie blijft krimpen. De werkloosheid loopt
sterk op, terwijl het overheidstekort zowel in 2013 als in 2014 niet
aan de Europese begrotingsregels zal voldoen. De binnenlandse
consumptie en investeringen blijven dalen, net als de uitgaven van de
overheid. Door de grote economische problemen in de eurozone
neemt ook de export nauwelijks toe.
Nieuwe bezuinigingen zijn daarom onvermijdelijk.
Ook in België is er nog een terugval van de industriële activiteit en
blijft de economie verder krimpen.
Het werkgeversvertrouwen in België is naar het laagste niveau gedaald
in drie jaar. De werkgevers voorspellen dat de werkgelegenheid zal
dalen naar een nieuw dieptepunt.
Met uitzondering van de bouw-, financiële- en dienstensector wordt er
nauwelijks nieuw personeel aangeworven. Slechts 6 procent van de
ondervraagde werkgevers overweegt komende drie maanden nieuw
personeel aan te nemen terwijl er 7 procent aan denkt personeel te
ontslaan.
De federale regering dacht eerst nog ongeveer 2,5 miljard euro vinden
om het begrotingstekort te beperken.
Tegenvallende economische groeicijfers zorgden voor een tekort van
2,8 miljard, maar er werd al 338 miljoen euro gevonden.

Daardoor kwam het begrotingstekort op 2,15 procent in 2013. Men
verwacht een tekort van 1,4 procent in 2014 om pas in 2015 op een
evenwicht uit te komen.
MAAR: toen kwam er opnieuw slecht nieuws. Voor Europa moet de
schuld van DEXIA bij de Belgische schulden geteld worden,
daardoor komt het begrotingstekort uit op 3,7 procent.
Volgens minister Onkelinx zal dat evenwicht voor 2015 onmogelijk
bereikt kunnen worden. Want de prognose is niet meer aangepast aan
de werkelijkheid omdat het is opgesteld voor de aankondiging van de
sluiting of de afdankingen zoals bij Ford Genk, ArcelorMittal, Philips
Turnhout, Caterpillar, IJsboerke en andere bedrijven.
De schuldenberg van de 308 Vlaamse steden en gemeenten is met
400 miljoen euro gestegen tot 8,2 miljard euro. Daarnaast staan ze
voor 2,6 miljard euro borg voor leningen van OCMW's en derden. In
totaal dus 10,8 miljard euro. Daarmee hebben onze gemeenten meer
schulden dan het Vlaams gewest (6 miljard).
Het gaat hier om de bedragen van 2011. De schulden van 2012
worden nog hoger geschat en worden vanaf april verwacht.
Koploper in Vlaanderen is Antwerpen, met een uitstaande schuld van
bijna 1,4 miljard euro. Gent (445 miljoen) staat op twee. Mechelen en
Kortrijk delen plaats drie (170 miljoen euro).
Hasselt (105 miljoen), en Genk net geen 100 miljoen euro,
Vooral de centrumsteden zullen dus enorm moeten saneren en
besparen. Want door de crisis en door het verlies aan Dexia- en
Electrabel-dividenden, staan de steden en gemeenten steeds meer
onder druk. Verhoging van de gemeentebelastingen lijken daardoor
onafwendbaar.



ACW blijft onder vuur
De Kamercommissie Financiën heeft de verschillende wetsvoorstellen
van N-VA, Ecolo-Groen, Vlaams Belang en FDF tot oprichting van een
parlementaire onderzoekscommissie meerderheid tegen oppositie
verworpen.
De zaak werd de laatste weken weer actueel nadat de N-VA het ACW
beschuldigde van fraude en valsheid in geschrifte in de Belfius- en
Dexia-zaak. Door de oplopende spanningen in de regering gaf Steven
Vanackere als minister van Financiën zijn ontslag. Daarop werd door
de top van Belfius en ACW beslist enkele politici van verscheidene
partijen naar het parlement uit te nodigen en inzage te geven in de
contracten tussen de arbeidersbeweging en de bank.
Als het ACW geen volledige transparantie biedt rond zijn
boekhouding, willen de partijen de oprichting van een parlementaire
onderzoekscommissie om de zaak op te helderen.
Elke week komen er meer details van de ACW-Belfiusdeal aan het licht,
ondermeer dat ACW de notionele intrestaftrek wou gebruiken. En dat

