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IMF wil 10 % van uw spaarboekje
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) shockeerde de Eurozone met
het voorstel voor een eenmalige taks van 10 procent op het spaargeld
in de eurozone. Met de opbrengst zou een deel van de staatsschulden
afbetaald kunnen worden.
Het IMF merkt op dat de taks aantrekkelijk is, aangezien het om een
effectieve maatregel gaat die snel toegepast kan worden waardoor
ontwijking onmogelijk is. Het spaargedrag wordt volgens het IMF niet
beïnvloed als de eenmalige belasting ook echt eenmalig is. Zeggen ze
toch.
Het IMF heeft berekend dat de eenmalige belasting op spaargeld
ongeveer 10 procent zou moeten bedragen om de schuldratio (ten
opzichte van het bbp) van 15 eurolanden naar het niveau van eind
2007 te brengen. Daardoor zou de staatsschuld van verscheidenen
landen ineens afgelost zijn.
Ook al zijn er vele voorstanders te vinden, het IMF wijst in zijn rapport
ook op de gevaren die een eenmalige taks inhoudt.
Maar hoe bekijken de spaarders het voorstel?
De suggestie van het IMF heeft de schrik er bij de spaarders goed
ingejaagd. Al wie geld bezit, vertrouwt momenteel de situatie niet
meer.
De gevolgen van een dergelijke maatregel zijn dan ook nauwelijks te
overzien. De consumenten gaan geen geld meer aan de kant leggen,
maar uitgeven wat ze binnen krijgen in de hoop zo aan een heffing
door de overheid te kunnen ontsnappen. Dat zal uiteindelijk leiden tot
een dramatische terugval van de investeringen wegens gebrek aan
vertrouwen.
Het plan was amper de wereld ingestuurd of langs alle kanten kwam
er kritiek op het plan.
Het plan om naar een ‘eenmalige’ heffing op uw spaargeld te gaan
heeft de emoties hoog doen oplopen. Zo hoog, dat het IMF zich
enkele weken later genoodzaakt was het plan te ontkennen of zelfs
te zeggen dat dit voorstel geen “officieel” beleidsvoorstel van het IMF
was.
Het IMF haastte zich om een nieuwe aankondiging te doen:
“Uw spaargeld is absoluut veilig.” Dat was de nieuwe boodschap van
het IMF.
Men probeerde zo snel mogelijk het proefballonnetje te herroepen.
De repliek van het IMF komt er kort gezegd op neer dat het IMF niet
op uw spaargeld aast en dat een en ander onjuist geïnterpreteerd is.
De ontstane commotie is dus de schuld van de media en het is
allemaal onzin.
Maar de vraag blijft: “Zal de spaarder een deel van zijn spaargeld
moeten inleveren?”

De kleine spaarder is ongerust.
Officiële ontkenningen, dat de spaarder niets moet inleveren, kunt u in
dat verband beter andersom interpreteren.
Want waar rook is, is vuur.
Ook vroeger werden geruchten tot op de dag zelf ontkend, bv. dat
een land een noodlening nodig had. Maar opeens was het zover.
Achteraf moest de instelling dat, noodgedwongen, ook toegegeven.
Het IMF zit dus niet om een leugentje verlegen, al wordt dit liever een
‘foutje’ genoemd.
Een instelling met aan het hoofd een politiek benoemde juriste,
Christine Lagarde, mag, nee moét zelfs bij tijd en wijle gewantrouwd
worden. Wij hechten dan ook maar weinig waarde aan de erg late,
rammelende verklaring van het IMF over uw spaargeld. Wij denken dat
er allang over een dergelijke ‘eenmalige’ heffing op uw spaargeld
wordt nagedacht.
De commotie rond het bericht is bij de bevolking dusdanig hevig
geweest dat die ‘eenmalige’ heffing op uw spaargeld er in ieder geval
op korte termijn niet van zal komen.
Maar wat wordt het op lange termijn? Alle spaarders zijn ongerust.
Waar is uw geld nog veilig?
Ook in de wereldeconomie zijn er nog geen positieve geluiden te
horen. De crisis gaat gewoon verder.
In de VS heeft de gedeeltelijke sluiting van de federale
overheidsdiensten, in oktober, de creatie van 120.000 banen
verhinderd. De eerste zestien dagen van oktober was de federale
overheid gedeeltelijk verlamd, aangezien het Congres maar niet tot
een akkoord over de begroting kon komen. Achthonderdduizend
ambtenaren moesten op onbetaald verlof.
In de komende maanden zal pas volledig duidelijk worden in welke
mate de problemen in de Verenigde Staten het imago van het land
geschaad hebben. Schuldenplafond en shutdown hebben het
vertrouwen in de economie verder doen dalen. De waarde van de
dollar daalde verder.
De deal die in oktober gemaakt is tussen de Congresleden heeft
slechts een tijdelijk karakter en in februari 2014 kunnen de
problemen opnieuw terugkeren.
Toch is met de voorlopige overeenkomst over het schuldenplafond in
het Amerikaanse parlement de wereldeconomie aan een ramp
ontsnapt.
http://www.pvda.be/nieuws/artikel/vs-wenden-het-failliet-af-eventjesdan.html?utm_source=pvda2013-1025&utm_medium=email&utm_content=html&utm_campaign=portalnewsletter

