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Economie blijft zwak

In oktober was er niet veel verbetering merkbaar in de wereldeconomie.
De eurozone verkeert in een zwakke economische situatie. De conjunctuur herleefde amper
in de eerste maanden van 2014, na een nog brozer 2013. De werkloosheid blijft hoog.
Ondanks de politiek van geldverruiming is het deflatiegevaar nog steeds niet geweken. Ook
de Vlaamse economie kan het conjunctuurherstel van de tweede jaarhelft van 2013 tot
dusver niet bestendigen in 2014. De industriële productie zit niet meer in de lift. Enkel in de
bouwsector zijn er prille tekenen dat de conjunctuur het iets beter begint te doen, maar het
niveau van de conjunctuurcurve is nog steeds laag. Het Vlaamse consumentenvertrouwen
zwakt ook wat af. De Vlaamse uitvoer groeit niet zo sterk, vooral omdat de economische
activiteit in de eurozone zwak is.
Het volledig verslag:
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/de-vlaamse-conjunctuur-in-oktober-2014-1
De groei in de Europese landen situeert zich tussen de 0,2 en 0,7 %.
Maar volgens veel economen zijn die groeiprognoses veel te hoog. Daarmee draait men de
Europese burgers een rad voor de ogen.
Tegelijkertijd hebben die te positieve prognoses zware consequenties: De inkomsten waarop
de overheden anticiperen om de sociale zekerheid overeind te houden, vallen systematisch
lager uit dan verwacht. De uitgaven van de sociale welvaartsstaat moeten nagenoeg continu
naar boven bijgesteld worden. De gevolgen laten zich op langere termijn al raden. De
uitgaven zijn te hoog en er is weinig tot geen groei mogelijk.
In de USA is de werkloosheid wel onder de 6 % gedaald maar er zijn veel werklozen die niet
in de werkloosheidsstatistieken zichtbaar zijn. Achter die officiële cijfers gaat echter een
veel somberdere realiteit schuil. Waarschijnlijk ligt de echte werkloosheid rond de 12 %.
Volgens de gegevens van Eurostat telt de volledige Europese Unie (EU) 24,5 miljoen
werkloze mannen en vrouwen. In de landen van de eurozone zijn er dat 18,4 miljoen, dat is
11,5 %.
De werkloosheid in Frankrijk staat op een nieuw record: in september waren 3,4 miljoen
mensen op zoek naar een baan. Dat zijn er 19.200 of 0,6 % meer dan eind augustus.
Sinds het aantreden van president François Hollande in 2012 zijn er al een half miljoen
werklozen bijgekomen. De president heeft maatregelen genomen door de loonkosten voor
werkgevers te verlagen, maar die maatregelen hebben tijd nodig alvorens ze uitwerking
hebben, meent hij.
Of die maatregelen effect hebben blijft ook de vraag. Iedereen heeft wel de mond vol van
lastenverlagingen, door de loonkosten te verminderen, maar er is nog geen enkel bewijs dat
het ook effectief werkt.

België bevindt zich met een werkloosheidsgraad van 8,5 % onder het gemiddelde van de
eurozone.
Daarmee blijft dat percentage ongeveer gelijk ten opzichte van vorig jaar.
Vlaanderen telde eind oktober bijna 3 % meer werklozen op jaarbasis. Opmerkelijk is de
forse toename van het aantal langdurig werkzoekenden.
Vlaanderen telde eind oktober 235.572 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 6.445 of
2,8 % meer dan oktober vorig jaar. De werkloosheidsgraad in Vlaanderen klokt daarmee af
op bijna 8 %, blijkt uit cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).
In januari steeg de Vlaamse werkloosheid op jaarbasis nog met 11,5 %. Het stijgingsritme
viel sindsdien terug tot +2,3 % in september. Aan die dalende trend kwam dus eind oktober
een einde. De jeugdwerkloosheid daalde in oktober met 2,6 %, terwijl de werkloosheid in
de middenleeftijdsgroep met 2,6 % toenam. Bij de 50-plussers bedraagt de toename 8,6 %.
De kortdurende werkloosheid daalde met 2,7 %, terwijl de groep langdurig werkzoekenden
met 12,8 % steeg. Daarmee is ruim een vierde (26,6 %) van de Vlaamse werkzoekenden
langer dan 2 jaar op zoek naar werk.
De laaggeschoolde werkzoekenden vormen met 44,6 % van alle geregistreerde
werkzoekenden de grootste groep in Vlaanderen. Op jaarbasis nam de laaggeschoolde
werkloosheid toe met 1,3 %.
En voorlopig zijn er nog geen tekenen dat de economie zal verbeteren.



Belastingsontduiking blijft hoog

Luxemburg kwam de voorbije weken weer veel in het nieuws als belastingsparadijs.
Duizenden bedrijven krijgen er fiscale gunsten, waardoor ze miljarden euro’s verdienen.
Met fiscale constructies komen die bedrijven ertoe, met wat hulp uit Luxemburg, nauwelijks
belastingen te betalen.
De Europese Commissie moet streven naar meer fiscale harmonisatie in de Europese Unie.
Maar wat is de realiteit? Luxemburg en andere fiscale paradijzen hanteren een nultarief
voor dividenden, royalty's en gerealiseerde meerwaarden.
De voorbije week werden veel van die geheime deals met bedrijven zoals Deutsche Bank,
Eon, GlaxoSmithKline, Ikea, of PepsiCo bekendgemaakt door het International Consortium of
Investigative Journalists (ICIJ).
De Luxemburgse constructies lieten multinationals toe om hun fiscale verplichtingen in
andere landen af te bouwen. In Luxemburg werden fiscale heffingen van amper 0,25
procent gehanteerd, maar de landen waar de betrokken winsten werden gemaakt,
ontvingen niets. Men zou kunnen stellen dat Luxemburg door dit systeem rijk werd terwijl
de andere landen werden gepluimd.
Deze regeling bleef lange tijd een absoluut geheim. Pas vorige maand heeft Luxemburg zijn
verzet tegen de nieuwe Europese regels over financiële transparantie laten vallen.
“De Europese Commissie was al een onderzoek naar de Luxemburgse fiscale regelingen
opgestart,” klinkt het nu, maar het zijn wel de journalisten die het naar buiten moesten
brengen.
De positie van de Luxemburger Juncker als hoofd van de Europese Commissie, die de fiscale
praktijken moet onderzoeken, van instellingen waarover hij als premier toezicht hield,