terwijl de eigen vakbond ACV al jarenlang protesteert tegen die
maatregel. Ondertussen maakte ACW wel bekend geen gebruik te
zullen maken van die notionele intrestaftrek.
Daarnaast kwam er een commerciële deal tussen het ACW en Belfius
aan het licht.
In die deal bleek er naast een contract nog een andere, geheime
overeenkomst te bestaan.
Het ACW en de met het ACW verbonden organisaties moesten niet
alleen een pakket verzekeringen afsluiten bij Belfius Insurance voor in
totaal 17 miljoen euro premies per jaar.
In die deal met Belfius zou ACW dan een extra rente van 1,5 procent
krijgen, bovenop 6,5 % intrest, op een lening aan Belfius, waarbij 1,1
miljard euro bij de bank in beheer en bewaring zou worden geven
Hoe dat bedrag verdeeld zou worden tussen het ACW en de
verschillende delen van de beweging, zoals de Christelijke Mutualiteit
of de vakbond ACV, is niet bekend.
Belfius en het ACW geven geen commentaar.
Na het uitlekken van het contract en de heisa die erop volgde, zegden
het ACW en Belfius het contract op. "Gelet op de ruime aandacht die ze
in de pers kregen en de schade die dat aan onze instellingen
aanbrengt, hebben de contractanten besloten om de overeenkomst tot
commerciële samenwerking te annuleren. Ook al ging het over een
correcte en courante praktijk", zeggen ze in een persbericht.
De Kamerleden konden ook nog een ander contract inkijken. Dat
regelt de betaling van 4 miljoen euro door Belfius aan het ACW
gedurende tien jaar. In ruil voor die gespreide betaling van een deel
van de 110 miljoen moet het ACW positief of minstens neutraal
communiceren over Belfius. Wordt er één keer negatief
gecommuniceerd, dan krijgt het ACW slechts 90 procent van dat
bedrag. Bij twee negatieve communicaties wordt dat 75 procent. Met
“positief communiceren” wordt waarschijnlijk bedoeld “de spaarders
bij Belfius voorliegen dat alles goed gaat met de bank”.
Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten zei ondertussen in een
interview dat er geen parlementaire onderzoekscommissie komt.
Er is nog altijd onduidelijkheid of de bijna 800.000 Arco-coöperanten
hun geld terugzien. Over enkele weken zal de Raad van State daarover
een arrest vellen.
De auditeur van de Raad van State zei eerder in het advies dat de
waarborg vernietigd moest worden.
Als de heisa rond Belfius blijft duren zullen meer en meer mensen hun
vertrouwen in de bank verliezen en hun geld terugtrekken, dan dreigt
een systeemcrisis die de bank in problemen kan brengen.
De ACW-belangen werden verdedigd door advocatenkantoor Eubelius,
waar Koen Geens vennoot was vooraleer hij minister van Financiën
werd. Koen Geens is de schoonzoon van vroeger minister Jos Dupré,
MR-voorzitter Charles Michel reageerde als volgt: "De leden van deze
linkse organisaties geven al jarenlang lessen in solidariteit. Nu ze zelf