En volgens sommige economen zal er ook In Europa een shutdown
aankomen!
De Europese Commissie heeft immers na eind november geen geld
meer om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Er moet
dringend een bijkomend budget van 2,7 miljard euro gevonden
worden om in 2013 nog rond te komen.
Dat is het gevolg van het niet nakomen van de financiële

verplichtingen door de Europese lidstaten.
De Europese economie blijft ook verder sukkelen.
Het aantal onbetaalde leningen bij Europese banken is tussen 2008 en
2013 verdubbeld.
Hadden Europese banken in 2008 nog voor 514 miljard euro aan
dubieuze leningen in de boeken staan, dan was dat eind vorig jaar al
opgelopen tot bijna 1.200 miljard euro.
De Europese bankensector heeft meer dan 2.400 miljard euro aan
leningen waar ze vanaf willen.
De Europese Centrale Bank heeft de rente - onverwacht - verlaagd tot
het historisch lage peil van 0,25 procent.
Daarmee wil de ECB de inflatie onder controle houden. Die inflatie is in
de eurozone gezakt tot 0,7%, zodat er nu “deflatie” (gemiddelde daling
van het prijzenpeil) dreigt.
Daarnaast wil de ECB ook de opmars van de euro stoppen. De Euro is,
de voorbije maanden, ten opzichte van de meeste munten fors in
waarde gestegen. Een té sterke euro zal het prille economische
herstel in de eurozone in gevaar brengen. De renteverlaging moet dus
het deflatiegevaar afwenden en de opmars van de euro stuiten, zodat
het prille economisch herstel niet in gevaar komt.
De renteverlaging moet de euro verzwakken. Dat moet het
economisch herstel de kans bieden zich verder te ontwikkelen. De
kans is nu wel groot dat de rente op de spaarboekjes verder zal dalen.
De ECB heeft de rente al tot 0,25% verlaagd. Dat is een nieuw
historisch dieptepunt. De kans op een verdere renteverlaging is dus
niet groot.
Binnenkort zullen de spaarders dus bijna geen intresten meer krijgen
op het spaarboekje.
En terwijl we nog deze nieuwsbrief aan het schrijven waren viel het
nieuws al in de bus:
“Vanaf 1 december worden de tarieven voor de BNP Paribas Fortis spaarrekening, het Krekelsparen en de Online spaarrekening naar
beneden bijgesteld.”
Nu bieden die spaarproducten nog een rente van 0,55 procent en een
getrouwheidspremie van 0,15 procent.
“Vanaf volgende maand leveren die spaarproducten nog 0,5 procent
rente en 0,10 procent getrouwheidspremie op”.
Bij de Fintro-spaarrekening blijft de rente op 0,50 procent, maar zakt
de getrouwheidspremie van 0,20 naar 0,10 procent.
“De reden voor de lagere rente op het spaargeld moet - zoals verwacht
- worden gezocht bij de recente renteknip van de Europese Centrale
Bank. De ECB verlaagde de rente - onverwacht - van 0,50 tot 0,25
procent. De ECB probeert op die manier de slabakkende economie aan
te zwengelen en de inflatie hoger te krijgen. Het inflatiecijfer in de
eurozone ligt met 0,70 procent ver onder het streefcijfer van (net

