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Deflatie op komst

De wereldeconomie komt maar niet op gang. Erger nog, vele vooraanstaande economen
vrezen dat er een nieuwe crisis aankomt.
In steeds meer landen wordt gewerkt aan preventieve maatregelen in het kader van de
financiële recessie. Gezamenlijke acties worden voorbereid die kunnen doorgevoerd worden
zodra de omstandigheden dat vereisen, bijvoorbeeld bij het optreden van een nieuwe grote
crisis.
De schuldenberg van de Amerikaanse centrale bank is sinds de crisis van 2008 enorm
gegroeid met bijgedrukt geld. De FED weet echter niet hoe ze terug evenwicht op de balans
moet krijgen. Alle in het verleden genomen acties hebben duidelijk gefaald.
De FED heeft al miljarden dollars in de economie gepompt zonder resultaat. In totaal gaat
het om 4000 miljard dollar of iets meer dan 12.000 dollar voor elke inwoner van de VS.
En ook in Europa gaat het niet goed.
Het lage inflatiecijfer belemmert het prille herstel van de eurozone. De ECB verlaagde de
rente van 0,50 naar 0,25 procent, en de geruchten worden sterker dat er gedacht wordt
over negatieve rente.
De rentevoeten van Europese overheidsobligaties worden steeds lager. Er was de laatste
maanden wel een klein herstel, maar dat herstel zet niet door, in feite zit Europa nog steeds
diep in de problemen.
Het huidige herstel van private investeringen is veel zwakker dan die van de vorige recessies.
Private investeringen staan zelfs nog niet op het niveau van voor 2008. Dit komt deels
omdat de banken nog steeds overladen zijn met schulden. De balansen van de banken zijn
nog steeds niet gezond en de overheidsschulden liggen overal nog veel te hoog.
De inflatie blijft laag in Europa maar de (jeugd)werkloosheid hoog. Er is dus veel meer
economische groei nodig om de werkloosheid naar beneden te krijgen en de inflatie zou wat
omhoog moeten om de schulden te verminderen.
De economische groei in de eurozone valt lager uit dan verwacht en blijft achter bij de rest
van de wereld. De OESO verlaagde zijn verwachting voor de economische groei in de
eurozone in 2014 naar 0,8 procent. In mei werd nog een vooruitgang met 1,2 procent
voorspeld. De voorspelling voor 2015 werd verlaagd van 1,7 naar 1,1 procent.
De geopolitieke spanningen in Oekraïne en Syrië hebben de internationale handel ook grote
schade toegebracht.
De economische sancties tussen de Westerse landen en Rusland verminderen het
handelsvertrouwen.
Vooral Duitsland wordt hard getroffen door de handelsoorlog met Rusland. Er zijn meer dan
6.200 Duitse bedrijven actief in Rusland en 300.000 Duitse jobs zijn afhankelijk van de export
naar dat land. Duitsland importeert 70% van zijn energie en meer dan 25% daarvan komt uit
Rusland, iets wat Merkels positie in internationale aangelegenheden fel heeft verzwakt.
Europa en vooral Duitsland betalen nu de prijs voor het feit dat ze energie-ontoereikend
zijn.

In Canada bereidt de regering zich voor op het aanslaan van het spaargeld in de vorm van
een heffing op de deposito’s bij de banken.
De Canadese regering wil in geval van nood beroep kunnen doen op het geld van de
spaarders voor de redding van banken die belangrijk zijn. De Canadezen zijn zich nauwelijks
bewust van het feit dat de maatregel werd ingevoerd, van protest was dan ook geen sprake.
Portugal zit al in een deflatie, terwijl in Italië de inflatie is teruggevallen tot nul, nog even en
ook dit land zit in een deflatie.
Het is inmiddels duidelijk dat Frankrijk de zieke man van Europa is geworden. De Franse
economie zinkt weg in een diep gat en van de beloftes gedaan door president Hollande is
weinig of niets in huis gekomen. De werkloosheid blijft maar stijgen en verbetering is niet op
komst.
In Nederland is het aantal mensen met betalingsproblemen in het afgelopen halfjaar
opgelopen tot 760.000. Dat is bijna 19.000 consumenten meer met een
betalingsachterstand op hun lening dan begin dit jaar. Elk jaar is er een toename van het
aantal betalingsproblemen met ongeveer 6 procent.
Volgens Eurostat steeg deze maand de inflatie iets, tegen de verwachtingen in. Het
inflatiepercentage ging van 0,7 procent in oktober naar 0,9 procent in november. Het ligt
echter nog altijd onder het niveau van 2 procent, dat de ECB als doelstelling heeft.
Algemeen wordt in de economie aangenomen dat de inflatie rond de 2 % moet liggen. Als
de inflatie hoger dan 4 % komt wijst dat op overinvesteringen die te hoge schulden
aantonen. Als de inflatie onder 1% zakt, moet je deflatie ernstig beginnen te nemen.
Dan gaan de consumenten hun consumptie telkens uitstellen in de wetenschap dat wachten
wordt beloond met lagere prijzen. Lonen komen onder druk te staan, maar vooral de
winstmarges van de bedrijven komen onder druk te staan en de investeringen en innovaties
nemen sterk af. Deflatie gaat dan samen met een recessie en een stilstand in de economie.
De ECB nam al maatregelen om de inflatie net onder de 2 procent te krijgen, maar dat blijkt
niet te lukken. Zo zou de ECB de rente kunnen verlagen, maar die staat al historisch laag.
Ruimte om de rente te verlagen is er dus nauwelijks. Men kan de rente nog naar nul
brengen, maar dat heeft nauwelijks impact om de economie aan te zwengelen.
Een beetje inflatie is als smeerolie voor de economie. Een inflatie van 2 procent geeft wat
extra zuurstof aan bedrijven omdat ze die inflatie als bonus opsteken in de tijd die steekt
tussen hun aankopen en verkopen. Consumenten denken dat ze rijker worden als hun
geïndexeerd loon of geïndexeerde uitkering met 2 procent stijgt, zelfs al verandert hun
koopkracht niet. Deze geldillusie stimuleert het vertrouwen en de consumptie. Bestaande
schulden worden vanzelf wat minder waard, waardoor er sneller ruimte komt voor nieuwe
investeringen. En landen of bedrijven die hun concurrentiepositie moeten verbeteren, staan
voor een gemakkelijkere opdracht als er wat inflatie is. Dan volstaat een bevriezing van de
lonen om snel aan concurrentiekracht te winnen. Maar als het tot deflatie komt moeten
deze landen of bedrijven overgaan tot een verlaging van de lonen.
U begrijpt onmiddellijk dat dit twee onpopulaire maatregelen zijn, wat psychologisch een
ongunstig effect geeft om kiezers te winnen.
De druk op de ECB neemt toe om maatregelen te nemen om deflatie te vermijden. Alleen
weet de ECB niet goed welke.
En steeds neemt de ECB weer dezelfde conventionele maatregelen die tot niets leiden: men
probeert opnieuw de economische groei te stimuleren door nieuwe steun aan de banken te
geven, om de kredietverstrekking te verbeteren, en door het opkopen van obligaties. Terwijl