vormde een duidelijk belangenconflict. Verscheidene Europese parlementsleden eisen zijn
ontslag.
De revelaties van het International Consortium of Investigative Journalists heeft de
belastingsomzeiling duidelijk in de publieke media gebracht, waardoor de geloofwaardigheid
van de Europese Unie opnieuw in vraag gesteld wordt.
Omdat de onthullingen samenvielen met de vakbondsbetogingen was het logisch dat er een
hevig parlementair debat op volgde in de Kamer.
Het debat over een vermogensbelasting kwam dan ook weer op de agenda te staan.
Groen! riep CD&V op via een wisselmeerderheid werk te maken van een “eerlijke bijdrage
van de grote vermogens” aan de begrotingssanering. Als CD&V daarvoor geen partners in de
regering vindt, dan kan ze die in het parlement wel vinden, stelde voorzitter Wouter Van
Besien. Ook Kamerlid David Geerts (SP.a) ging er van uit dat CD&V het SP.a-voorstel voor
een belasting op meerwaarde nu wel wil goedkeuren.
N-Va wil het geld dat nu de fiscus ontloopt gebruiken voor een lastenverlaging op arbeid.
“Ook CD&V zal tevreden zijn als tegen het einde van de legislatuur de belasting op arbeid
verlaagd is en de lasten evenwichtiger gespreid zijn.” Dat zei Servais Verherstraeten (CD&V)
op VRT radio. “Het is een publiek geheim dat wij al lang vragen om een
vermogenswinstbelasting.”, jokte hij verder.
Maar op de vraag of hij bereid was een wisselmeerderheid te leveren om een
vermogenswinstbelasting in te voeren, zei hij: “neen”.
Dat voorstel van Groen! slaat Verherstraeten graag af.
Volgens Verherstraeten bestaat er wrevel over de onevenwichtige verdeling van de
besparingen in de hele samenleving. “Het gaat hier over een belasting op zeer grote
vermogens. Dat zij de dans zouden ontspringen, is niet eerlijk.” tjeefde hij verder. “Voor de
begroting van 2015 lijkt het moeilijk om nog veel te veranderen, maar tegen het einde van
de legislatuur ziet CD&V wel meer ruimte. We zullen tevreden zijn als we de lasten op arbeid
verder verlagen en alle taksen evenwichtiger spreiden tegen 2019.” En zo gingen die loze
beloften, die we al decennia horen, van CD&V, maar verder.
CD&V verwijst de laatste tijd wel naar een vermogenswinstbelasting, maar steeds vinden ze
wel een reden om ze niet in te voeren.
Een medestander voor een vermogensbelasting kwam er via de Oeso.
De Oeso, de organisatie van geïndustrialiseerde landen, pleit onomwonden voor een tax
shift in ons land. De Oeso roept België op om de belastingen te verschuiven van arbeid naar
consumptie, vervuiling en vermogenswinsten. De overheid rekent, volgens de Oeso, voor
haar inkomsten te veel op belastingen op arbeid en op sociale-zekerheidsbijdragen. Dat
remt de jobcreatie. Daarom moet die belastingdruk verschoven worden richting hogere
belastingen op consumptie, vervuiling en vermogenswinsten.
Die laatste kunnen volgens de Oeso zwaarder aangesproken worden, aangezien de huidige
belastingdruk op kapitaalwinsten - denk aan de meerwaarde bij de verkoop van aandelen of
vastgoed - erg laag ligt, aldus de organisatie.
De meerderheid van de Belgen wil een grotere bijdrage van de grootste vermogens.
Een aantal partijen wil die vermogensbelasting wel doorvoeren. Of zijn het weer valse
beloften? Misschien kunnen de kiezers best, tegen de volgende verkiezingen, proberen te
onthouden wie hen het meest op de mouw gespeld heeft.



Beleidsnota Vlaanderen

Hierbij de Beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid van het Kabinet van Geert Bourgeois,
minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en
Onroerend Erfgoed.
De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van het algemene
regeringsbeleid van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie
van de minister weer.
Managementsamenvatting
In mijn coördinerende rol als minister-president waak ik erover dat de besluitvorming van de
Vlaamse Regering en de regelgeving van de Vlaamse overheid kwaliteitsvol, coherent en
rechtszeker is. Regeringsbrede maatschappelijke uitdagingen krijgen door structurele
beleidsondersteuning en programmawerking doordachte, duurzame en gedragen
oplossingen. Een geactualiseerde en breed gedragen langetermijnvisie op de samenleving in
Vlaanderen geldt als ankerpunt en toetssteen voor het beleid over de verschillende
beleidsdomeinen heen. Ik zorg ervoor dat de Vlaamse overheid beschikt over betrouwbare
instrumenten die de ontwikkelingen in de samenleving, de internationale context en de
beleidsuitvoering monitoren en werkt met langetermijndoelstellingen die gekwantificeerd,
gedragen en internationaal vergelijkbaar zijn. Die dragen ertoe bij dat de Vlaamse overheid
slagkrachtig en onderbouwd op de actualiteit inspeelt en waar nodig de langetermijnvisie en
het beleid bijstuurt. Burgers, bedrijven, organisaties en collega’s krijgen betrouwbare
informatie in klare taal. De Vlaamse overheid luistert en staat open voor overleg. De
informatie van en over de Vlaamse overheid is helder, eenduidig en vlot toegankelijk voor
alle doelgroepen. Ik neem een aantal prioriteiten op wegens hun strategisch belang voor de
Vlaamse overheid op institutioneel vlak, in het kader van het regeerakkoord, om de
samenwerking tussen de beleidsdomeinen te versterken en/of omwille van hun specifiek of
tijdelijk karakter.
Ondersteuning besluitvorming en werking Vlaamse Regering en uitwerking van de Vlaamse
justitie
Met een vlotte en betrouwbare dienstverlening wil ik de kwaliteitsvolle werking van de
Vlaamse Regering versterken en een coherente en transparante besluitvorming garanderen.
Ik zorg ervoor dat digitalisering de norm wordt voor het besluitvormingsproces.
Ik zet in op een kwaliteitsvolle regelgeving en rechtsbedeling met hoge rechtszekerheid voor
alle belanghebbenden en neem hiervoor een aantal maatregelen: minder regeldruk en een
betere legistieke kwaliteit en praktische toepasbaarheid van decreten en
uitvoeringsbesluiten in alle domeinen; operationalisering van de Dienst van de Vlaamse
bestuursrechtscolleges; uitvoering van het samenwerkingsakkoord betreffende het
strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid; fundamenten voor een Vlaams inspectie- en
handhavingsbeleid; voorstellen voor een efficiëntieverhoging en voor meer samenwerking
en afstemming tussen alle inspectie- en handhavingsdiensten; en uitwerking van een Vlaams
onteigeningsdecreet.
Strategische planning en transversale beleidscoördinatie
We werken een gezamenlijke strategie voor transversale thema’s uit. De focus ligt op de
meest complexe uitdagingen die een transitie-aanpak vragen. Deze strategie nemen we op
in een transversale beleidsnota.
We nemen verdere initiatieven om het draagvlak voor de uitvoering van de Europa 2020strategie in Vlaanderen te verhogen, om de interactie tussen de Vlaamse en de Europese