hun toevlucht nemen tot deze fiscale techniek, stoort me dat."
Daarmee bedoelde hij ACW en ABVV (waar Rudy De Leeuw ook gebruik
maakte van de notionele aftrek).
Voor CD&V zijn er geen elementen om een onderzoekscommissie te
vragen.
Fraude en valsheid in geschrifte moeten door respectievelijk de BBI en
het gerecht onderzocht worden, meent CD&V.
Terwijl Peter Dedecker (N-VA) een lange lijst van vragen had die de
oprichting van een onderzoekscommissie zouden verantwoorden,
verwees Jean-Marie Dedecker (LDD) naar de uitspraak van toenmalig
minister van Financiën Didier Reynders (MR) dat hij "nog veel kan
lekken" over de recente dossiers.
Het ACW wil een klacht indienen tegen N-VA voor laster. N-VA
betichtte de christelijke arbeidersbeweging onder meer van fiscale
fraude, misbruik van vennootschapsgoederen, valsheid in geschrifte
en belangenvermenging.
Het ACW, heeft een procedure opgestart om een erkenning als 'bedrijf
in herstructurering' te krijgen.
Daardoor zal er een personeelsvermindering komen van 10 procent.
De problemen zijn nog een gevolg van de vereffening van de
voormalige ACW-holding Arco. Die was een belangrijke aandeelhouder
van Dexia en leed omvangrijke waardeverliezen bij de opsplitsing van
de groep. Door de Arco-vereffening verloor ACW veel van zijn
geldreserves.Door die zware financiële klap moeten er zware
besparingen gedaan worden.
Ondertussen heeft ook Deminor, gezegd dat “De Arco-aandelen wel
degelijk een risicovolle belegging vormen. En het risicovolle karakter
ervan is stelselmatig toegenomen nadat de Arco-groep haar belang in
de Bacob-bank en in de verzekeraar DVV inbracht in Dexia, in ruil voor
een aandelenparticipatie. Door die operatie werd de coöperatieve
logica doorbroken.
Nochtans werden de coöperatieve deelbewijzen aangeprezen als een
veilige belegging met een lage risicograad en als een alternatief voor
het traditionele spaarboekje. De coöperanten werden niet voldoende
geïnformeerd over de risico's van de belegging.
In de meeste gevallen kregen de beleggers niet eens schriftelijke
informatie over het product dat ze kochten. Ze werden, eens ze op het
product hadden ingeschreven, ook niet op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen in de waarde van hun belegging.
Deminor becijferde dat Arco de voorbije jaren 233,5 miljoen
uitgekeerd heeft gekregen via de winstbewijzen
Het juridisch kantoor heeft ook vragen bij de veelbesproken
winstbewijzen van het ACW. Die hebben een fundamentele
ongelijkheid gecreëerd tussen twee categorieën van coöperanten, zegt
Deminor: enerzijds het ACW, dat via een aantal organisaties ook
coöperant is van Arcofin, en anderzijds de particuliere coöperanten.
Om alle schijn van belangenvermenging weg te nemen vraagt Deminor
dat de huidige vereffenaars van Arco ontslag zouden nemen, en
vervangen zouden worden door onafhankelijke mensen die de

vereffening moeten afhandelen in het belang van alle coöperanten.

ONDERWIJS



Onderwijs in Nederland
Ook op Nederlandse onderwijssites kun je heel wat informatie en tips
vinden die interessant zijn.
Zo is Wikiwijs een plek op internet waar iedere docent leermateriaal
kan vinden, gebruiken en aanpassen, van basis- tot universitair
onderwijs. Je kunt ook zelf leermateriaal ontwikkelen, bewaren en
delen met collega’s. Wikiwijs is een platform waar docenten kennis
over en ervaringen met open leermateriaal kunnen uitwisselen en zo
nodig professionele ondersteuning vinden.
Kortom, heb je leermateriaal over een bepaald onderwerp of vak
gemaakt en wil je dit delen, ben je op zoek leermateriaal dat aansluit
bij specifieke leerdoelen of wil je bruikbare tips die jouw lessen nóg
boeiender maken? Volg dan de nieuwsberichten op deze site!
Alle open, digitale leermaterialen zijn vrij in het onderwijs te
gebruiken. Er bestaan al verschillende initiatieven van leraren en
lerarencommunity’s die leermateriaal beschikbaar stellen op internet.
Wikiwijs sluit aan bij deze initiatieven, ondersteunt ze en maakt ze
beter vindbaar. Daarnaast biedt Wikiwijs ook ondersteuning in creatie
en gebruik van leermaterialen.
Je vindt er handleidingen en snelstartgidsen.
Nog enkele interessante sites:
http://www.nationaleonderwijsgids.nl/
http://www.deonderwijsgids.nl/
http://www.wetenschap24.nl/
http://www.wetenschap24.nl/tests.html



Onderwijskrant Vlaanderen
De Onderwijskrant bestaat 36 jaar. Het eerste nummer verscheen in
oktober 1977. Het tijdschrift ontstond uit het elan van de jaren zestig
en zeventig.
Het was en bleef een kritisch en onafhankelijk tijdschrift, gedragen
door redactieleden uit alle
onderwijsnetten. Onderwijskrant verspreidde vernieuwingsideeën,
stimuleerde en beschreef praktijkervaringen en formuleerde eigen
standpunten over onderwijsbeleid, pedagogiek, didactiek van de
verschillende vakdisciplines en leerdomeinen … In de