die maatregelen tot hiertoe aangetoond hebben dat ze geen verbetering brengen,
integendeel.
Het belangrijkste beoogde effect van het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties is dat de
lage inflatie van 0,4 procent omhoog wordt gestuwd richting de door de ECB gewenste 2
procent.
De ECB weet wel dat ze de kredietverlening aan de KMO’s moet versterken, maar de
banksector blijft, door de hoge intresten die ze aanrekenen, de economie afremmen.
Het aanslaan van spaargeld blijft de enige overblijvende oplossing om deflatie te
vermijden en van de hoge schulden af te geraken.
In november vindt in Brisbane een belangrijke meeting van de 20 grote geïndustrialiseerde
landen plaats, de G20, waar een regeling zal afgesproken worden over de manier waarop
een toekomstig aanslaan van het spaargeld zal moeten geschieden.
Door al deze maatregelen zullen de landen meer moeten besparen om hun begroting in
evenwicht te krijgen. En dat zal de werkloosheid nog vergroten.
Geschat wordt dat door de besparingen in België 99.000 jobs verloren zullen gaan tegen
2017. Alleen door harde sanering kan dat aantal tussen 2014 en 2017 naar 47.000 gebracht
worden.
Neutr-On pleit daarom voor werkverdeling en een 32-urenweek voor heel Europa.



Wat is deflatie?

Deflatie of waardevermeerdering van het geld is in de economie het verschijnsel dat het
algemeen prijsniveau daalt.
Dit betekent dat de prijs van een product dat, op een gegeven moment 100 euro kost, na
een jaar, bijvoorbeeld, nog maar 95 euro kost.
Bij deflatie groeit de koopkracht, omdat meestal de lonen gelijk blijven of stijgen, of,
theoretisch, in ieder geval met een kleiner percentage dalen dan het percentage deflatie.
Daarom is deflatie in feite het tegenovergestelde van inflatie.
Deflatie is een geldvermeerdering, in verhouding tot de hoeveelheid aangeboden goederen,
omdat men "meer waar voor hetzelfde geld" krijgt.
Het lijkt dat dit een gunstig effect op de economie zou moeten hebben, maar deflatie kan
zeer schadelijk voor de economie zijn, omdat consumenten hun bestedingen zullen
uitstellen door gebrek aan vertrouwen in de toekomstige economie.
Over een jaar kunnen zij immers meer kopen voor dezelfde hoeveelheid geld.
Uiteraard blijven de consumenten hun bestedingen niet eeuwig uitstellen.
Zo verbeteren PC-fabrikanten constant hun producten en zullen de consumenten de
aanschaf ervan niet (te lang) uitstellen.
Maar door het consumeren enkele maanden uit te stellen zullen de bedrijven, die op korte
termijn dan minder inkomsten krijgen, hun prijzen nog meer moeten verlagen om hun
klanten te behouden en voldoende inkomsten te creëren. De winstmarges zullen daardoor
dalen.
Door de lagere prijzen wordt de indruk van de consument bevestigd: wachten loont.