instellingen en het overleg met de federale overheid en de andere Gemeenschappen en
Gewesten te versterken.
De Vlaamse overheid blijft de kaart van duurzaamheid trekken. Mijn administratie neemt de
functie van expertisecentrum verder op om het inclusieve beleid duurzame ontwikkeling te
versterken en om de goede voorbeeldrol van de Vlaamse overheid te stimuleren. We
versterken de samenwerking met andere bestuursniveaus. We gaan voor 100% duurzame
overheidsopdrachten tegen 2020.
PPS vergt een coherente transversale coördinatie en ondersteuning binnen en buiten de
Vlaamse overheid. Ik wens in het bijzonder bij te dragen tot gezondere en meer
kostenefficiënte projecten door in te zetten op objectieve ex-ante en ex-post analyses en
afwegingen voor PPS en andere grote projecten; op kennisopbouw, kennisdeling en verdere
professionalisering; op meer transparantie door periodieke rapportering en een doordacht,
duurzaam en transparant investeringsbeleid.
Opvolging ontwikkelingen in de samenleving en monitoring van het regeringsbeleid
We ontwikkelen een kader en instrumenten voor de Vlaamse overheid om de resultaten en
effecten van het gevoerde beleid te volgen en erover te rapporteren en te communiceren.
Met een geïntegreerd doelstellingenmanagement streef ik naar een geïntegreerd
plannings-, monitorings- en rapporteringsproces op verschillende niveaus. We ontwikkelen,
op basis van internationaal vergelijkbare indicatoren en na overleg met stakeholders,
accurate beleidsmonitoren.
De Vlaamse Regering hanteert systematische beleidsevaluaties. Daarom is het aangewezen
om een gecoördineerde evaluatieagenda op te stellen en regelmatig op te volgen. Ik zal
regeringsbrede en transversale beleidsplannen evalueren in overleg met betrokken
stakeholders. We delen onze expertise met alle diensten van de Vlaamse overheid.
De Vlaamse overheid ontwikkelt een visie over de productie van openbare statistieken en
werkt een kwaliteitsbeleid uit inzake statistiek. Om dit beleid te helpen implementeren zal ik
een dienst aanstellen die de taken van een regionale statistische autoriteit op zich neemt,
kwaliteitsrichtlijnen en auditprocedures uitvaardigen, overlegorganen oprichten en actief
betrekken en openbare statistieken ontsluiten via een e-loket. Vanaf 2016 zal ik jaarlijks een
Vlaams statistisch programma samenstellen om vraag en aanbod aan openbare statistieken
op elkaar af te stemmen en de kwaliteit van de statistieken te bevorderen. Ik zal mijn
medewerking verlenen aan de uitbouw en de werking van het op te richten interfederaal
instituut voor statistiek.
Coördinatie van specifieke horizontale strategische prioriteiten
Ik neem een coördinerende rol op bij de uitwerking van kerntakenplannen voor alle
beleidsdomeinen. Ik zal de implementatie van de zesde staatshervorming op de best
mogelijke manier ondersteunen. Ik zal werk maken van de hervorming van de strategische
adviesraden en nieuwe instrumenten ontwikkelen om de praktijk van adviesverlening en
overleg binnen de Vlaamse overheid te verbeteren. Ik wil ook de noodzaak voor een
beleidskader voor ‘overleg’ met plaats voor maatwerk onderzoeken. Het College van
Ambtenaren-generaal wordt vervangen door een voorzitterscollege, samengesteld uit de
voorzitters van de managementcomités.
Het voorzitterscollege vervult een brugfunctie tussen regering en topmanagement en
ondersteunt de samenwerking tussen de overheidsdiensten onderling. Afspraken over de
interactie en samenwerking worden mee opgenomen in een geactualiseerd Charter politiekambtelijke samenwerking.
Ik werk een monitoringmechanisme uit om de maatregelen in het decreet deugdelijk
bestuur overkoepelend op te volgen en stel richtlijnen op voor de evaluatieprocedure van
de regeringscommissaris. Verschillende bestuurlijke vernieuwingen in het Vlaams
Regeerakkoord worden vertaald in een nieuw Vlaams bestuursrechtsdecreet.

Ten slotte neem ik maatregelen in het kader van preventie, risicomanagement,
bedrijfscontinuïteit en rampenbeheersing.
Communicatie
Om degelijk, gedragen en begrijpelijk beleid te maken dat tot stand komt op een vlotte en
efficiënte manier, wil ik communicatie beter integreren in het beleid.
Ik stel vast dat om verschillende redenen informatie vaak niet toekomt, niet wordt verwerkt,
of niet wordt omgezet in de gewenste houding of het gewenste gedrag. Tegen het einde van
deze regeerperiode wil ik daarom een aantal technieken ingang doen vinden om inzicht te
verwerven in drempels bij onze doelgroepen en gebruik te maken van hefbomen. We
stimuleren het gebruik ervan door vorming en netwerking.
Ik zie mogelijkheden in de digitalisering waarop de Vlaamse Regering tijdens deze
regeerperiode volop inzet, om vanuit de Vlaamse overheid veel gerichter en meer op maat
te communiceren met burgers, bedrijven en organisaties, onder meer via proefprojecten,
ervaringsuitwisseling, vorming en kennisdeling.
Ik zal investeren in de beeldvorming en reputatie zowel van Vlaanderen in het buitenland als
van de Vlaamse overheid in Vlaanderen en van de Vlaamse instellingen in Brussel. Ik zal een
eigentijds nieuwsbeleid uitbouwen in de administratie. Ook in de interne communicatie zet
ik maximaal in op digitaal. Vanuit een sterke focus op resultaatgerichtheid wil ik tegen het
einde van de regeerperiode evaluatie en onderzoek structureel inbedden bij alle
communicatie-initiatieven van de Vlaamse overheid.
Audit
De Vlaamse Regering wil de verdere verbetering van de organisatiebeheersing of van het
interne controlesysteem actief stimuleren en ondersteunen. Een onafhankelijke, objectieve
en bekwame auditinstantie is hierbij voor mij een belangrijke actor. Tegelijkertijd beschouw
ik Audit Vlaanderen als een cruciale partner in het verder professionaliseren van de lokale
besturen en de Vlaamse administratie.
Gelet op haar bevoegdheid over drie bestuursniveaus, bekleedt Audit Vlaanderen een
unieke positie om, op basis van haar objectieve auditbevindingen, zowel aanbevelingen of
adviezen te formuleren op operationeel vlak als beleidsmatig. Via audits en kennisdeling wil
ik de organisatiebeheersing in lokale besturen en de Vlaamse administratie versterken. Ook
de adviezen van de auditcomités zijn een belangrijke bron voor de verdere verbetering van
de organisatiebeheersing.
Lees verder op:
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-algemeenregeringsbeleid
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Beleidsnota Onderwijs