onder de grens van) 2 procent.”
De aangekondigde renteknip van BNP Paribas Fortis is wel beter
nieuws voor de bouwers. Lenen voor een woning wordt ook
goedkoper. Zo vermindert de bank de rentevoeten voor
woonkredieten vanaf 1 december met 10 basispunten.
Waar dan naartoe met het spaargeld? Er is grote onzekerheid bij de
spaarders. Want ook het risico op de beurzen is te groot en zelfs de
immobiliën geven geen zekerheid.
De overheden willen ons steeds doen geloven dat de crisis voorbij is.
De economische hervormingen in Spanje, Portugal en Griekenland
“zouden” hun vruchten beginnen afwerpen.
Maar terwijl het concurrentievermogen in die landen langzaam
toeneemt, wordt de zwakke economie van België, Nederland, Frankrijk
en Finland steeds duidelijker.
Frankrijk heeft vooral te kampen met een starre arbeidsmarkt en kreeg
een lagere rating (AA), Nederland zit met een immocrisis en Finland zit
met stijgende hypotheekrentes.
En volgens de Duitse krant “Die Welt” wordt België het nieuwe
zorgenkindje van Europa. Dat komt volgens de krant door onze hoge
overheidsschuld, de hoge loonkosten en te weinig investeringen in
onderzoek en ontwikkeling.
De hoge overheidsschuld van ons land bedraagt sinds dit jaar al bijna
105 procent van het BBP en zal in 2014 nóg verder stijgen. Er is dus
geen ruimte voor investeringen of belastingverlagingen om de
economie weer aan te zwengelen.
En de werkloosheid blijft maar stijgen.
België telde in september bijna 450.000 werkzoekende
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat is het hoogste cijfer
sinds januari 2011, zo blijkt uit gegevens van de RVA. Vooral de
werkloosheid onder mannen loopt sterk op.
Tegenover september vorig jaar zijn er meer dan 18.000 werklozen
bijgekomen. Daarvan zijn er liefst 15.193 mannen en slechts 2.905
vrouwen. Het aandeel van de mannen onder de werkzoekenden is al
opgelopen tot 55 procent.
Het is al de vijfde maand op rij dat er jaar-op-jaar een stijging te zien
is in de werkloosheidscijfers van de RVA. Maar ook tegenover de
vorige maanden is er een opvallende toename.



Meer werkloosheid in Vlaanderen
Het Vlaams Gewest telde in september 169.535 volledig werklozen,
een stijging met 8,3 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. In
het Waals Gewest bedroeg de toename slechts 2 procent, tot 200.235
mensen. In het Brussels Gewest waren er in september 79.832

werklozen, een stijging met 1,6 procent.
Daarnaast blijven ook de overheidstekorten toenemen.
De omvang van dat tekort was tot nog toe niet duidelijk. Bij de
bespreking in juli werd uitgegaan van 260 miljoen euro, maar nu blijkt
het om 546 miljoen te gaan. Dat zei minister Muyters in de bevoegde
commissie van het Vlaams parlement.
De federale regering en de deelstaten sloten afgelopen zomer een
akkoord over de verdeling van de begrotingsinspanningen voor 2014.
De deelstaten verzekerden daarbij een begroting in evenwicht in te
zullen dienen en beloofden ook te zullen bijspringen voor het tekort
van de lokale overheden. Het gaat om een boekhoudkundige
maatregel: tegenover Europa dragen de gewesten het tekort, maar in
realiteit vloeit er geen euro naar de steden en gemeenten.
De steden en gemeenten (lees: de inwoners) zullen waarschijnlijk de
grootste offers moeten brengen. En dat terwijl de gemeenten al zoveel
schulden hebben. Meer gemeentebelastingen en bezuinigingen komen
er dus aan.
De spanningen lopen dan ook hoog op in sommige gemeenten.
Ondermeer in Antwerpen.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront legde op 12 november in
Antwerpen het werk neer. Diezelfde dag zaten de vakbonden samen
met schepen van Loketten Liesbeth Homans over de grotere
flexibiliteit die van het loketpersoneel wordt verwacht. Uit een
bevraging van de stad is gebleken dat de Antwerpenaar vragende
partij is voor latere openingsuren en de mogelijkheid om ook in het
weekend de loketten te bezoeken.
Voor de vakbonden is die wens een brug te ver. Hoe lang de
werkonderbrekingen gaat duren, is nog niet duidelijk en afhankelijk
van de resultaten van dat overleg.
Schepen Liesbeth Homans (N-VA) heeft weinig begrip voor de
geplande stakingsactie van het stedelijk loketpersoneel.
Schepen Homans begrijpt de openlijke vijandigheid van de traditionele
vakbonden niet. Ze wil alleszins niet onderhandelen met het mes op
de keel.
Afwachten dus of het echt tot harde confrontaties komt.

ONDERWIJS



Kwaliteit onderwijs omlaag?
Het Vlaamse onderwijs heeft een systeem van interne en externe
kwaliteitszorg waarin ook prestatiemetingen een plaats krijgen. Dit
systeem biedt onder andere de mogelijkheid om het minimum te
bewaken. Onderwijspeilingen zijn een onderdeel van de externe
kwaliteitsbewaking. Ze zijn complementair aan internationale