Ze zullen daardoor nog langer wachten op nog lagere prijzen en de spiraal van dalende
prijzen is begonnen. De gevolgen daarvan zijn dat de omzet van de bedrijven verder
terugloopt, waardoor zij in geldproblemen kunnen komen.
Door niet veel te consumeren zal het spaargedrag van de consument toenemen maar zal de
rente nog verder blijven dalen.
Deflatie heeft enkele heel gevaarlijke nevenwerkingen. Ten eerste hebben consumenten de
neiging om hun aankopen uit te stellen als ze lagere prijzen verwachten. Dat kan de
economische activiteit afremmen en de werkloosheid doen oplopen. Maar een tweede en
nog gevaarlijker gevolg van deflatie is dat de omvang (gemeten in koopkrachttermen) van
de bestaande schulden toeneemt. Vermits heel wat Europese overheden, bedrijven en
gezinnen nog te diep in de schulden steken, kan deflatie ertoe leiden dat zij hun schulden
niet meer kunnen afbetalen, met een nieuwe schuldencrisis als gevolg. Een spiraal van
deflatie, faillissementen en schuldvernietiging is dan het gevolg.
Het vertrouwen in de economie is dan geheel weg.
Er zijn wel voordelen. Zo zullen bouwers de rentevoeten van hun bouwlenig neerwaarts
laten aanpassen. Er wordt weinig geconsumeerd en daardoor kunnen schulden versneld
worden afgebouwd.
Maar er is een keerzijde.
Uiteindelijk zal de economie in een recessie terechtkomen en kan het zelfs leiden tot een
totale economische ineenstorting. Daarom probeert men deflatie te voorkomen.
De regeringen of centrale banken, bijvoorbeeld de FED of de Europese Centrale Bank die het
uitgeven van geld beheren, zitten momenteel dan ook op een tweesnijdend zwaard. Ofwel
vermijden ze deflatie en recessie, ofwel streven ze naar een economische heropleving met
een risico op hogere intresten en oplopende inflatie.
Het grootste risico wordt gelopen wanneer de rente al laag is, zoals dat momenteel het
geval is. Het bestedingsuitstel van de consumenten kan immers niet meer tot een lagere
rentestand leiden.
En daarom zijn er maar enkele uitwegen om uit de recessie te geraken, maar die zijn niet
conform de traditioneel geldende economische ideeën. Bijvoorbeeld die van Keynes (geld
bijdrukken en in de economie pompen). Dat zal leiden tot meer schulden en een hollende
inflatie, hyperinflatie genoemd. Die probeert men te vermijden. Maar uiteindelijk zal men
merken dat het niet mogelijk is uit die neerwaartse economische spiraal los te raken via die
conventionele ideeën.
Daarom zullen andere formules moeten bedacht worden.
Een eerste maatregel die wellicht zal overwogen worden om de economie te stimuleren is
de negatieve rente op spaarboekjes, dus: betalen om uw spaargeld bij te houden. Waar we
bijna aan toe zijn.
Een tweede maatregel is het aanslaan van spaargeld, zoals in enkele landen al het geval is.
Eerst met mondjesmaat dan gulziger.
Maar dat zijn onsympathieke maatregelen waardoor de partijen die aan de macht zijn veel
kiezers kunnen verliezen. “Onze leiders” zullen daarom proberen die maatregelen niet te
nemen.
Nog hardere maatregelen, zoals vermogensbelasting, worden zo lang mogelijk vermeden.
Dat is ook logisch, want diegenen die nu aan het roer van de economie zitten zijn alleen
maar gefocust op winst. Onze “leiders” willen meer winst voor de bedrijven, lagere lonen,
minder belastingen voor de rijken, de kaas tussen de boterham van de arbeiders halen,
bezuinigen op de kap van de werkende mens, langere werkdagen, minder vakantie, meer
flexibiliteit, duurder onderwijs en ga zo maar door.
De kleine man moet de staatsschulden betalen.
Ondertussen wordt de kloof tussen rijk en arm steeds groter.

Aan de echte financiële chaos wordt niets gedaan.
Daarom is heel de wereld momenteel onderhevig aan crisissen, uit elkaar spattende
zeepbellen en voortdurende bankschandalen.
Om die ordeloosheid op te lossen zal een nieuw financieel systeem nodig zijn. Controle op
beursspeculaties, banken en vastgoedspeculanten.
En op korte termijn moet er een vermogensbelasting komen, sluiting van de fiscale
paradijzen en gelijkvormigheid tussen de EU-belastingen, lonen en sociale bijdragen en een
32-urenweek voor heel de EU.



Toplonen moeten omlaag

Neutr-On wil een maximumloon, naar analogie met het minimumloon.
En de minimumlonen moeten verhoogd worden en in alle Europese landen geleidelijk gelijk
geschakeld worden.
Het is niet fatsoenlijk dat topsporters, topbankiers, topeconomen en toppolitici miljoenen of
miljarden euro’s of dollars verdienen terwijl er zoveel armoede is.
Daarom moeten de bonussen en andere decadente lonen afgetopt worden.
Te lage belastingen op toplonen remmen immers de economische welvaart van een land.
Veronderstel dat 90 % van toplonen naar de belastingen gaat.
Dan heeft het weinig zin dat bedrijven nog loonsverhogingen geven. In dat geval zullen de
bedrijven eerder opslag geven aan lager personeel.
In de jaren ’60 had men in de VS belastingen tot 90 procent op toplonen, maar enkele
presidenten waaronder Ronald Reagan deden er een pak af tot een maximum van 28
procent. Minder belastingen zou de groei stimuleren, was het idee.
Maar wat is het resultaat? In de afgelopen 40 jaar is er in de VS meer ongelijkheid gekomen,
maar geen economische groei.
Integendeel, de VS hebben het moeilijk om de economie aan te zwengelen.
De hoogste inkomens stegen er de laatste 40 jaar bijna met 900 procent. De laagste lonen
slechts met 5%. Daardoor is de kloof tussen rijk en arm steeds groter geworden.
Hoge lonen van bankiers en andere CEO’s groeiden zelfs meer dan twee keer sneller dan de
groei van de beurzen. Het besluit dat daaruit kan getrokken worden is: dat er geen verband
is tussen meer geld voor de topverdieners en meer groei.
De hoge lonen hebben zelfs de economische productie verminderd. Omdat de
topverdieners een groter stuk inpikten van de inkomsten zonder voldoende belastingen te
betalen. Daardoor kreeg de middenklasse een kleiner deel van de koek, zodat alleen de
rijken er beter van werden. De invoering van een verloningslimiet en hogere belastingen
voor de bedrijven zou met andere woorden het land welvarender maken én de rijkdom
breder verdelen. Bedrijven die te weinig belasting betalen remmen de welvaart omdat de
rijkdom slecht verdeeld wordt.
Eigenaars van een groot aantal appartementen en huizen vragen meestal meer huur dan dat
woningen echt waard zijn. de huurders hebben meestal geen andere keuze dan de hoge
huurprijzen te aanvaarden. Daardoor blijft de kloof tussen rijken en armen toenemen.
Daarom moet het huidige type kapitalisme vervangen worden door een gezonde economie
met bedrijven die hun personeel goed betalen en met hogere belastingen op grote
vermogens zodat iedereen kan delen in de welvaart van het land.