Hierbij de Beleidsnota Onderwijs van Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs.
De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van
het onderwijsbeleid voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de minister
weer.
Managementsamenvatting
Onderwijs wil lerenden alle kansen geven om het beste uit zichzelf te halen. Kinderen,
jongeren en volwassenen in onze samenleving hebben daarom recht op onderwijs van
topkwaliteit. Zo kunnen ze doorstromen naar verdere onderwijstrajecten of naar de
arbeidsmarkt en uitgroeien tot sterke persoonlijkheden.
Kwaliteitsvol onderwijs realiseren we met vele én vaak excellente leraren, docenten,
professoren én hun teams. Zij staan niet alleen maar zijn gesterkt door hun besturen en
directies. Ook krijgen ze vaak deskundige ondersteuning van andere partners. Onderwijs is
dan ook vooral teamwerk. Onderwijsbeleid mag dat nooit uit het oog verliezen.
Deze beleidsnota is opgebouwd rond mensen eerder dan rond structuren. Mensen maken
onderwijs. Mensen groeien door onderwijs. In mijn beleid wil ik er voor zorgen dat ze dat in
de beste omstandigheden kunnen doen.
De beleidsnota start met een korte inleiding (hoofdstuk I). In hoofdstuk II volgt de
omgevingsanalyse. Het beleidskader over mijn onderwijsbeleid is uitgeschreven in
hoofdstuk III. In hoofdstuk IV zijn de strategische en operationele doelstellingen uitgewerkt.
In de eerste strategische doelstelling staat de lerende centraal. Hierin brengen we alle
beleidsmaatregelen samen die ertoe bijdragen dat onderwijs haar kernopdracht kan
vervullen: krachtige persoonlijkheden ontwikkelen door alle lerenden een zo optimaal
mogelijke schoolloopbaan te laten doorlopen. Het onderwijs moet daarbij maximale kansen
geven aan iedereen en lerenden de ruimte geven om hun eigen talenten te ontdekken. We
moeten terughoudend zijn in het toekennen van alsmaar nieuwe opdrachten aan het
onderwijs. Hierbij bekijk ik ook kritisch de reeds toegekende opdrachten.
In de tweede strategische doelstelling vertrekken we vanuit de vraag met wie het onderwijs
haar maatschappelijke opdracht kan realiseren. Wat betekent professionaliteit van
onderwijs in de toekomst? In deze strategische doelstelling staat het onderwijzend
personeel centraal, zowel de leraar van morgen (via een versterking van de
lerarenopleiding) als de leraar van vandaag (via zuurstof en professionalisering).
De derde strategische doelstelling richt zich op de organisatie van het onderwijslandschap
en de werking van de onderwijsinstellingen zelf. Ze geeft een antwoord op de vraag hoe
onderwijs zich optimaal kan organiseren om haar kernopdrachten waar te maken en welke
rol de overheid hierin kan of mag spelen. Lerenden en schoolmakers moeten ook onderdak
vinden in innovatieve inspirerende leeromgevingen.
De vierde strategische doelstelling handelt over de problematiek van de verouderde
schoolinfrastructuur en over hoe ik de groeiende schoolpopulatie een plaats wil bieden,
onder andere met de opmaak van een Masterplan Scholenbouw. Vlaanderen moet niet
alleen scholen voor de toekomst bouwen. Het moet ook scholen renoveren en uitrusten.
Dat vraagt middelen maar ook een vereenvoudiging van de regels en het maximaal
aanwenden van de bestaande schoolinfrastructuur. Het multifunctioneel karakter van de
(ver)nieuw(d)e scholen vormt een belangrijk aandachtspunt.
De vijfde strategische doelstelling bekijkt welke partnerschappen onderwijsinstellingen
ondersteunen en begeleiden om hun maatschappelijke opdracht kwaliteitsvol in te vullen.
Alle onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk om onderwijs van een goede kwaliteit
aan te bieden. De overheid moet hen daar zo veel als mogelijk in stimuleren door
instrumenten ter beschikking te stellen om de interne kwaliteitszorg te verzekeren.
Tot slot is er nog aandacht voor de transversale beleidsaspecten.

Onderwijsbeleid start vanuit vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid. Ik wil
vertrouwen geven aan zij die school maken, op alle niveaus, en aan zij die schoolmakers
ondersteunen. Onderwijsbeleid met kans op slagen is een beleid dat samen met alle
onderwijspartners tot stand komt. Zij kunnen een bron van inspiratie zijn, maar zijn vooral
ook co-creatoren van een gedragen onderwijsbeleid.
I. Inleiding
Bestaat er iets mooiers dan jongeren vormen tot wendbare en weerbare volwassenen? Ons
laboratorium van talent maximaal ontplooien? Jongeren wapenen voor een wereld die we
nog niet kennen. Kansen geven, kansen nemen, kansen krijgen en kansen grijpen.
Lees verder op:
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-onderwijs

SECTOREN



Sociale onrust neemt toe

De betoging in Brussel met tussen de 100.000 en 130.000 deelnemers was een groot succes.
Meer dan 100.000 mensen betoogden in Brussel tegen de besparingen van de federale
regering. In het begin was het een redelijk rustige betoging maar buiten het afgesproken
parcours waren er toch rellen. De sfeer werd steeds grimmiger naar de avond toe. Daarom
zag de politie zich genoodzaakt traangas en het waterkanon in te zetten. Er werd door de
extreme groeperingen met stenen gegooid, auto’s in brand gestoken en met brandbommen
gegooid. Het was jaren geleden dat betogingen nog zo gewelddadig waren.
Volgens sommige kranten waren enkele neonazi's geïnfiltreerd in de betoging. Andere
bronnen spreken dan weer van Antwerpse havenarbeiders die veel geweld gebruikten.
De amokmakers staken elf voertuigen in brand en beschadigden 65 andere. Ook enkele
huizen werden beklad. Er raakten honderd agenten gewond. Ook onder de relschoppers
vielen er gewonden. Bij de rellen zijn 40 personen opgepakt.
Door de vele besparingen is de sociale onrust opgelopen. En het einde van de
besparingsronde is nog niet in zicht, integendeel. Iedereen moet inleveren, het openbaar
vervoer moet bezuinigen, de zorgverzekering wordt duurder en de regering wil een
indexsprong. Elke dag staan er nieuwe bezuinigingen of nieuwe belastingen vermeld in de
kranten.
Daarom zijn er van 6 november tot de grote nationale staking op 15 december acties
gepland door de grote vakbonden.
Ook de cipiers legden al het werk neer. Er werden aan verschillende gevangenissen
stakingsposten opgericht. Werkwillige cipiers werden niet tegengehouden maar kregen veel
verwensingen van hun collega’s die toch staakten.