beginselverklaring van 1977 schreven ze al dat modieuze
hervormingen en rages die niet gedragen worden door de
praktijkmensen, de kwaliteit van het onderwijs eerder aantasten dan
verhogen. De voorbije 17 jaar ageerden ze dan ook met aandrang
tegen het doorhollingsbeleid - onder het motto‘vernieuwen in
continuïteit’ en ‘ontscholing = onderbenutting van talenten’.
Onafhankelijk en zuiloverschrijdend
Een ongebonden tijdschrift is in Vlaanderen nog steeds een zeldzaam
product.
Onderwijskrant heeft geen opdrachtgever; er zijn geen hoofdkwartieren
die vertellen wat mag en wat niet mag. De zuiloverschrijdende
samenstelling van de redactie was en is hierbij belangrijk. Zo bevorderden
we veel pluralistische contacten.
Onderwijskrant is een tijdschrift dat 4x per jaar verschijnt. Het brengt
beschrijvingen van - en kritische reflecties op onderwijs en
onderwijsbeleid.
http://www.onderwijskrant.be/

SECTOREN



BeSWIC, veiligheid en gezondheid
BeSWIC is het Belgisch Kenniscentrum over het welzijn op het werk dat
ontworpen is om alle informatie over welzijn op het werk via een
gemeenschappelijk digitaal platform toegankelijker te maken.
BeSWIC maakt deel uit van het Europees netwerk van het Europees
Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk en vormt er
het Belgisch steunpunt van.
BeSWIC is de afkorting van "Belgian Safe Work Information Center". Het
Kenniscentrum verleent toegang tot meerdere sites.
Doelpubliek van het kenniscentrum Belgian Safe Work Information
Center

http://www.beswic.be/nl/good_practice/sector/



Eenheidsstatuut sleept aan
Uiterlijk op 8 juli 2013 moet het statuut arbeider-bediende zijn
gelijkgeschakeld, besliste het Grondwettelijk Hof.
Daarmee moet een einde komen aan de discriminatie van arbeiders

tegenover bedienden inzake de opzegtermijnen bij ontslag en de
regeling bij ziekte. Het Belgische systeem van arbeiders versus
bedienden is een unicum in Europa.
Terecht wordt er een einde gemaakt aan die discriminatie.
De werkgevers vinden 8 juli niet haalbaar (lees: zij willen geen
gelijkschakeling) en proberen de onderhandelingen te rekken.
Vooral de eenmaking van de opzegtermijnen is een groot struikelblok.
Daarnaast moet ook nog de carensdag afgeschaft worden, dat is
de eerste dag dat een werknemer in arbeidersstatuut ziek wordt en
thuis blijft. De arbeider wordt daarvoor niet altijd vergoed. Bedienden
krijgen wel het gewaarborgd maandloon.
Omdat het akkoord uitblijft, stijgt de spanning tussen bonden en
werkgevers.
Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V), die na het ontslag van
Steven Vanackere de nieuwe vice-premier werd, gooide al direct na zijn
aanstelling olie op het vuur.
“Als we zomaar alle arbeiders zouden gelijkschakelen met het
bediendenstatuut, dan is dat onmogelijk voor de concurrentiekracht
van onze bedrijven en onze economie”, zei hij.
Fedustria, de sectororganisatie voor de textiel-, hout- en
meubelindustrie plaatste volgend bericht op Twitter:
“De gelijkschakeling van de opzegtermijnen van arbeiders-bedienden
kan enkel op substantieel lager niveau dan de huidige
bediendetermijnen.”
En even later: 'Harmonisering naar boven' van de opzegtermijnen
arbeiders-bedienden is onbetaalbaar voor de industrie.”
De werkgevers willen slechts enkele maanden opzeg geven na twintig
jaar anciënniteit en amper een week tijdens het eerste jaar.
En de afschaffing van de carensdag willen de werkgevers, gedeeltelijk,
ten laste laten komen van de sociale zekerheid.
De bonden vinden dat voorstel onaanvaardbaar. Dat zou immers een
grote stap achteruit zijn voor 70 procent van de werknemers. De
bonden willen een harmonisering naar boven toe. Zij willen dat de
opzegtermijnen uitkomen bij de huidige regeling zoals voor de
bedienden, d.w.z. een opzegperiode van 3 maanden per 5 jaar
anciënniteit.
Het zal dan ook moeilijk zijn om de twee standpunten in enkele weken
tijd dichter bij elkaar te brengen.
De bediendenbonden willen zeker hun rechten behouden en hebben al
een preventief actieplan uitgewerkt.
Vanaf midden april worden de eerste grote acties gepland.
Daar kunnen ook stakingen bij zijn. De acties zullen, indien nodig,
verder gaan in mei en juni.
Neutr-On wil dat de huidige opzegtermijn van de bedienden de
referentie wordt.
Het wegwerken van de discriminatie tussen arbeiders en bedienden is
trouwens een goede gelegenheid om het ontslagrecht volledig te
hervormen en te verduidelijken.
Nu zijn er te veel onduidelijkheden. En de werknemers moeten