ONDERWIJS



Nieuwe schooljaar begonnen

Het schooljaar 2014-2015 is begonnen!
Leerkrachten en leerlingen zijn met veel elan en enthousiasme aan het werk gegaan.
Voor de jongsten was het een heel bijzondere dag - voor de eerste keer naar school vergt
een grote aanpassing – ook voor de ouders.
De ouderen zien hun vriendjes terug en vertellen hun vakantiebelevenissen. Voor hen is het
een gekend weerzien met de vrienden van de klas, de juffen en de school.
In de scholen zijn de nodige voorbereidingen getroffen: de klassen netjes opgeruimd en
ingericht en de lesroosters passend gemaakt.
Er zijn op school waarschijnlijk wel een aantal dingen veranderd ten opzichte van het vorige
schooljaar.
Een nieuwe boekentas, een nieuw reglement, een nieuwe juf of leraar?
We hebben zelfs een nieuwe minister. Hilde Crevits, (CD&V).
De onderwijsleiders kwamen met hun onderwijsboodschappen:
Het GO! zei het zo:
http://helemaalgo.g-o.be/06sept14/default/column-raymonda#page-4498
Het katholiek schoolnet heeft een nieuwe baas, professor Lieven Boeve, vroeger decaan van
de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen.
http://www.vsko.be/lieven-boeve
Op 1 augustus volgde hij Mieke Van Hecke op als directeur-generaal van het VSKO, het
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, zeg maar de koepel van het katholiek
onderwijs in Vlaanderen. Zo komt er een theoloog aan het hoofd van het VSKO, en dan nog
een die zich in zijn onderzoek specialiseerde in religie, godsdienst, theologie, christelijke
identiteit in deze postmoderne, geseculariseerde, plurale tijden. Niet toevallig dat ook nu
een boek verschijnt dat zijn onderzoeksperspectief samenbrengt met zijn nieuwe opdracht:
Theologie in dialoog; Op het kruispunt van universiteit, kerk en samenleving. Over dialoog,
verschil en katholieke identiteit (Pelckmans).
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/VSKO
Hoe katholiek is het katholieke net nog? Lees een artikel op volgende site:
http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/hoe-katholiek-katholiek-onderwijs
http://www.doorbraak.be/nl/visies-op-onderwijs



Nieuwe website Onderwijs

Onderwijs.Vlaanderen.be heeft een vernieuwde officiële website van de Vlaamse overheid,
uitgegeven door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
De website is kleuriger, verzorgder en frisser van uitzicht.
De website bevat informatie voor ouders, leerlingen, studenten en studerende
volwassenen.
Ben je leerling, ouder, leerkracht, directeur of administratief medewerker?
Bezoek dan de nieuwe site op:
http://onderwijs.vlaanderen.be/
Meldpunt Onderwijs en Vorming:
http://onderwijs.vlaanderen.be/meldpunt-onderwijs-en-vorming-0
Uiteraard zijn de oudere versies van de gegevens ook nog raadpleegbaar.
http://www.ond.vlaanderen.be/

Op 1 september 2014 gaan er in het basisonderwijs en secundair onderwijs heel wat nieuwe
maatregelen in.
Welke impact hebben ze op jou en je kind?
Lees het artikel op Klasse voor ouders - wat is nieuw?
http://www.klasse.be/ouders/37777/wat-verandert-er-volgend-schooljaar-in-het-secundaironderwijs/



Onderwijs en vorming

Leren en werken dat is de leertijd of, iets geleerder uitgedrukt: de leertijd is een individuele
vorming die praktijkopleiding in een onderneming en theoretische cursussen in een
SYNTRAcampus omvat. Hiervoor sluiten de leerling en het ondernemingshoofd via een
leertrajectbegeleider een leerovereenkomst. Essentieel is dat de praktijkopleiding en de
theoretische vorming op elkaar afgestemd zijn. Met de leertijd voldoet de leerling aan de
leerplicht.
De leertijd is toegankelijk voor jongeren die enerzijds aan de voltijdse leerplicht hebben
voldaan en anderzijds de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt. De voltijdse leerplicht
eindigt indien de leerling 15 jaar is en ten minste de eerste twee jaren van het secundair
onderwijs heeft beëindigd ofwel indien hij 16 jaar is.
Bovendien wordt elke jongere die zich voor de leertijd inschrijft, gescreend op
arbeidsrijpheid, interesses, motivatie en eerder verworven competenties. Enkel jongeren die

op basis van de screening als arbeidsrijp worden beschouwd, kunnen een opleiding in de
leertijd volgen.
Ook moet de leerling lichamelijk geschikt worden bevonden om het beroep uit te oefenen.
Hiertoe dient zij/hij een medisch onderzoek te ondergaan door een geneesheer van
een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
Voor sommige opleidingen gelden bijzondere voorwaarden inzake vooropleiding.
Tijdens de leertijd leer je als jongere een beroep in de dagelijkse praktijk van een
onderneming en kan je tegelijkertijd een gelijkwaardig onderwijsstudiebewijs behalen door
de theoretische vorming in een SYNTRA-campus.
Met een stageovereenkomst leer je een beroep in de dagelijkse praktijk van een
onderneming en volg je cursussen die zeer praktijkgericht zijn.
De brochure bevat informatie over de stage en de vele vragen die kunnen rijzen.
Een folder informeert jongeren hoe ze in de leertijd kunnen stappen en vanaf 15 jaar
werkend een vak kunnen leren.
Alle verdere informatie op:
www.leertijd.be
http://www.leertijd.be/meer-over-leertijd
http://www.leertijd.be/sites/default/files/2014-0846%20Syntra%20Leidraad%20leertijd.pdf
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/leertijd
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/wegwijs-in-de-stageovereenkomst-2