In Sint-Gillis staakte 75 %, in Turnhout 90 %, in Merksplas en Antwerpen 50 %, Brugge 80 %
en in Hasselt 55 %. In Ruislede waren er geen stakers. In Nijvel staakte 60 % van de cipiers, in
Namen 30 %, in Vorst 80 % en in Lantin 65 %.
Heel wat politiechefs hebben besloten maar weinig agenten op te vorderen voor de
bewaking van de gevangenissen. Volgens de politiebonden heeft de politie niet de taak,
noch de capaciteit om de taak van de bewakingsagenten over te nemen.
Bij de cipiers is er vooral onrust omdat er tientallen collega’s te kort zijn om de gevangenen
te bewaken.
De politiebonden waren niet tevreden over de aanpak van de relletjes door hun oversten.
Volgens de bonden moesten ze te passief het geweld ondergaan en kregen ze te weinig
steun van de Brusselse burgemeester.
Ook in andere sectoren neemt de sociale onrust toe.
De grote vakbonden willen dat de regeringsmaatregelen worden bijgestuurd. "Anders
kunnen we de sociale vrede in de bedrijven niet langer garanderen", staat in de
vakbondsflyers.
De werkgeversorganisaties reageerden zeer scherp op de betoging.
Zij benadrukken dat "de werkgevers de werknemers helpen door hen een baan te geven".
Zij noemen de actie ook te "politiek geïnspireerd".
Op de site van “Jong VLD” hekelt men onder andere de hoge subsidies die vakbonden
jaarlijks ontvangen. De grote vakbonden hebben namelijk van de overheid het monopolie
gekregen om de werkloosheidsuitkeringen uit te betalen en dat maakt hen slapend rijk.
Hoe groter het aantal werklozen, hoe groter de inkomsten voor de grote vakbonden.
Volgens “Jong VLD” krijgen de grote vakbonden 313 euro per werkloze om ervoor te zorgen
dat iedere werkloze maandelijks zijn of haar uitkering op de rekening heeft staan.
Dat is een meer dan riante beloning voor een simpele administratieve verrichting. Een
transactie die in een digitale wereld toch redelijk geautomatiseerd is.
Daarom wordt er wel eens van VBO-, VOKA- of UNIZO-afgevaardigden gehoord: “Hoe meer
bedrijven failliet gaan hoe meer doppers. En dat is kassakassa voor de grote vakbonden.”
Via de sociale media vliegen de verwijten tussen vakbonden en werkgevers heen en weer.
Dat de kranten ook vol staan met artikels over fiscale fraude die door de grote bedrijven
overgepompt worden naar belastingsparadijzen, als Luxemburg of de kaaimaneilanden, was
olie op het vuur.
Daarnaast had het succes van zakenman Marc Coucke met de opbrengst van de verkoop van
Omega Pharma ook veel kwaad bloed gezet bij de gewone man in de straat. Vooral zijn
uitspraak: “dat hij blij is dat in België geen meerwaardebelasting is, omdat die anders toch
maar in “de niet-efficiënte bodemloze put van de Belgische overheid” verdwijnt”, maakte
velen kwaad. Over belangenvermenging van politici en grote bedrijven had hij het niet.
Maar ondertussen betalen de poetsvrouwen nog altijd meer belastingen dan vele CEO’s van
grote bedrijven…
Veel betogers beseffen dat besparingsmaatregelen nodig zijn, ook dat ze daar zelf een deel
van moeten dragen, maar ze zijn vooral verontwaardigd over de ongelijke verdeling van die
inspanningen, de fraude en de belastingontduiking door de grote bedrijven. Daarom gaan de
volgende weken de acties van de vakbonden verder. Wellicht worden ook de volgende
betogingen en stakingen in de volgende weken een succes.

Maar de vragen blijven: Wat zal het na 15 december zijn? Zullen de regerende partijen het
roer omgooien? Zullen de grote bedrijven meer belastingen moeten betalen? Zullen de
fiscale paradijzen gesloten worden? Zal er een vermogensbelasting komen?
En vooral: Wat doen de (Europese) vakbondsorganisaties? Wanneer gaan die de macht eens
in handen nemen? Hoelang blijven zij de komedie nog verder spelen en de gewone burgers
aan het lijntje houden? Wanneer gaan zij de kloof tussen rijk en arm verkleinen?
Hebben zij geen lessen geleerd van Daens, in dit herdenkingsjaar, 175 jaar na zijn geboorte?



Beleidsnota Landbouw en Visserij

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes op het vlak van landbouw en visserij van
de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel
bevoegde minister weer, Joke Schauvliege.
Voor de volledige Beleidsnota, zie:
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-landbouw-envisserij

ALLERLEI



Wat verandert er in november?

In november veranderen er weer wat zaken.


Renovatiepremie wordt belastingaftrek

De oude regeling voor de Vlaamse renovatiepremie vervalt. De modaliteiten om in
aanmerking te komen voor een tegemoetkoming blijven dezelfde, maar voortaan wordt het
bedrag uitgekeerd in de vorm van een belastingaftrek.
De tegemoetkoming van 30 procent van de investeringskost, met een plafond van 10.000
euro, zal niet langer worden uitbetaald in de vorm van een subsidie, maar als
belastingvermindering, gespreid over drie jaar. Wie de woning voor die termijn verlaat,
verliest een of meerdere terugbetalingsschijven. Een uitzondering daarop geldt als de
woning wordt verhuurd via een


Sociaal verhuurkantoor

Wie na 1 november werken uitvoert, kan ze pas ten vroegste in de belastingaangifte van de
zomer daarop ingeven. De voorwaarden en bedragen blijven wel dezelfde. De
belastingvermindering kan dus worden aangevraagd voor een woning van minstens 25 jaar
oud, waarin wordt gewerkt aan de ruwbouw, het dak, het buitenschrijnwerk, de elektriciteit,
de verwarming, het sanitair of de trappen. Er gelden ook strikte plafonds op het
gezinsinkomen.


Concurrentiewaakhond bijt harder

De Belgische bedrijven kijken aan tegen zwaardere boetes indien ze de concurrentieregels
schenden. De Belgische Mededingingsautoriteit gaat voortaan een andere berekeningswijze
hanteren, die gebaseerd is op de richtsnoeren die de Europese Commissie gebruikt. De
nieuwe tarieven zullen van toepassing zijn op alle onderzoeken waarvan de onderzoeksfase
tegen die datum nog niet is afgesloten, luidt het.


Juncker begint eraan

De Luxemburger Jean-Claude Juncker werd op 1 november voorzitter van de nieuwe
Europese Commissie, die de tweede Commissie onder leiding van de Portugees José Manuel
Barroso opvolgt. Voor België zetelt Marianne Thyssen (CD&V) in de Commissie, als
commissaris voor Werk en Sociale Zaken.
De Commissieleden komen uit Junckers EVP en de sociaaldemocratische en liberale fracties.
Juncker voert in de Commissie voor de eerste keer een systeem van vicevoorzitters in. Zij
hebben op hun beurt een aantal commissarissen onder zich. Eerste vicevoorzitter wordt de
Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans.


Nieuw systeem besluitvorming EU

Vanaf 1 november treedt het nieuwe systeem van besluitvorming bij gekwalificeerde
meerderheid in de Raad van de EU in werking (art. 238 VWEU). Het Verdrag van Lissabon
vereenvoudigt het systeem om het efficiënter te maken. Zo wordt voor de goedkeuring van
besluiten de stemmenweging afgeschaft en een systeem van dubbele meerderheid
ingevoerd.
Voortaan is een gekwalificeerde meerderheid bereikt wanneer ten minste 55 % van de
lidstaten voor een besluit stemt en wanneer deze lidstaten op zijn minst 65 % van de
bevolking van de EU vertegenwoordigen.
Wanneer de Raad een besluit aanneemt dat niet gebaseerd is op een voorstel van de
Commissie, moet voor een gekwalificeerde meerderheid ten minste 72 % van de lidstaten
voor het besluit stemmen en moeten deze lidstaten samen op zijn minst 65 % van de
bevolking vertegenwoordigen.
In een dergelijk systeem krijgen alle lidstaten dus één stem, waarbij rekening wordt
gehouden met hun demografisch gewicht.
Het Verdrag van Lissabon voorziet ook in een blokkerende minderheid, die wordt gevormd
door ten minste vier lidstaten die samen meer dan 35 % van de bevolking van de EU
vertegenwoordigen.
Dit nieuwe systeem voor stemming met gekwalificeerde meerderheid treedt in werking op 1
november 2014.
Tot 31 maart 2017 kan elke lidstaat echter geval per geval vragen om een besluit aan te
nemen op basis van de regels van vóór 1 november 2014 (d.w.z. met een gekwalificeerde
meerderheid zoals gedefinieerd in het Verdrag van Nice).