momenteel hun rechten te vaak afdwingen met harde acties.
Het is wegens het ontbreken van een duidelijke ontslagregeling dat
harde acties nodig waren bij Ford Genk.
Gelukkig zijn de grootste onzekerheden bij Ford en bij de werknemers
van de toeleveranciers ondertussen opgelost en is er een akkoord
bereikt.
Maar de werknemers hebben eieren voor hun geld gekozen, bij gebrek
aan beter. Zij hebben moeten knokken om het onderste uit de kan te
halen. Daarbij hebben ze weinig steun gekregen van de traditionele
vakbonden.
De ontslagregeling moet dus veel duidelijker opgesteld worden zodat
de onzekerheid bij werknemers kan verminderen.
Werknemers moeten duidelijke statuten krijgen over opleiding en
begeleiding. Naargelang de leeftijd moet herscholing ingebouwd
worden bij ontslag.
Neutr-On wil een gelijkschakeling van de arbeidswetgeving in heel
Europa. De verschillende Europese wetgevingen dienen alleen maar
om de werknemers tegen elkaar uit te spelen. Het wordt trouwens tijd
dat de Europese bonden voor een gelijkschakeling van de Europese
arbeidswetgeving gaan. Waar wachten zij op?

ALLERLEI



Wat veranderde er in maart?
Hierbij een overzicht van wat sinds 1 maart veranderde.


Beter beschermd op reis met de bus

Een ongeluk, vertraging of bagage verloren bij een busreis? Voortaan
zult u een vergoeding kunnen eisen. Door een nieuwe Europese
verordening krijgen passagiers van bus- of touringcarmaatschappijen
meer rechten, zoals die al bestonden voor vliegtuig-, trein- en
bootpassagiers. De nieuwe bescherming geldt voor reizen met een
afstand van minstens 250 kilometer. Voor beschadigde of verloren
bagage moet de busmaatschappij een vergoeding tot 1.200 euro
betalen. Bij een overlijden of letsel door een ongeval kan de
vergoeding oplopen tot 220.000 euro per passagier, of zelfs meer als
dat voorzien is in de nationale wetgeving.
Gehandicapten en personen met een beperkte mobiliteit hebben recht
op gratis bijstand. Indien een begeleider nodig is, dan moet die gratis
kunnen reizen.
Bij een ongeval mag de busmaatschappij u niet zomaar aan uw lot
overlaten. Indien nodig moet ze u eerste hulp, maaltijden,
verfrissingen, kleding en vervoer aanbieden.

Verder moet u de keuze krijgen tussen een terugbetaling van de
ticketprijs of vervoer naar de eindbestemming via een andere route
zonder extra kosten. Krijgt u die keuze niet, dan heeft u recht op een
vergoeding van 50 procent van de ticketprijs, bovenop de
terugbetaling van uw ticket.
Bij een vertraging bij vertrek van meer dan 90 minuten of een
annulering moeten u hapjes, maaltijden en verfrissingen aangeboden
worden. Als u door een onderbreking van de reis, ongeluk of
vertraging de nacht ter plaatse moet doorbrengen, moet de
maatschappij tot twee hotelovernachtingen (tot 80 euro per nacht)
aanbieden. Die verplichtingen zijn er niet als door slechte
weersomstandigheden of natuurrampen de busmaatschappij niet
veilig kan opereren.


Extra test voor kandidaat-bestuurders

Kandidaat-bestuurders die een officieel theorie-examen afleggen voor
het rijbewijs B, krijgen vanaf 4 maart in alle 33 Belgische
examencentra de kans om vrijblijvend en gratis deel te nemen aan een
test die de waarneming van risico's beoordeelt.
De test bestaat uit simulaties van reële, potentieel gevaarlijke situaties
in het verkeer.


Justitie gebruikt e-mails

Advocaten kunnen hun conclusies in zaken voor het Antwerps hof van
beroep en het arbeidshof Antwerpen vanaf 1 maart per e-mail
neerleggen. Dat is een primeur voor het Belgische gerecht.
Oorspronkelijk zouden de advocaten zowel hun conclusies als de
persoonlijke stukken per e-mail kunnen versturen, "maar de ICT-dienst
van Justitie heeft beslist om voor dat laatste een evaluatie af te
wachten".