SECTOREN



Nota Handicap en Arbeid

De nota Handicap en Arbeid omvat twee delen.
In het eerste deel wordt de situatie beschreven van mensen met een handicap op de
arbeidsmarkt op basis van enquêtes en ambtelijke gegevens.
In het tweede deel wordt de beleidsuitvoering belicht. Beide delen worden regelmatig
geactualiseerd.
Deel I biedt een overzicht van de in ons land beschikbare statististische gegevens over het
voorkomen van handicaps in de bevolking. Ze zijn gebaseerd op de resultaten van groots
opgezette landelijke of internationale surveys waarin, nog maar sedert een jaar of tien, ook
vragen over handicaps en langdurige gezondheidsproblemen zijn opgenomen. Dit maakt het
mogelijk de arbeidsmarktpositie van mensen met een handicap te onderzoeken en de
samenhang ervan met andere kenmerken zoals sekse, leeftijd en opleidingsniveau.
Systematische monitoring van de arbeidsdeelname van mensen met een handicap is echter
nog niet mogelijk omdat de gegevens onderling te moeilijk vergelijkbaar zijn en de

analysemogelijkheden te beperkt. Toch is er overtuigend bewijs dat een handicap of een
langdurige gezondheidsaandoening de arbeidsdeelname sterk negatief beïnvloedt.
De meeste niet-werkende mensen met een handicap zijn “inactieven” over wie enkel via de
uitkeringstelsels beperkte informatie kan worden verkregen. De niet-werkende
werkzoekenden vormen een veel kleinere groep die echter via de statistieken van de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wel goed kan worden
opgevolgd. Zowel ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als institutionele factoren en
wijzigingen van definities beïnvloeden de omvang van deze groep. Op het gebied van
handicap en arbeidshandicap is de definitieproblematiek trouwens nooit ver weg. Over de
werkende (arbeids-)gehandicapten is het minst bekend, maar een recente enquête geeft
wel een zicht op de kwaliteit van de arbeid
Deel II behandelt de verschillende uitzichten van het actief werkgelegenheidsbeleid ten
aanzien van mensen met een handicap. Dit omvat zowel een beschrijving van de regelingen
als cijfers over de uitvoering. Aan bod komen : 'verplichtingen' binnen de Federale, Vlaamse
en lokale overheden, anti-discriminatieregelingen, het impulsbeleid Evenredige
Arbeidsdeelname, de trajectwerking in de VDAB (screening, trajectbegeleiding,
beroepsopleidingen, enz.), loonkostensubsidies, aanpassingen aan de arbeidsomgeving en
de sociale economie programma's, waaronder de beschutte tewerkstelling.
Het beleid is de laatste jaren grondig vernieuwd, met als belangrijkste kenmerk dat het nu in
Vlaanderen een integraal deel is van het werkgelegenheidsbeleid. Dit zal nieuwe kansen
bieden voor de tewerkstelling van mensen met een handicap.
Voor alle verdere informatie:
http://www.werk.be/node/2585



Vakbonden waarschuwen

De vakbonden willen op dinsdag 23 september in Brussel een bijeenkomst organiseren om
de komende regering te waarschuwen. Ze willen daarmee reageren tegen de geplande
besparingen en voor meer sociale rechtvaardigheid.
Zo willen ze een duidelijk signaal geven aan de toekomstige regering.
Zij willen geen besparingsbeleid of nieuwe sociale en economische teloorgang, verklaarden
ze op een persconferentie.
Ze willen de regeringsplannen op een aantal vlakken aanpassen.
De lonen en de koopkracht moeten verbeteren.
1. Geen loonbevriezing.
“Totaal onaanvaardbaar!”.
De werkende bevolking betaalt de crisis nu al 5 jaar lang met een
loonbevriezing. En ondertussen blijft België een belastingparadijs voor grote
vermogens en betalen grote ondernemingen nagenoeg geen belasting.”

2. Geen indexsprong.
“De index blokkeren betekent in de eerste plaats een nieuwe transfer van
koopkracht van de werknemers naar de bedrijven”.
3. Behoud welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen.
Normaal gezien volgen sociale uitkeringen (pensioenen, ziekte-uitkeringen,
werkloosheidvergoedingen...) de economische ontwikkeling van de
maatschappij (de welvaart). De lonen inperken is noch goed voor de economie
(het remt de consumptie af en dus ook de economie, die nu al niet te best
draait), noch voor het begrotingstekort (minder loon wil ook zeggen minder
fiscale inkomsten en dus een nog groter tekort).
4. De Sociale Zekerheid verdedigen.
Iedereen kan vlug in problemen komen. Ziek zijn of zijn werk verliezen kan
iedereen overkomen. Iedereen gaat op een dag met pensioen, sommigen krijgen
kinderen. Daarom moet de sociale zekerheid behouden blijven.
Een samenleving zonder sociale zekerheid zorgt voor een sociaal bloedbad en
brengt de democratie in gevaar.
5. De openbare diensten verdedigen.
De openbare diensten mag men niet blijven afslanken. Gaat men banen
schrappen bij de fiscale fraudebestrijding? Bij justitie? In de ziekenhuizen? Men
moet ophouden de openbare diensten als een kost te beschouwen. Het gaat om
een investering in een meer rechtvaardige en gelijke samenleving.
Daarvoor moeten we naar een belastinghervorming waarbij ook de grote vermogens hun
deel gaan bijdragen aan de staatskas.
“België is een fiscale hel voor de werkende mensen en een paradijs voor de rijken. Dat moet
veranderen”, aldus de vakbonden. “Wat de huidige regering voorstelt, betekent gewoon het
verder uitdelen van cadeaus aan de multinationals. Het betekent het verder ontzien van
inkomens uit vermogen en uit kapitaal. De regering belooft de belastingen voor de laagste
inkomens te verlagen. Maar de eventuele opbrengst hiervan, gaat compleet naar een BTWverhoging.” ”Alle inkomens uit arbeid zijn perfect gekend bij de administratie. Ze staan
automatisch op tax-on-web. En ze worden flink belast. Als de inkomens uit kapitaal en
vermogen op dezelfde manier zouden worden belast, zou dat 4 miljard kunnen opleveren.
Maar daarvoor zou de regering wel werk moeten maken van een vermogenskadaster en een
tax-on-web voor kapitaal. Een onderzoek van Dulbea berekende dat het totaalbedrag dat
de staat verliest als gevolg van de fiscale fraude kan oplopen tot 30 miljard. Waarom dan de
middelen niet in die richting zoeken?” Elke belastingvermindering die de overheid aan een
onderneming toekent, moet gepaard gaan met een aantal voorwaarden en concrete
doelstellingen voor het behoud of het scheppen van arbeidsplaatsen en concrete
investeringen. De vakbonden willen daarom protesteren tegen de geplande aanvallen op de
koopkracht, op de sociale zekerheid, de openbare diensten.
De PVDA organiseert daarbij op 19 oktober 2014 ook nog een betoging tegen de
besparingen in de culturele wereld en het verenigingsleven.
Neutr-On steunt de acties van de grote vakbonden tegen de sociale afbraak.
Wij steunen ook een vermogensbelasting en meer acties tegen de fiscale fraude.