onderzoeken en aan de doorlichtingen door de inspectie.
Internationale onderzoeken (zoals PISA) en Vlaamse peilingen
belichten elk een verschillend aspect van onderwijskwaliteit.
Internationale prestatiemetingen geven ons een zicht op de plaats van
het Vlaamse onderwijs ten opzichte van andere onderwijssystemen in
bepaalde domeinen. Ze zijn echter niet specifiek gericht op het
Vlaamse curriculum, op de doelen die onze samenleving belangrijk
vindt. Peilingen daarentegen plaatsen de beheersing van de Vlaamse
minimumdoelen in de kijker.
Peilingen geven, net als internationale onderzoeken, in hoofdzaak
informatie op systeemniveau. Hoewel de overheid ervoor opteert om
bij de peilingen te werken met een rijke variatie aan toetsen voor
eindtermen en ontwikkelingsdoelen uit diverse leergebieden en
leergebiedoverschrijdende thema’s zijn grootschalige peilingen niet
geschikt om alle essentiële inzichten, vaardigheden en attitudes te
meten.
Daarom is het belangrijk dat de overheid via de onderwijsinspectie
blijft controleren of individuele scholen hun maatschappelijke
opdracht nakomen en voldoende werk maken van de realisatie van alle
eindtermen, ook de minder meetbare. Scholen hanteren daarvoor
meer gevarieerde evaluatievormen, wat niet mogelijk is in een
grootschalige peiling. De inspectie bouwt voort op de interne evaluatie
door de school. Peilingen en andere vormen van externe
kwaliteitsbewaking zijn
Wat zijn peilingen, wat houden ze in en wanneer worden ze
gehouden?
Alle info vindt u hier:
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/peilingen/algemeen/index.
htm#wat-peilingen
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/peilingen/index.htm

Of de mediaberichten echt beangstigend moeten zijn is waarschijnlijk
wat overdreven maar het academiejaar was nog maar net van start
gegaan, of in de rectoraten en aula’s brak al wat paniek uit.
Eind september werd duidelijk dat niet alle docenten die in het Engels
lesgeven, die taal voldoende beheersen, althans zo bleek uit de
taaltest van Pascal Smet. De academische wereld stond daarom op zijn
kop, verontwaardiging alom, want “deze mensen zijn een kei in hun
discipline.” Dat zou toch moeten.
Amper een week later ontstond er opnieuw commotie, want “het
niveau van 20 % van de studenten is problematisch,” zo publiceerde
denktank Itinera na een rondvraag bij 1300 academici. De Vlaamse
hoger onderwijswereld klaagt daarmee het gebrek aan kwaliteit aan en
waarschuwt dat een diploma ‘niet op een schoteltje moet aangeboden

worden.”
En alsof dat nog niet voldoende was, kreeg ook de lerarenopleiding
een koude douche. “De minimumeisen voor beginnende leerkrachten
worden niet gehaald,’ aldus onderzoekers van VUB en UGent. Het
onderzoek laakt het imago van het beroep, dat volgens hen resulteert
in een gewijzigde instroom (voornamelijk uit het BSO en TSO), maar
dat is niet alles. De ‘motivatie’ en het ‘niveau’ van de studenten laat
ook te wensen over. Toch heeft de lerarenopleiding ook zelf boter op
het hoofd. Slechts 56 % van de docenten heeft zelf ooit
praktijkervaring opgedaan in de klas, terwijl dat net een “meerwaarde”
blijkt voor studenten. Dat gebrek aan “praktijk” komt studenten
trouwens duur te staan, want ook al is diversiteit het stokpaardje van
de Bachelor in het Onderwijs, toch dreigen alumni te verzuipen in een
multiculturele klas. De lerarenopleiding blijkt een zorgenkind te zijn ,
want nadat begin dit jaar ook de ‘algemene kennis’ van studenten
onder vuur kwam te liggen, is dit een nieuw punt van kritiek.
Deze ontwikkelingen en uitspraken doen vermoeden dat het Vlaamse
hoger onderwijs barslecht is en het secundair onderwijs – waarmee we
nochtans graag uitpakken als “wereldtop’ – eveneens de wensen
overlaat. Toch mag dit niet louter een discussie over geld en beleid
zijn. Terwijl academici de verantwoordelijk afschuiven op het systeem
of op de student die ‘niet competent genoeg lijkt te zijn als het de
middelbare schoolbanken verlaat – blijft het echte probleem
onaangeroerd. Zonder over te gaan in simplismen, blijft het toch nog
steeds de ‘docent’ die de competenties van de student evalueert. De
manier waarop en de organisatie ervan zijn dan wel geregeld door het
beleid, maar de ‘subjectiviteit’ van de docent speelt hier uiteraard ook
een zware rol, ook al claimen docenten graag ‘objectief’ te zijn.
Bedoeling is om zo veel mogelijk studenten ‘in te voeren’ en ‘af te
leveren’ aan de arbeidsmarkt. Het imago van de onderwijsinstelling
staat op het spel. Natuurlijk zijn studenten ook mondiger geworden
en worden examenresultaten al eens sneller betwist.
De echte reden zou daarom een combinatie kunnen zijn van:
‘prestatiedruk bij docenten” + ‘mondige studenten’ + “studenten
tevreden houden” ..
En dan nog iets … Als academici de eigen ‘examenscore’ smalend
weglachen alsof het maar een dwaze test was, moeten we dan niet
durven nadenken over het nut van het puntensysteem bij studenten?
Het puntensysteem dat docenten gebruiken om studenten te
beoordelen kan dan ook bekritiseerd worden en – de cirkel is rond –
zo blijkt, hoewel de taaltest natuurlijk zwaar gecontesteerd wordt. Stof
om over na te denken?!
De heisa rond de regeling rond de taaltest, voor wie in vreemde taal
wil doceren, zorgde ervoor dat de test nog wordt uitgesteld. De
Vlaamse regering geeft tijd tot het tweede semester van het
academiejaar 2014-2015. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs
Pascal Smet bekendgemaakt. Dat betekent dat de proffen die niet
slaagden voor de test, dit jaar toch mogen blijven lesgeven in het