Belasting op in-verkeer-stelling

Voortaan zal de BIV die u moet betalen bij de inschrijving van een
nieuwe of een tweedehandswagen meer rekening houden met de
milieukenmerken van uw auto.
Afhankelijk van onder andere de brandstofsoort, de CO2-uitstoot en
de ouderdom van uw wagen betaalt u vanaf 1 maart meer of minder
belastingen bij de aankoop.
Tot nu toe werd de BIV berekend op basis van het vermogen van uw
wagen.
Er komt wel een overgangsfase van twee maanden waarin in de taks
op nieuwe voertuigen berekend wordt volgens de oude en de nieuwe
formule. Voor tweedehandswagens kopt er een overgangsperiode van
drie jaar.
Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen privépersonen en
bedrijven.


Antibiotica

Vanaf volgend jaar moeten apothekers u het goedkoopste antibiotica

en schimmeldodende geneesmiddelen aanbieden.
Dat systeem wordt vanaf maart getest.
Dokters hebben wel nog het recht om een duurder merk voor te
schrijven wanneer ze dat nodig achten.


17 maart, dag van de zorg

Overal in Vlaanderen zetten ziekenhuizen, woonzorgcentra,
welzijnsvoorzieningen en andere zorgorganisaties hun deuren voor u
open. Ook farmaceutische en technologische bedrijven doen mee. Net
als onderzoekscentra, laboratoria en grote en kleine bedrijven uit de
gezondheidszorg.
http://www.dagvandezorg.be/kom-en-ontdek/



Info over LEIF-plan
Het LEIFplan beschrijft in een notendop hoe je - bewust of niet meer
bewust - met je eigen levenseinde kan omgaan. Voor meer uitleg
wordt verwezen naar het LEIFblad.
Er bestaan 2 belangrijke situaties.
Situatie 1: ‘Ik ben bij mijn volle verstand en wil nú mee beslissen’
1. Wat met behandelingen en onderzoeken?
Iedereen mag behandelingen, onderzoeken e.d. weigeren - zelfs indien
deze levensreddend zijn - en artsen moeten dit respecteren. Dit kan
gewoon mondeling meegedeeld worden, maar je arts kan wel vragen
dat je die weigering schriftelijk bevestigt. (LEIFblad p. 25).
2. Wat met palliatieve zorg: pijn- en symptoombestrijding,
psychosociale opvang en spirituele begeleiding?
Iedereen heeft hier recht op. Palliatieve zorg wil noch het leven
verlengen noch verkorten maar wil wel voor goede levenskwaliteit
zorgen. Soms is de situatie zo ondraaglijk en onbehandelbaar dat
sommigen vragen om ‘in slaap’ gedaan te worden tot aan het
overlijden. Dit heet palliatieve sedatie en behoort ook tot palliatieve
zorg. Anderen kiezen eerder voor euthanasie (LEIFblad p. 32).
3. Wat met het aanduiden van een vertrouwenspersoon?
Je bent goed bij je verstand maar niet voldoende mondig of je voelt je
wat onzeker. Je kan je laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
Deze kan je o.a. vergezellen tijdens de consultatie bij de arts of kan je
medisch dossier inkijken. De vertrouwenspersoon kan schriftelijk
aangeduid worden (LEIFblad p. 27).
4. Wat met euthanasie? : je wilt nú een zelfgekozen levenseinde!
Bij euthanasie beëindigt de arts het leven van de patiënt nadat de
patiënt (en niemand anders) daar zélf uitdrukkelijk om gevraagd heeft.
De patiënt moet aan bepaalde voorwaarden voldoen (LEIFblad p. 32).

- Sommigen vragen om euthanasie tijdens de behandeling met
palliatieve zorg omdat het lijden door de ongeneeslijke aandoening
ondraaglijk is geworden.
- Anderen kiezen rechtstreeks voor euthanasie zonder bijkomende
palliatieve omkadering: bv. iemand die sinds jaren verlamd is.
Vraag gratis je LEIF-kaart aan.
Deze geplastificeerde LEIF-kaart heeft het uitzicht van een bankkaart
en toont de wilsverklaringen die je verklaart te bezitten. De kaart is
bedoeld om in je portefeuille te bewaren. Ze biedt een bijkomende
garantie dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van je wettelijk
ingevulde wilsverklaringen en dat ze rekening houden met je
voorafgaande zorgplanning.
Voor meer info:
http://www.leif.be/images/stories/documents/LEIFblad_-_6de_editie.pdf

http://www.leif.be/nl/leifkaart/wat-is-de-leifkaart.html
http://leif.be/nl/leifkaart/leifkaart-aanvraag.html