ALLERLEI



Wat verandert er in september?

Vanaf 1 september veranderen er weer enkele zaken:


25 Vlaamse scholen beginnen met immersie-onderwijs

25 Vlaamse secundaire scholen gaan op 1 september van start met CLIL (Content and
Language Integrated Learning), ook bekend als immersie-onderwijs. Met die onderwijsvorm
worden vakken in een andere taal gegeven. In Wallonië is het al in 300 scholen mogelijk.
Vijfentwintig scholen dienden een aanvraag in, en zij hebben van de administratie ook hun
goedkeuring gekregen. Jaarlijks is een aanvraagronde voorzien.



Consumenten kunnen groepsvordering aanspannen

Consumentenorganisaties kunnen vanaf 1 september een groepsvordering aanspannen
tegen een onderneming als ze menen dat ze in groep benadeeld zijn. Bedoeling van de wet
is de door een onderneming veroorzaakte schade die een groep consumenten geleden
heeft, te herstellen. De wet geldt wel enkel als de onderneming in kwestie een contractuele
inbreuk heeft gepleegd of als een in de wet opgenomen Belgische of Europese wet werd
overtreden.



Motilium-zetpillen 60 mg en Touristil-tabletten uit de handel

De vergunningen voor het in de handel brengen van orale formuleringen met een dosis
hoger dan 10 mg, rectale formuleringen met een dosis van 10 mg en 60 mg, en
combinatiemiddelen die domperidon/cinnarizine bevatten worden ingetrokken. Europa
vraagt ook dat de bijsluiters voor de medicijnen worden aangepast. Motilium-zetpillen 60
mg en Touristil-tabletten worden vanaf 1 september uit de handel gehaald in België. Reden
hiervoor is de bezorgdheid die gerezen was over de bijwerking van het bestanddeel
domperidon voor het hart.



Eerste aanvragen voor .vlaanderen- en .brussels-domeinnaam

Merkhouders van een merknaam die is opgenomen in de Trademark Clearinghouse kunnen
vanaf 1 september, en tot en met 1 oktober, een .vlaanderen- of .brussels-domeinnaam
registreren. Voor de registratie betalen de merkhouders 400 euro aan DNS.be, de
organisatie die ook verantwoordelijk is voor de .be-domeinnaam. De toewijzing zal gebeuren
op basis van het principe "first come, first served", aldus DNS.be. Na de merkhouders volgen
ook andere organisaties, overheidsinstanties en particulieren.



Nieuw energielabel voor stofzuigers

Vanaf september wordt het maximaal vermogen van stofzuigers beperkt tot 1.600 watt en
krijgen toestellen een nieuw label. Dat is het gevolg van een nieuwe Europese richtlijn rond

het energieverbruik van stofzuigers. Een hoog vermogen houdt vooral een hoger
energieverbruik in. De nieuwe Europese richtlijn maakt daar een eind aan: stofzuigers
mogen voortaan nog een maximaal vermogen van 1.600 watt hebben, vanaf september
2017 wordt dat nog verder verlaagd naar 900 watt.



Oprichting familierechtbank zorgt ook voor wijzigingen bij vrederechter

Familiale geschillen worden vanaf 1 september bij de vredegerechten weggetrokken. Ze
verhuizen dan naar de nieuwe familierechtbanken, die speciaal worden opgericht voor
betwistingen rond bijvoorbeeld echtscheidingen en onderhoudsgeld. Toch wordt de rol van
de vrederechters ook uitgebreid. Momenteel behandelen ze geschillen waarbij een
particulier betrokken is tot 1.860 euro. Vanaf 1 september wordt die grens opgetrokken tot
2.500 euro.



Sterilisatie katten verplicht

Wie een kat wil verkopen of weggeven, dient er vanaf 1 september voor te zorgen dat het
dier gesteriliseerd. Vanaf die datum moeten alle katten namelijk gesteriliseerd,
geïdentificeerd en geregistreerd worden wanneer ze een nieuw baasje krijgen. De maatregel
moet het aantal zwerfkatten en het aantal katten dat in een asiel wordt gestopt in toom
houden. De enige afdoende manier om dat in te perken, is een sterilisatie en een registratie.



Lieven Boeve aan het hoofd van katholiek onderwijs

Op 1 september volgt Lieven Boeve officieel Mieke Van Hecke op aan het hoofd van de
koepel van het katholiek onderwijs. Van Hecke ging in 2004 aan de slag als topvrouw van het
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). Boeve, geboren in Veurne, is
gewoon hoogleraar fundamentele theologie aan de faculteit Theologie en
Religiewetenschappen van de KU Leuven en sinds 1 augustus 2008 decaan. Hij staat ook aan
het hoofd van de lerarenopleiding van de universiteit.



Raymonda Verdyck wint Antipestprijs.