Centraal register onderhoudsuitkeringen

Op 1 november treedt ook hoofdstuk 1quater van het gerechtelijk wetboek in werking, dat
met artikel 1394/1 e.v. een centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende
toekenning van een onderhoudsuitkering in het leven roept.
Het centraal bestand is de geïnformatiseerde gegevensbank waar alle vonnissen, arresten
en akten worden gecentraliseerd.
Dit register heeft tot doel om al die vonnissen, arresten en akten op elektronische wijze te
verzamelen met het oog op een betere invordering van achterstallige
onderhoudsuitkeringen door de gerechtsdeurwaarders die optreden ten laste van een
onderhoudsschuldenaar of door de Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD
Financiën.
Het centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een
onderhoudsuitkering is belast met het opnemen, het bewaren, het beheren en het ter
beschikking stellen van de vonnissen, arresten en akten.


Nieuwe informatieplichtwet voor verzekeraars

Vanaf 1 november treedt ook de nieuwe verzekeringswet in werking, waarmee de Belgische
wetgever de Europese Solvency II-kaderrichtlijn volgt. De wet van 4 april 2014 (BS 30 april
2014) verzamelt de regels waar verzekeraars zich moeten aan houden en de controle
daarop, volgens het Twin Peaks model. De informatieplichten van de verzekeraar zijn
geherformuleerd, zowel in aanloop naar als na het sluiten van de
verzekeringsovereenkomst. De verzekeraar hanteert een aantal criteria om risico’s onder te
brengen in bepaalde categorieën. Voortaan moet hij die criteria ook publiceren.


11.11.11

Na het 'Sorry Is Niet Genoeg'-actieweekend en Sorry Is Niet Genoeg@school eind oktober,
gingen duizenden vrijwilligers tijdens het verlengde weekend van 8-11 november creatief
aan de slag om geld in te zamelen voor 11.11.11.
Zoals elk jaar waren er dit jaar veel activiteiten.
Een eerste steekproef laat een iets beter resultaat zien in vergelijking met vorig jaar. In 2013
werd in totaal 6 miljoen euro opgehaald door 11.11.11, dat bedrag zal zeer waarschijnlijk
evenaart worden. "Een schitterend resultaat van het werk van meer dan 20.000 vrijwilligers
en de steun van ontelbare burgers", aldus Bogdan Vanden Berghe, algemeen directeur bij
11.11.11. "Ondanks de algemene besparingen van de regering en de onzekerheid die dat
meebrengt, heeft Vlaanderen ook dit jaar zijn warm hart laten zien."
http://www.11.be/


Daensjaar

Nog tot 21 december 2014
Tentoonstelling naar aanleiding van het 'Daens 175'-herdenkingsjaar. De geschiedenis van
de daensistische beweging in het algemeen en die van één van haar boegbeelden, priester
Adolf Daens (Aalst 1839-Aalst 1907) wordt geëvoceerd aan de hand van talrijk materiaal.



Vrouwendag over armoede

Tijdens de jaarlijkse Vrouwendag heeft organisator Vrouwenoverlegkomité (VOK) de
intrekking geëist van een aantal besparingsmaatregelen. Dat is onder meer het geval met de
beslissing om de inkomensgarantie-uitkering voor deeltijds werkenden te verminderen.
Volgens het VOK treft het huidige besparingsbeleid vooral vrouwen disproportioneel zwaar
en zal het een aantal onder hen in de armoede duwen. De alweer druk bijgewoonde
Vrouwendag stond overigens in het teken van de armoede. Uit recent EU-onderzoek over de
impact van de economische crisis op het inkomen, blijkt volgens Siham Benmammar (VOK)
dat in Vlaanderen circa 1 op 10 onder de armoedegrens leeft. Voor alleenstaande ouders
loopt dat op tot iets meer dan 1 op 5. In 80 procent van deze gevallen gaat het om vrouwen
die samen met haar kinderen leven. Voor mensen met een origine buiten de EU lopen de
armoedecijfers nog sterker op. In 2 gevallen op 5 leven ze onder de armoedegrens. “Voor
mensen van Turkse of Marokkaanse origine loopt dat zelfs op tot 1 op 2″, aldus Benmammar
tijdens het debat.
Een eerste besparingsmaatregel die voor het VOK moet ingetrokken worden, is de beslissing
om de inkomensgarantie-uitkering die onvrijwillig deeltijds werkenden bovenop hun
uitkering krijgen na 2 jaar met de helft te verminderen. In 8 gevallen op 10 worden hierdoor
vrouwen getroffen. 45,9 procent van de vrouwen werkt overigens deeltijds. “Het gaat hierbij
bovendien zeer vaak om jobs met lage lonen en slechte arbeidsvoorwaarden die door de
gevraagde flexibiliteit moeilijk nog combineerbaar zijn met een andere job. Uit een
bevraging blijkt dat 1 op 5 onder hen wel degelijk voltijds wil werken maar geen job vindt”,
aldus Bennammar.
Ook een aantal aangekondigde pensioenmaatregelen zijn voor het VOK onaanvaardbaar.
“Het beperken in de tijd van gelijkgestelde periodes zoals werkloosheid en tijdskrediet om
tot een volledige loopbaan te komen, zal opnieuw vooral vrouwen treffen vermits zij vaker
verlof nemen om voor hun gezin te zorgen. Bij deze hervorming moet er meer rekening
gehouden worden met typische vrouwenloopbanen”. Bron: Belga
De nationale Vrouwendag in Vilvoorde stond dit jaar in het teken van armoede. "Deze
regering zal de armoede erger maken en zegt dat er geen alternatief is. Wij tonen hier dat er
wel alternatieven zijn voor dit beleid", zegt Sofie De Graeve van het Vrouwen Overleg
Komité.
De Vrouwendag – traditioneel op 11 november in ons land – begon al om 11u met een
lezing van de Britse Anna Coote die verbonden is aan de denktank New Economics
Foundation. Deze denktank zoekt naar nieuwe economische modellen die mens en planeet
centraal stellen.
In haar lezing hield Coote aan warm pleidooi voor een kortere werkweek. “Betaalde en
onbetaalde arbeid is ongelijk verdeeld. Een trage overgang naar een werkweek van 30 uur
kan daar iets aan doen. Het is beter voor het milieu en voor de economie. Landen met een
korte werkweek hebben een lagere voetafdruk en een sterkere economie dan landen waar
lang gewerkt wordt”, aldus Coote.
Het klinkt utopisch in deze tijden van besparingen en toenemende druk om harder,
flexibeler en langer te werken. “De afschaffing van de slavernij, stemrecht voor vrouwen of
dichter bij huis: een helm dragen op de bromfiets of niet roken in openbare ruimtes, het zijn
allemaal dingen die vlak voor ze ingevoerd werden nog onmogelijk leken.”
Bron: dewereldmorgen
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/11/11/vrouwendag-pakt-armoede-aan