Internationale vrouwendag
Op 8 maart was het Internationale vrouwendag.
Vrouwen zijn bijzonder hard getroffen door de crisis. Onzekere
arbeidscontracten, besparingen of uitbuiting treffen vooral vrouwen.
De strijd voor gelijke rechten is nog zeker niet gedaan.
De crisis is een groot obstakel mag geen excuus zijn om de strijd voor
gelijke rechten te staken.
Uit het laatste rapport van het Instituut voor de Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen wordt bevestigd dat vrouwen nog steeds minder
verdienen dan mannen voor hetzelfde werk.
Vrouwen verdienen gemiddeld 20,5 procent minder dan mannen.
Vrouwen vind je minder vaak terug in die sectoren waarin je heel goed
verdient.
Ze kiezen eerder dan mannen voor de zorgsector, het onderwijs of
worden bediende in een sector waar je meestal slechter betaald wordt.
Daardoor wordt het bedrag dat de Belgische vrouwen jaarlijks te
weinig verdienen, op 8 miljard euro geschat.
De loonkloof daalt wel, maar heel traag: In 2005 verdienden vrouwen
gemiddeld 25 procent minder dan mannen, in 2009 ongeveer 21,9
procent, in 2010 ongeveer 21,7 procent en in 2012 naar ongeveer
20,5 procent.
Een lager loon is niet zonder risico's, want daardoor krijgen vrouwen
een lager pensioen. Een kleiner loon maakt vrouwen bovendien
afhankelijk van mannen. Zolang het in het huwelijk goed gaat stellen
zich weinig problemen. Maar een scheiding kan enorme financiële
problemen veroorzaken.
Omdat vrouwen daarenboven vaker deeltijds werken, om voor het
gezin te zorgen, verdienen ze ook daardoor minder dan mannen.
Mannen werken gemiddeld 10 procent deeltijds. Bij de vrouwen is dat
aandeel bijna 50 procent.

Deeltijds werken is voor vrouwen soms de enige mogelijkheid om hun
job en privéleven te combineren.
Veel mannen zorgen er voor dat de huishoudelijke taken eerlijk
verdeeld worden om zo het werk van hun vrouwen te verlichten.
Maar… er zijn nog te weinig “nieuwe mannen”.
http://www.vrouwendag.be/



Habemus Papam
Met de bekende woorden ‘Habemus Papam’ werd bekendgemaakt dat
kardinaal Jorge Mario Bergoglio (76) tot paus is verkozen en dat hij de
naam Franciscus heeft gekozen.
Hij koos die naam als eerbetoon aan de Heilige Franciscus van Assisi,
een middeleeuwse monnik, die vooral bekend is omwille van het feit
dat hij zijn rijkdom opgaf om in armoede en in harmonie met de
natuur te leven.
Wie is de nieuwe paus en wat kunnen we van deze paus verwachten?
Jorge Mario Bergoglio, die zeker niet bij de topkandidaten behoorde,
werd op 17 december 1936 in Buenos Aires geboren. Zijn ouders
waren Italiaanse migranten. Hij trad in bij de jezuïeten en werd
priester. In mei 1992 werd hij benoemd tot hulpbisschop van Buenos
Aires. In juni 1997 werd hij aartsbisschop coadjutor van Buenos Aires
en in februari 2001 werd hij kardinaal.
Hij is de eerste kardinaal uit Latijns-Amerika en tevens de eerste
jezuïet die tot paus wordt verkozen.
Hij zou, tijdens zijn kardinaalsperiode, vooral bekend gestaan hebben
als een krachtig bestuurder. En dat in een Argentinië dat moeilijke
kende tijden kende met dictatuur, moorden, crisis en een economisch
failliet.
Kort nadat bekend werd dat de Argentijnse kardinaal Bergoglio tot
paus was verkozen stroomden felicitaties binnen uit de hele wereld.
De Amerikaanse president Barack Obama zei dat miljoenen mensen in
de Verenigde Staten samen met hem voor de nieuwe paus bidden.
“Franciscus komt op voor de armen en de kwetsbaren en
vertegenwoordigt de liefde en het erbarmen die de wereld door de
hele geschiedenis van de katholieke Kerk heen hebben geïnspireerd. Ik
zie ernaar uit met de paus samen te werken aan vrede, veiligheid en
waardigheid voor mensen van alle gezindten.”
De algemene secretaris van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, kijkt uit
naar samenwerking met hem. Hij hoopt met de nieuwe paus samen te
werken voor de bevordering van “vrede, sociale gerechtigheid en
mensenrechten, evenals de bestrijding van armoede en honger”.
De verwachtingen voor de nieuwe paus zijn hooggespannen.