Engels. Ook de docenten die niet deelnamen aan de test krijgen
uitstel.



Leerlingen met beperkingen
Leerlingen met een lichte mentale beperking of een leerstoornis zoals
dyslexie zullen voortaan standaard het gewone onderwijs kunnen
volgen. Enkel wanneer een school onredelijke inspanningen moet
doen, kan een leerling doorverwezen worden naar het buitengewoon
onderwijs. Concreet zullen duizenden leerlingen die nu vaak in het
buitengewoon onderwijs belanden toch het gewone onderwijs kunnen
volgen. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet spreekt van "een
belangrijke stap in de realisatie van inclusief onderwijs".
Er wordt in Vlaanderen al lang gediscussieerd over hoe het onderwijs
moet omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het
is een moeilijke kwestie. In hoeverre moeten gewone scholen
leerlingen met specifieke noden opnemen? Worden leerlingen niet te
snel doorgestuurd naar het buitengewoon onderwijs?
"Maar niets doen was geen optie", aldus minister Smet. Het aantal
leerlingen in het buitengewoon onderwijs stijgt jaar na jaar. Zo is het
leerlingenaantal in het buitengewoon basisonderwijs op 20 jaar
gestegen van circa 20.000 naar meer dan 30.000 en het aantal
leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs van zo'n 14.000
naar meer dan 20.000.
De Vlaamse regering heeft nu een ontwerpdecreet goedgekeurd dat
vertrekt van het idee dat leerlingen met specifieke onderwijsnoden
zich kunnen inschrijven in het gewone onderwijs. Daarbij kan aan
scholen "redelijke aanpassingen" gevraagd worden. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het aanbieden van specifieke software voor leerlingen
met dyslexie of een doventolk voor een dove leerling.
Enkel wanneer de aanpassing voor de school "onredelijk" zou zijn, kan
de leerling doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs.
Concreet zullen duizenden leerlingen voortaan het gewone in plaats
van buitengewone onderwijs volgen. De omschakeling gebeurt wel
geleidelijk. Wie nu buitengewoon of gewoon onderwijs volgt, zal daar
zijn/haar schoolcarrière kunnen afwerken.
Omdat het buitengewoon onderwijs minder en het gewone onderwijs
meer leerlingen zal tellen, verschuiven ook de financiële middelen. Om
scholen in het gewone onderwijs te ondersteunen bij de verandering
komt er een team van ruim 100 begeleiders. Bron: Belga

SECTOREN



Voedingssector
Sinds 1989 publiceert de FOD Economie (E5 – Dienst Planologie van de
Handel) jaarlijks een overzicht van de kleinhandel in zelfbediening.
Dit overzicht wordt telkens afgesloten per 31 december van elk jaar.
Van de opgenomen verkoopspunten van voedingswinkels wordt een
gedetailleerde lijst gemaakt met als voornaamste kerngegevens: het
adres, het embleem of uithangbord, de netto–verkoopsoppervlakte, de
aanwezigheid van een beenhouwerij en het openingsjaar.
De inventaris van de voedingszaken kan als volledig beschouwd
worden, aangezien hierin niet alleen alle vestigingen van de
filiaalbedrijven die in België actief zijn, opgenomen worden, maar ook
alle onafhankelijke kleinhandelszaken die onder hun eigen naam of
zonder uithangbord in de zelfbediening bedrijvig zijn.
Traditioneel worden de voedingwinkels onderverdeeld in één van de
volgende concepten: hypermarkt, supermarkt en superette. Hierbij
wordt de klassieke terminologie gebruikt, waarbij een hypermarkt over
minimaal 2.500 m² netto–verkoopsoppervlakte beschikt, een
supermarkt over een netto–oppervlakte tussen de 400 en de 2500 m²
en tenslotte een superettes een oppervlakte heeft tussen de 100 en de
400 m². Dit criterium staat los van het gevoerde uithangbord.
Met deze databank kunt u de gewenste selecties maken van elk type
winkel(keten), de gewenste provincie, arrondissement of gemeente. Er
worden ook enkele gemiddelde waarden weegegeven op basis van het
aantal verkooppunten (gemiddelde binnen- en buitenoppervlakte en
het gemiddelde aantal kassa’s ).
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/kleinhandel/voeding/