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/11/10/waarom-vrouwendag-11-novemberover-armoede-gaat
http://www.vrouwendag.be/images/stories/Vrouwendag2014/NAT_VROUWENDAG_programma.pdf
http://www.vrouwendag.be/images/stories/Vrouwendag2014/NAT_VROUWENDAG-visietekstbeleidseisen.pdf



Beleidsnota Armoedebestrijding

De Beleidsnota Armoedebestrijding bevat de grote strategische keuzes op het vlak van
armoedebestrijding van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019. De nota geeft de
visie van LIESBETH HOMANS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding.
MANAGEMENTSAMENVATTING
Ongeveer 11% van de Vlaamse bevolking bevindt zich onder de armoederisicodrempel. Dit
cijfer is al een tiental jaren stabiel. Daartegenover stellen we sinds 2005 een toename van
kinderarmoede vast. Op 8 jaar tijd is de kansarmoede-index van Kind en Gezin bijna
verdubbeld.
Vlaanderen heeft zich in het kader van de Europese EU2020 groeistrategie in het Pact 2020
tot doel gesteld het aantal personen in armoede in Vlaanderen tegen 2020 met 30 % te
verminderen en het aantal kinderen dat in armoede geboren wordt, te halveren. Deze
doelen zijn nog veraf. Ik zal de armoedebestrijding deze regeerperiode dan ook meer
structureel en minder projectmatig aanpakken, waarbij ik versterkt inzet op gezinnen in
armoede met jonge kinderen. Om de doelstellingen ter voorkoming en bestrijding van
armoede daadwerkelijk te realiseren, ondersteun ik dit door middel van een geïntegreerde
aanpak.
Een eerste doelstelling die ik wil realiseren is dan ook het voorkomen en bestrijden van
onderbescherming. Vlaanderen beschikt immers over een uitgebreid vangnet aan sociale
maatregelen, maar het systeem van sociale bescherming is complex en versnipperd. Vaak
zijn het de mensen die er het meest nood aan hebben, die daardoor niet alle bestaande
hulp- en dienstverlening ontvangen. Waar mogelijk, zal ik de automatische toekenning van
sociale rechten nastreven. Wanneer dit niet mogelijk is, bekijk ik of verdere administratieve
vereenvoudiging mogelijk is en zet ik in op het proactief informeren van mensen over hun
sociale grondrechten.
Daarnaast is er nood aan een lokale coördinatie en regievoering, aangezien verschillende
lokale actoren op het terrein eveneens een rol hebben in de bestrijding van
onderbescherming. Ontschotting tussen en binnen organisaties en sectoren en een integrale
en inclusieve aanpak op verschillende levensdomeinen zijn noodzakelijk. Elke Vlaamse
minister zal hier dan ook aandacht aan besteden binnen zijn/haar beleidsdomeinen.
Een tweede doelstelling om armoede te voorkomen is een voorafgaande systematische
toetsing van wijzigende of nieuwe regelgeving aan de effecten op mensen in armoede en de
armoedesituatie in Vlaanderen. De armoedetoets zal verder worden uitgerold zodat wordt
nagaan of de voorgestelde regelgeving geen nieuwe armoede of sociaal isolement creëert of
de armoede van mensen in stand houdt.

Als derde doelstelling zullen we waken over een correcte beeldvorming omtrent armoede.
We zorgen daarbij ook voor een breed maatschappelijk draagvlak voor armoedebestrijding
door zowel publieke als private actoren actief te betrekken bij het ontwikkelen en
verbeteren van oplossingen voor deze problematiek.
Een groot deel van de Vlamingen leeft reeds in armoede. Voor deze groep volstaat preventie
niet en zijn structurele maatregelen ter bestrijding van armoede nodig. Elke Vlaamse
minister zal ook op dit vlak concrete doelstellingen formuleren en acties ondernemen voor
elk van de sociale grondrechten die tot zijn/haar bevoegdheden behoort. Daarbij worden de
opportuniteiten die de overheveling van bevoegdheden in het kader van de zesde
staatshervorming biedt, geïdentificeerd en maximaal benut in de strijd tegen armoede.
Het bestaande uitgebreide hulp- en dienstverleningsaanbod moet voor mensen in armoede
maximaal toegankelijk zijn. Om deze toegankelijkheid te verbeteren, leg ik linken over
sectoren en beleidsdomeinen heen, maar heb ik ook aandacht voor de continuïteit van de
dienstverlening zelf. ik heb op dit vlak in het bijzonder aandacht voor de toegang voor
mensen in armoede tot voldoende en gezonde voeding.
Het Vlaams Regeerakkoord schuift de strijd tegen kinderarmoede en generatiearmoede naar
voor als prioriteiten binnen het armoedebestrijdingsbeleid. Daarom zet ik versterkt in op
gezinnen in armoede met jonge kinderen. Het is immers aangetoond dat hoe later we
ingrijpen op de negatieve effecten van armoede bij kinderen, hoe hoger de
maatschappelijke kosten zijn en hoe lager de effectiviteit van het beleid. Bovendien heeft
wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de bestrijding van kinderarmoede de sleutel is
om de vicieuze cirkel van generatiearmoede te doorbreken.
Mijn beleid op dit vlak wordt ingevuld volgens vier pijlers. Als eerste pijler versterk ik de
participatie van gezinnen in armoede met jonge kinderen aan de samenleving, wat zich
onder meer uit in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in de vrijetijdsbesteding. Op dit vlak
werk ik drempels weg en zorg ik voor toeleiding en begeleiding op maat. Zo kom ik bij de
tweede pijler, de toegang tot kwaliteitsvolle diensten voor gezinnen met jonge kinderen. Ik
vertrek vanuit het principe van het selectief universalisme. Daarbij worden diensten
verleend aan iedereen, maar wordt meer ingezet op de meest kwetsbaren.
Met de derde pijler wil ik de inkomenssituatie van gezinnen met jonge kinderen verbeteren.
Waar de meeste bevoegdheden met betrekking tot inkomen, uitkeringen en toelagen zich
op het federale niveau bevinden, is Vlaanderen bevoegd voor een aantal kostenverlagende
maatregelen zoals de inkomensgerelateerde kinderopvang, de schooltoelage, de
huurpremie die ze gericht zal inzetten voor de meest kwetsbaren.
De vierde pijler omvat beleid gericht op het sterker maken van kinderen, jongeren en
ouders. Vanuit het gegeven dat gezinnen in armoede zelf een beter leven willen opbouwen
en reëel deel willen uitmaken van de samenleving, zal ik trachten deze doelgroep sterker en
zelfredzaam maken.
Om de bovenstaande doelstellingen te realiseren en een effectief beleid ter voorkoming en
bestrijding van armoede te voeren, is een geïntegreerd beleid nodig. Dit beleid vertrekt
vanuit een door alle betrokken beleidsniveaus en beleidsdomeinen gedragen visie inzake
armoedebestrijding. Binnen de Vlaamse Regering coördineer ik de maatregelen op het vlak
van armoedebestrijding. ik gebruik en optimaliseer daarvoor de instrumenten van het
armoededecreet zoals het horizontaal en verticaal permanent armoedeoverleg. De
uitvoering van het armoedebeleid wordt beschreven in een nieuw Vlaams Actieplan
Armoedebestrijding 2015-2019. In dit actieplan komt de focus op gezinnen in armoede met
jonge kinderen duidelijk tot uiting.
Om de effectiviteit van het armoedebeleid te verhogen, realiseer ik de nodige afstemming
met andere beleidsniveaus. Het huidige armoededecreet dateert van 2003. Ik zal dit decreet
evalueren en actualiseren waar nodig, om nog beter bij te dragen aan de doelstellingen
inzake armoedebestrijding. De integratie van de subsidies lokale kinderarmoedebestrijding