Velen hopen dat de nieuwe paus aansluiting zoekt met de moderniteit,
dat hij werk maakt van meer collegiale gezagsstructuren en van een
ruimere autonomie voor de plaatselijke Kerken.
De meeste kerkgemeenschappen hopen vooral ook dat Franciscus
opnieuw vertrouwen kan inboezemen. Door de vele schandalen van
het afgelopen decennium is het vertrouwen immers bij vele gelovigen
tot een dieptepunt gedaald, vooral in Europa waar de kerken leeg
staan.
Binnen de Katholieke Kerk is vernieuwing evenwel niet
vanzelfsprekend. Een 76- jarige paus zal alles dan ook niet in een
handomdraai kunnen veranderen.
De Nederlands-Vlaamse jezuïetenprovincie is bijzonder trots over de
pauskeuze, die een jezuïet is.
Alhoewel Neutr-On volledig los van alle religie functioneert, is de
keuze van een nieuwe paus toch voldoende belangrijk nieuws om er
even bij stil te staan.
Een paus kan immers belangrijke ontwikkelingen teweegbrengen. Zo
heeft paus Johannes-Paulus II een belangrijke steun verleend, achter
de schermen, aan de Poolse vakbond Solidarnosc.
In 1989 werd er in Polen een politieke coalitie gevormd die werd
geleid door de vakbond Solidarnosc, met de eerste nietcommunistische premier achter het IJzeren Gordijn. Dit bracht in
Centraal- en Oost-Europa een proces op gang dat in het najaar van
1989 zou leiden tot de, vreedzame, omverwerping van de
communistische regimes en zelfs tot de val van de Berlijnse Muur.
Daarna kwam er een eind aan de “koude oorlog”.
Neutr-On wenst Franciscus veel succes, maar hoopt dat hij de
wantoestanden binnen de katholieke kerk kan stoppen. En dan denken
we niet alleen aan de vele kindermisbruiken door geestelijken, maar
ook aan het gebrek aan daadkracht om de armoede, de
onrechtvaardigheid en de corruptie in de wereld te bannen.
En daarbij denken we niet alleen aan Afrika of Zuid-Amerika maar ook
aan eigen land.

RUBRIEK ANTIPESTTEAM



Seksueel misbruik binnen de kerk
De laatste jaren heeft de Katholieke Kerk, wereldwijd, erg te maken
met de onthulling van vele gevallen van seksueel misbruik van
minderjarigen door priesters en andere religieuzen. Het misbruik
begon al in de jaren vijftig, maar kwam pas decennia later in volle
omvang naar buiten. Sommige van de seksuele misbruiken kwamen in

België voor het gerecht, andere werden door de kerkelijke overheid
intern geregeld, soms toegedekt of door betrokkenen afgekocht.
Door doofpotscenario’s en gerechtelijke procedurefouten werden de
meeste zaken niet vervolgd.
Het probleem was dus niet alleen de gevallen van seksueel misbruik
zelf, maar ook de zeer gebrekkige wijze waarop de autoriteiten binnen
de Katholieke Kerk met het seksueel misbruik omgingen.
Ook de gerechtelijke instanties hebben weinig gedaan om sommige
zaken volledig te onderzoeken.
De Brugse bisschop Roger Vangheluwe gaf toe jarenlang seksueel
misbruik met een minderjarige gehad te hebben.
Priester Devillé beweerde in een interview dat voormalig kardinaal
Danneels al in de jaren '90 op de hoogte was van het zware misbruik.
De Werkgroep Mensenrechten in de Kerk verdedigt de slachtoffers en
nodigt hen uit op zaterdag 30 maart 2013 te 11 uur in de Onze-LieveVrouwkathedraal te Antwerpen.
Voor verdere info heeft priester Devillé een website geopend, die u in
volgende link kunt vinden:

http://users.telenet.be/mensenrechtenindekerk/default.htm

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.