De voedingsindustrie heeft een hele waaier aan beroepen, zie:
http://www.vdab.be/beroepen/sector_voeding.shtml

Van de 1.440 brood- en banketbakkerijen die dit jaar al werden
gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV), kregen er 589 een waarschuwing dat ze een of
meer dingen in orde moesten brengen.
Tegen 124 werd proces-verbaal opgesteld wegens zware
tekortkomingen, en 13 winkels (ongeveer 1 op de 100) werden zelfs
tijdelijk gesloten.

Het voornaamste probleem is dat gekoelde levensmiddelen niet koud
genoeg worden bewaard.
De beroepsfederatie Bakkers Vlaanderen zegt dat de cijfers niet
noodzakelijk betekenen dat de geviseerde bakkers onhygiënisch
werken. Het kan bijvoorbeeld ook betekenen dat er een bepaalde
vergunning of bepaalde documenten ontbreken.
Het FAVV zegt dat we nu "zeker geen schrik moeten hebben om
dingen van bij de bakker te eten". In vergelijking met vorig jaar zou
het aantal inbreuken met ruim 6 procent gedaald zijn.



Textielsector
Cobot vzw is in 1984 opgericht als sectoraal vormingscentrum voor de
arbeiders van de textielsector (Paritair Comité nr. 120). Het centrum
werkt nauw samen met Cobot-Bedienden vzw, dat zijn activiteiten richt
naar textielbedienden (P.C. 214). Cobot vzw wordt paritair beheerd en
gefinancierd door middel van een verplichte sectorale bijdrage voor
opleiding en vorming.
Cobot vzw is actief in Vlaanderen en staat voluit voor Centrum voor
Opleiding, Bij- en Omscholing voor de Textiel- en Breigoednijverheid.
Het centrum is bedrijvig op verschillende werkterreinen. De
hoofdactiviteit bestaat uit het organiseren en verstrekken van
opleidingen voor textielarbeiders (operatoren, regelaars en
meestergasten). Een tweede belangrijke activiteit is
'arbeidsmarktwerking', namelijk het mee opleiden van geschikte
medewerkers naar vacatures in textielbedrijven.
Op de website vindt u een hele reeks opleidingen voor de
textielsector:
Om tegemoet te komen aan de vraag naar textielkennis heeft Cobot in
samenwerking met VDAB drie webcursussen ontwikkeld.
De webcursus ‘Textiel, van grondstof tot eindproduct’ is bestemd
voor cursisten die al in de textielsector of de periferie werken en
jongeren en werkzoekenden die een textielopleiding volgen.
Meer info op:
http://www.cobot.be/

ALLERLEI



Wat verandert er in november?
In November zijn er opnieuw enkele zaken die veranderen.


Evaluatieregels voor ambtenaren

Vanaf november gelden er nieuwe evaluatieregels voor
ambtenaren. Zij zullen voortaan elk jaar een evaluatie krijgen.
Bedoeling is dat bij die evaluatie meer rekening wordt gehouden
met de prestaties van de ambtenaren.
Zo zullen zij die goed presteren, beter beloond worden en
andersom. Bij een negatieve evaluatie volgt binnen de zes
maanden een nieuwe. Twee negatieve scores na elkaar leidt tot
ontslag. De regels gelden voor zowel statutaire als contractuele
ambtenaren.
Wat belangrijk is bij deze evaluaties is, dat ze eerlijk verlopen.
Neutr-On heeft ervaringen met oneerlijke evaluaties, bijvoorbeeld
zoals ze in het onderwijs bestaan. De Kamers van Beroep zijn
onbetrouwbaar. Wie klachten heeft over oneerlijke evaluaties mag,
moet, het ons altijd laten weten.


Vaccinatiedatabank

De vaccinatiedatabank is vanaf november of ten laatste december
te raadplegen door de Vlaamse bevolking. Hierdoor kan iedereen
zelf nakijken welke inentingen hij reeds heeft toegediend
gekregen. De databank bestaat al sinds 1996 en verzamelt
sindsdien al de inentingsgegevens. Op die manier moeten de
mensen niet meer zoeken om informatie over hun vaccinaties te
weten komen.