in het Gemeentefonds en het expliciteren van de regierol van de lokale besturen worden
daarin meegenomen.
Ook ervaringsdeskundigheid kan bijdragen aan een beter en effectiever beleid inzake
armoedebestrijding.
Tenslotte zorg ik ervoor dat het armoedebeleid goed onderbouwd wordt, door te investeren
in kennisontwikkeling waar er nog hiaten zijn, door kruising van verschillende soorten
beschikbare kennis in de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie en door een
gedegen monitoring van de evoluties op het vlak van armoede en sociale uitsluiting.
Lees verder op:
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019armoedebestrijding



Beleidsnota Sociale Economie

De Beleidsnota Sociale Economie bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse
Regering op het vlak van de sociale economie voor de periode 2014-2019.
De nota geeft de visie van LIESBETH HOMANS, Viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen
en Armoedebestrijding.
MANAGEMENTSAMENVATTING
Wie werkt beschikt over een inkomen uit arbeid en zal over meer kansen beschikken in de
maatschappij. Werken heeft niet enkel een financiële functie, maar ook een sociale functie.
Het doorbreekt sociaal isolement, zorgt voor zelfvertrouwen en een verhoogd gevoel van
eigenwaarde. Ieder lid van onze maatschappij zou dan ook een kans moeten hebben op
duurzame tewerkstelling, ook die mensen met een grote afstand tot de reguliere
arbeidsmarkt.
Mijn eerste strategische doelstelling is dan ook ‘Iedereen aan het Werk/Iedereen
participeert’. Ik wil werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt alle kansen geven
om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten, bij voorkeur in het normaal economisch circuit,
maar ook via collectieve inschakeling in de sociale economie wanneer dat nodig is. Met de
uitvoering van de regelgeving maatwerk en lokale diensteneconomie wil ik de drempel naar
de arbeidsmarkt verlagen. Omdat de collectieve plaatsen schaars zijn, zet ik in op
doorstroom naar een reguliere job voor wie dit haalbaar is en voer ik een flankerend beleid
om dit te ondersteunen. Hiervoor bied ik bijkomende ondersteuning aan, aan zowel de
reguliere werkgevers als aan de doelgroepwerknemers die in een doorstroomtraject
stappen. Bijkomend bevorder ik via een sectorale benadering de koppeling tussen vraag en
aanbod van doorstroomopportuniteiten. Ik wil een brug slaan tussen de sociale en de
reguliere economie om dit doel te bereiken.
Lokale besturen staan het dichtst bij de bevolking en haar noden. Zij zijn dan ook het best
geplaatst om de doelstellingen van mijn beleid te vertalen naar hun specifieke context.
Vanuit mijn tweede strategische doelstelling ‘Lokaal maatschappelijk surplus creëren’ wil ik
de lokale besturen een aantal hefbomen geven om een aanvullend lokaal dienstenaanbod
uit te bouwen via competentieversterkende trajecten. Ik ondersteun de lokale regierol op
het vlak van sociale economie.

Vanuit het beleid sociale economie streef ik naar een inclusieve en duurzame samenleving.
Met mijn derde strategische doelstelling ‘Investeren in een duurzame toekomst voor
Vlaanderen’ zet ik daar op in. Ik kies voor een complementaire en resultaatsgerichte
ondersteuning van sociaal ondernemerschap, zonder dat dit marktverstorend werkt. Ik zal
de recente aanpassingen evalueren en bijsturen waar nodig. Ik ben er van overtuigd dat
bedrijven die naast het maken van economische winst ook aandacht hebben voor mens en
milieu, sterker staan met het oog op de toekomst. Met de initiatieven van maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO) Vlaanderen wil ik alle ondernemers op weg helpen om
hiermee aan de slag te gaan. De overheid moet hierin ook zelf het goede voorbeeld geven.
INLEIDING
Met mijn beleid sociale economie kies ik voor een duurzame toekomst voor Vlaanderen
waarin iedereen de kans krijgt om te participeren en waarin ik samen met de betrokken
actoren oplossingen zoek voor de uitdagingen van morgen.
Eén van die uitdagingen is het verhogen van de participatie van de sociaal zwakkeren aan de
samenleving, door hen te activeren op de arbeidsmarkt. Het activeren van de sociaal
zwakkeren leidt niet enkel tot een beter financieel toekomstperspectief voor de
betrokkenen, maar ook tot een hoger gevoel van eigenwaarde en haalt mensen uit hun
sociaal isolement.
Mijn prioriteit voor deze regeerperiode ligt in het creëren van zoveel mogelijk
tewerkstellingsplaatsen voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Lees verder op:
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/beleidsnota-2014-2019-sociale-economie
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Voel je goed op het werk

Het is een feit dat een kwalitatieve werkomgeving en goede werkrelaties werknemers
tevredener, efficiënter en gezonder maken. Nochtans komen stress, geweld (fysiek en
verbaal), pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in veel bedrijven voor. Deze
psychosociale risico’s zijn niet enkel nefast voor de werknemer zelf (hoofdpijn,
slaapstoornissen, hoge bloeddruk, depressie) maar ook voor de onderneming (dalende
productiviteit en kwaliteit).
Een fenomeen dat zich helaas meer en meer voordoet en waar iedereen de dupe van is.
Op deze site vind je meer informatie:
http://www.voeljegoedophetwerk.be/inhoud/psychosociale-risicos-op-het-werk

Soms is het moeilijk psychosociale risico’s op het werk te herkennen. Deze test stelt geen
diagnose, maar geeft wel informatie of je al dan niet blootgesteld bent aan psychosociale
risico’s en laat je toe de eerste tekenen te herkennen. Er zijn 9 vragen met telkens een
verschillende situatie. Er is geen juist of fout antwoord. Geef spontaan het antwoord dat op
dit moment het meest beantwoordt aan de situatie waarin je je nu bevindt.
Doe de test op deze site:
http://www.voeljegoedophetwerk.be/content/wil-je-weten-hoe-jij-je-voelt-op-het-werk

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.

Wie nu voor een jaar lid wordt heeft nog steeds
de maand december gratis en blijft lid
tot 01 januari 2016.