De “Boterhammen met KAKtussen”-prijs is, voor de derde keer toegekend. Waar de
meeste prijzen een initiatief willen belonen dat wezenlijk heeft bijgedragen voor het
stoppen van pesterijen wordt deze prijs gegeven aan een persoon of een groepering die,
volgens het Antipestteam, te weinig heeft bijgedragen om pesterijen te voorkomen. Deze
prijs is jaarlijks en hij wordt op 1 september toegekend. De laureaat van 2014 werd voor dit
jaar Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! Zij ontvangt dan ook de
derde “Boterhammen met KAKtussen”-prijs.



Lifestylemagazine voor moslima’s in Vlaanderen en Nederland

Moslima’s in Vlaanderen en Nederland krijgen op 1 september een eigen magazine: AYA
Lifestyle. In het nieuwe vrouwenblad komen dezelfde thema’s aan bod die ook in de reeds
bestaande vrouwenbladen worden behandeld, al zal AYA Lifestyle meer aandacht hebben
voor levensbeschouwelijke thema’s. Het tijdschrift zal vier keer per jaar verschijnen.



September promotiemaand

Vanaf 01 september 2014 begint Neutr-On het tiende werkjaar.
September is traditioneel onze promotiemaand voor nieuwe leden.
Wie lid wordt, voor een jaar, vanaf 1 september 2014, blijft lid tot 01 januari 2016.
Het voordeel voor het nieuwe lid is dus 4 maanden gratis lidmaatschap. Vanaf 1 oktober 3
maanden, vanaf 1 november 2 maanden, enz.
Deze promotieactie is alleen geldig als u lid wordt voor een volledig jaar, of twee jaar, en ze
eindigt eind december 2014.
Zoals u weet proberen wij al jaren de bijdrage zo minimaal mogelijk te houden.
Neutr-On is dan ook de goedkoopste vakbond van het land en veel goedkoper dan de
andere vakbonden.
Door de gelijkschakeling van het arbeiders- en bediendenstatuut betalen ALLE leden
dezelfde bijdrage (behalve kaderleden, directeurs, e.d.).
De betalingswijzen zijn als volgt. Er zijn drie mogelijkheden:
•
•
•
•

Ofwel betaalt u 120 euro voor 2 jaar. De vakbondspremie van het eerste jaar dient dan
als lidgeld van het tweede jaar.
Of u betaalt 65 euro per jaar. Hier is de vakbondspremie ook al afgetrokken. (Wat
administratief minder werk meebrengt.)
Of u betaalt maandelijks met een doorlopende opdracht 6 euro per maand. Ook hier is
de vakbondspremie er al afgetrokken,
Kaderleden, directeurs, e.d. betalen 100 euro per jaar of 9 euro per maand. (Hier is de
vakbondspremie ook al afgetrokken)

Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via het inschrijvingsformulier op de site. Vul ook het
formulier “doorlopende opdracht” in en geef het aan uw bank of regel die opdracht via PCbanking.
En ook onze leden kunnen in september hun voordeel doen. Want, voor elk nieuw lid dat u
aanbrengt*, ontvangt u een handig geschenk, nl. een memorystick van 32 Gigabyte.
Het ideale moment om familie, vrienden, collega’s en kennissen lid te maken!
(* Deze actie geldt niet voor nieuwe leden die werkloos zijn, gepensioneerd of nog
studeren.)
Studenten of gepensioneerden betalen 25 euro per jaar.
Betaal per overschrijving op rekeningnummer 001-2358832-62,
met vermelding: lidgeld Neutr-On / Vakbond.
Inschrijven kan via volgende link op de website:
http://www.neutr-on.be/?q=node/19



Dynamische werkloosheidsgegevens

Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) publiceert in samenwerking met VDAB
dynamische gegevens over de werkloosheid in Vlaanderen.
Wat houdt het in?
De traditionele werkloosheidscijfers becijferen het precieze aantal werklozen op een
specifiek tijdstip. De dynamische cijfers daarentegen berekenen het gemiddeld aantal
werklozen dat maandelijks in en uit de werkloosheid stroomt. Deze dynamische cijfers
geven een beter beeld van de manier waarop de economische conjunctuur de werkloosheid
beïnvloedt. Ze kunnen bovendien opgedeeld worden naar kansengroep, sector, provincie en
RESOC-regio.
De rapportering werd in de zomer van 2009 opgestart op vraag van het Departement Werk
en Sociale Economie om een beter zicht te krijgen op de impact van de crisis op de Vlaamse
economie. Het ontbreken van cijfers over instroom en uitstroom uit de werkloosheid werd
immers ervaren als een lacune. Met de publicatie van deze data werd een belangrijk
puzzelstuk toegevoegd aan het al omvangrijke arsenaal aan cijfers over de economie in
Vlaanderen.
Hoe kan je de cijfers raadplegen?
Je kan de dynamische instroom- en uitstroomgegevens raadplegen via de Interactieve
Crisisbarometer op de website van het departement WSE. Surf naar de Interactieve
Crisisbarometer en klik onder de grafiek op de link 'Naar de cijfers'. Deze cijfers opgesteld
door het departement WSE in samenwerking met het Steunpunt WSE en VDAB.
De Crisisbarometer bevat ook cijfers en grafieken over onder andere werkzoekenden,
vacatures, tijdelijke werkloosheid en collectieve ontslagen. Raadpleeg de volledige
barometer op de website van het departement WSE.
Voor alle verdere informatie:
http://www.vdab.be/trends/dynamiek.shtml

ANTIPESTTEAM



Antipestprijs 2014

De “Boterhammen met KAKtussen”-prijs is, voor de derde keer, opnieuw toegekend.
Waar de meeste prijzen een initiatief willen belonen dat wezenlijk heeft bijgedragen voor
het stoppen van pesterijen wordt deze prijs gegeven aan een persoon of een groepering die,
volgens het Antipestteam, te weinig heeft bijgedragen om pesterijen te voorkomen. Deze
prijs is jaarlijks en hij wordt op 1 september toegekend
Met dit initiatief wil het APT personen of instellingen, zoals scholen of bedrijven, aansporen
tot het effectief beteugelen of doen verdwijnen van pestgedrag.
In 2012 won minister Smet de prijs en in 2013 Mieke Van Hecke.
Voor dit jaar waren er vier genomineerden:

•

•
•

•

Ex-minister Smet werd opnieuw genomineerd omdat er in het onderwijs nog niet veel is
verbeterd sinds vorige jaren. Ondertussen is hij geen minister van onderwijs meer.
Good riddance.
Het GO!, omdat het voorkomen van pesterijen in het gemeenschapsonderwijs nog zeker
niet optimaal te noemen is en te onduidelijk waar men terecht kan.
Ex-minister van Justitie Turtelboom werd genomineerd omdat de wetgeving rond
pesten te theoretisch is en in de praktijk te weinig concreet resultaten oplevert, slechts
1% van de pesters wordt via de rechtbank daadwerkelijk bestraft. Ondertussen is ze
geen minister van Justitie meer. Good riddance.
Mieke Van Hecke, ex-hoofd van het katholiek onderwijs, omdat zij ook geen duidelijk
plan had om pesten te voorkomen, weinig converseert met slachtoffers en omdat zij er
op gebied van pesterijen een tunnelvisie op na houdt. Ondertussen is ze op pensioen.
Good riddance

De laureaat van 2014 werd dit jaar Raymonda Verdyck,
afgevaardigd bestuurder van het GO! Zij ontvangt dan ook de derde “Boterhammen met
KAKtussen”-prijs.
De jury was van mening dat zij te weinig inspanningen levert om pesterijen in het GO!schoolnet te vermijden wat toch haar taak is. Vooral de directeurs binnen het GO! zijn niet
bekwaam problemen vlug op te lossen.
Zij heeft het wel steeds over overleg, bemiddeling en oplossingen zoeken, maar in de
praktijk komt daar niet veel van terecht.
Gepeste leerlingen, ouders en personeel weten onvoldoende waar ze terecht kunnen en de
aanpak om het pesten te stoppen is ondermaats.
De meeste directeurs in haar onderwijsnet hebben ook te weinig vaardigheden om
problemen snel op te lossen, waardoor de pesterijen meestal escaleren.
Daarbij staat ze niet onpartijdig tussen slachtoffer en dader.
Volgens het APT zijn er ook ernstige twijfels of de verkiezingen van schoolbesturen en de
RAGO wel eerlijk verlopen. Volgens verscheidene bronnen zou er tijdens de verkiezingen
veel gesjoemeld worden.



Pesten-dat-kan-niet-prijs

Maakt de school van uw kinderen werk van een straf antipestbeleid? Tumult beloont
sommige scholen met prijzen van 500 tot 2.500 euro!




Hoofdprijs: 2.500 euro
7 laureaten: 500 euro
Jongerenprijs: 500 euro

De Vlaamse Scholierenkoepel stelt een jongerenjury samen. Zij reiken de jongerenprijs uit.

Doe mee!

1. Vul het kandidaatsdossier in
Download het kandidaatsdossier onderaan deze pagina en stuur het ingevuld op

naar jan@tumult.be of per post: Tumult vzw | Kon. Astridlaan 16 | 2800 Mechelen.

2. Maak een deelnamedossier
De genomineerden lichten hun acties toe in het dossier van de Pesten-dat-kan-niet!-Prijs.
De prijzen zijn een erkenning voor je bestaand antipestbeleid. Het zijn geen subsidies voor
toekomstige plannen.
Als uw dossier voldoende basis biedt om in aanmerking te komen voor een prijs, dan wordt u
geselecteerd.



Deadline voor de prijs van 2015: 10 november 2014.

3. De jury nodigt de geselecteerden uit voor een gesprek
We vragen u op uw dossier te komen toelichten met een presentatie van 15 minuten.



Presentatie van uw beleid: op 18 november 2014 in Brussel.

Alle verdere info op:

http://tumult.be/pesten-dat-kan-niet-prijs



VZW Antipestteam oproep

Oproep voor medewerkers Antipestteam
Het Antipestteam bestaat reeds 10 jaar.
Er is de laatste 10 jaar al veel verbeterd op gebied van pesten. Vooral in de scholen wordt er
meer aandacht aan besteed. Toch is er nog veel werk!
Om het pesten in het onderwijs en op de werkvloer nog beter op te volgen en efficiënter
aan te pakken, hebben we besloten om de feitelijke vereniging, APT, een stevigere structuur
te geven. Daarom wordt het APT een vzw met een vast bestuursteam. Zo kan het APT nog
meer bereiken. Om dit te realiseren hebben we uw hulp nodig!
U kan zich als vrijwilliger opgeven als losse medewerker of in een vast team.
Het vast team komt op regelmatige basis samen. Hun voornaamste taken bestaan uit het
behandelen van pestklachten en informeren. Daarnaast zijn er ook ondersteunende taken
en de APT-jongeren.
Als losse medewerker kan u bijspringen waar nodig: de oproepen worden gepubliceerd op
de nieuwsbrief en op Twitter. Elke vrijwilliger heeft inspraak over de toekomst en de

werking van het APT. En omdat we geloven in teamwork kan u altijd rekenen op de steun
van alle vrijwilligers.
We zoeken ook bestuursleden. Dit team vormt de kern van het APT. U krijgt een deeltaak en
net als al onze vrijwilligers kan u steeds rekenen op alle teamleden bij de uitvoering van uw
taak. In dit team zitten ook de oprichtende leden van de vzw.
Heeft u interesse? Of wenst u meer informatie? Stuur een mailtje naar ness@taurix.net of
bel 0485/84 94 37. We hopen u te ontmoeten op onze volgende bijeenkomsten, want
samen kunnen we het pesten aanpakken!
Er wordt ook een nieuwe website gemaakt.

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.