Persbericht internationale vrouwendag op 11 november 2013.

http://www.vrouwendag.be/images/stories/Vrouwendag2013/persbVdag
.pdf
http://www.vrouwendag.be/images/stories/Vrouwendag2013/VOK%20vis
ietekst%202013DEF.pdf



Vrouwenbewegingen protesteren tegen vrouwonvriendelijk
wetsontwerp

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=118011



14 november, wereld diabetes dag

http://www.diabetes-vdv.be/
http://www.werelddiabetesdag.nl/wereld-diabetes-dag



Werelddag tegen armoede
11.11.11 keert met een tweejarige campagne over de strijd tegen de
honger terug naar de roots. De campagne van 2013 heet : 'Ik Kook
Van Woede'. In tegenstelling tot vroeger gaat het niet alleen over geld
ophalen om honger te bestrijden, maar vormt de campagne een
combinatie van sensibilisering, publieke actie en politieke druk.
De oorzaken van honger zijn in 40 jaar grondig veranderd, maar de
essentie blijft dezelfde. Toch blijven er 842 miljoen hongerigen. 203
miljoen Indiërs, 158 miljoen Chinezen, in totaal 553 miljoen Aziaten.
21% van de Afrikanen (247 miljoen) en 10% Latijns-Amerikanen (47
miljoen). 1 op 8 lijdt chronisch honger. Cijfers die ontstellend zijn en
blijven, en waar geen rekening gehouden is met mensen die enkel
sporadisch door honger getroffen worden (in het droogseizoen
bijvoorbeeld) of zij die te eenzijdig eten (nog eens 1 op 8 mensen).
Een kwart van de wereldbevolking heeft dus systematisch problemen
om aan voldoende voedsel te geraken. Dat ligt niet aan de
voedselproductie, want we produceren met zijn allen 1,5 keer de
benodigde voedselhoeveelheid. Door een combinatie van factoren
geraakt dit eten echter niet bij de juiste mensen. Als gevolg van
armoede, maar ook door voedselspeculatie, de klimaatverandering,
het gebruik van biobrandstoffen, landroof of slechte
handelsakkoorden. Dit maakt van honger een probleem dat om
politieke oplossingen vraagt.
Algemeen directeur Vanden Berghe: "Het probleem van voedsel is
duidelijk een probleem geworden dat ruimer gaat dan louter
ontwikkelingssamenwerking. Mede door de globalisering en
klimaatopwarming. Wereldleiders, maar ook onze eigen politici,
zeggen dat ze het oplossen van de voedselproblematiek een warm
hart toedragen, maar ontwikkelen geen beleid tegen honger. Nochtans
liggen er hier bij ons heel wat oorzaken van die hongerproblematiek."
Daar wil 11.11.11 verandering in brengen met deze Ik Kook Van
Woede-campagne. Door inhoud te brengen en te sensibiliseren, door
actie te voeren op straat, door druk uit te oefenen op de politieke
wereld. Maar ook, omdat we oprecht verontwaardigd zijn en blijven
over deze cijfers.
"We starten de campagne met een stevig basisdossier waarin we nog
eens alle feiten op een begrijpelijke manier op een rij zetten.

Alle info op:
http://www.11.be/dossiers/artikel/detail/11_11_11_start_nieuwe_cam
pagne_rond_voedselproblematiek,114272
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/10/11/leefloon-blijkthongerloon-overleven-onder-de-europese-armoedegrens
http://www.cebud.be/informatie_agenda.php
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1480207/ook-werkendevlaming-komt-amper-rond.aspx
Er moet ook dringend iets gedaan worden aan de toenemende
armoede bij de allerjongsten. Daarom is er nu een
Kinderarmoedefonds opgericht, dat concrete projecten wil steunen om
armoede bij ons terug te dringen. Het fonds rekent daarvoor op geld
van de overheid, maar ook van burgers en bedrijven. Want het
probleem van kinderarmoede wordt alsmaar erger, dat bevestigt ook
Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten (SP.A)
In Vlaanderen groeit 1 op de 10 kinderen op in een kansarm gezin.
Concreet gaat het om zo'n 130.000 kinderen. Onderzoek wijst uit dat
kinderen die opgroeien in armoede niet alleen ontwikkelingskansen
missen, maar het later vaak ook moeilijker krijgen op het vlak van
werk, huisvesting, gezondheid, enzovoort.
'Het is een maatschappelijk onrecht. We verspillen een hoop talent en
kinderen krijgen niet het geluk waar ze recht op hebben', aldus
minister Lieten. De Vlaamse regering werkte al een actieplan
Kinderarmoede uit en steunt ook lokale projecten. Maar om het brede
publiek te betrekken bij de strijd tegen kinderarmoede wordt nu het
Kinderarmoedefonds opgericht.
Meer info op:
www.kinderarmoedefonds.be
http://www.vlor.be/advies/advies-over-kinderen-armoede



Huurgarantiefonds
De Vlaamse overheid start begin volgend jaar met een
huurgarantiefonds. Dat zal tijdelijk afbetalingen overnemen wanneer
huurders uit hun huis gezet dreigen te worden. Op die manier is de
verhuurder verzekerd van zijn inkomen en worden huurders met
financiële problemen niet van de ene op de andere dag op straat
gezet.
De jongste jaren worden steeds meer gezinnen uit hun woning gezet

omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Vorig jaar dreigden er
13.500 gezinnen in die situatie terecht te komen. Huurders hebben
het in de meeste gevallen sowieso al niet breed. Een gezin dat zijn
huur niet kan betalen door een plotse tegenslag zoals ziekte,
werkloosheid of een echtscheiding komt al snel in financiële
problemen. In het slechtste geval worden ze dan uit huis gezet. En dat
is - zeker als er kinderen bij betrokken zijn - een bijzonder pijnlijke en
zelfs traumatische ervaring.
Ook voor een verhuurder heeft het voordelen. Kosten en gemiste
inkomsten zetten sommige eigenaars er toe aan hun huur op te slaan
om zich in te dekken tegen nieuw inkomstenverlies. Of ze stellen
noodzakelijke investeringen uit, wat de kwaliteit van de huurwoningen
doet dalen. Andere verhuurders verkopen hun eigendom, wat het
aanbod doet stijgen.
Vlaams huurgarantiefonds
o
o
o

Wat en voor wie is het huurgarantiefonds?
Veelgestelde vragen over het huurgarantiefonds
Regelgeving huurgarantiefonds

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/huurgarantiefonds



Met griep op het werk?
Griepcommissaris Marc Van Ranst heeft een opmerkelijke uitspraak
gedaan op Radio 1:
"Wie een verkoudheid heeft, gaat beter niet werken. "Een advies dat
werkgevers alvast niet graag zullen horen.
Marc Van Ranst was te gast in het programma 'Touché' met Friedl'
Lesage. De bekende viroloog adviseerde luisteraars met een
verkoudheid om voortaan thuis te blijven.
"Zelfs al ben je niet echt ziek, je gaat beter niet werken", aldus Van
Ranst.
Een beetje 'zelfisolatie' moet ervoor zorgen dat de verkoudheid zich
niet verder kan verspreiden. Toch gaan werken vindt de
griepcommissaris "niet dapper maar egoïstisch".
Volgens de viroloog wordt het in de Verenigde Staten zelfs niet
geaccepteerd dat je al snotterend komt werken. Terwijl je in ons land
al snel een held bent.
En in Japan heeft men nog een andere methode. Wie een verkoudheid
heeft draagt een mondmasker om de anderen niet te besmetten.
Misschien is dat nog niet zo’n slecht idee, kwestie van gewoonte.
Ook een griepspuit kan u gezond en wel de winter doorhelpen.
Verwittig in ieder geval tijdig uw werkgever als je griep hebt, en denk

eraan: voorkomen is beter dan genezen!

RUBRIEK ANTIPESTTEAM



Voorstel tot resolutie over pesten
De dramatische berichten over zelfdodingen bij jongeren als gevolg
van pesten grijpen iedereen naar de keel. Het lijkt alsof het aantal
toeneemt of is het fenomeen meer zichtbaar geworden? Is er een
grotere meldingsbewustheid? Daarover bestaat momenteel geen
uitsluitsel.
Pesten is van alle tijden, maar door de crisis, de drang om te
presteren, het gebrek aan werkzekerheid, pessimisme, ‘mee zijn met’
en andere (nieuwe) fenomenen zoals sociale media wordt de druk op
het individu alsmaar groter. Onze maatschappij verandert continu.
De mens zoekt – al dan niet rechtstreeks gestuurd – steeds meer zijn
limieten op.
Aangewakkerd door zijn of haar leefomgeving, botst hij of zij blijkbaar
vaker op de grenzen van wat mag en kan.
De zoektocht naar de eigen identiteit is sowieso al bijzonder complex.
Daarenboven groeien jongeren nu op in een reële en virtuele
leefwereld met meervoudige identiteiten.
Wat we nu meemaken op sociale media zoals Facebook, is slechts een
begin, waarschuwen verschillende sociologen, want de technologie
evolueert zeer snel. Gedachten zijn amper gevormd of ze worden ook
op het internet gedeeld.
Lees verder op:
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g18981.pdf
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id
=898551

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.

