Nieuwsbrief Talenticap oktober 2017
Beste,

Vandaag krijgt u onze nieuwsbrief met een kritisch randje. We informeren u,
maar maken ook enkele kanttekeningen.

Tegenwoordig duiken bij kritiek vlug de letters VAPH op. Spijtig genoeg waren
deze letters ook nu weer niet te vermijden. Ik vrees ook dat het niet de laatste
keer zal zijn dat we ze in een kritisch artikel zullen dienen te gebruiken. Maar
om Telenet te parodiëren: "Europa doet ook straffe stoten".

We wensen u veel leesplezier en een flinke portie ergernis.

Met vriendelijke groeten,

Luc Demarez
Afgevaardigd bestuurder Hazo vzw
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1. Pleidooi VAPH
Onlangs bracht ik een namiddag door in de arbeidsrechtbank te Kortrijk. Het

werd een zeer leerrijke namiddag. Dit met de abonnementenadvocaat van het
VAPH in de hoofdrol. Met hun retropraat kunnen die mannen de dag van
vandaag origineel uit de hoek komen. We konden onze oren niet geloven !

Betreffende het dossier waarbij een automatisatie van een tuinhekje geweigerd
werd, zullen we (net als toen de advocaat) kort door de bocht gaan. Zijn
pleidooi : “ Een tuinhekje is er voor de veiligheid en niet om te openen. Wat zou
de persoon met een handicap in de tuin willen doen? Een boom omarmen?”

Een andere zaak vroeg wat meer tijd. Een budgethouder vroeg om met spoed
een hoger PAB-budget te krijgen. Hij kreeg te horen dat deze budgetten op het
moment van zijn aanvraag beperkt werden tot 45 000 Euro. Maar vooral de
bijhorende commentaar van de VAPH-advocaat was het horen waard :
“Personen met een ernstige handicap horen in een instelling thuis”. Zo heeft de
decreetgever het vijftien jaar geleden gewild (Jan Sabbe draait zich om in zijn
graf en Mieke Vogels zal misschien rood aanlopen wanneer ze dit mocht
lezen). “En dat is nog steeds de werkwijze die van kracht is” werd er aan
toegevoegd.

Staat een dergelijke advocaat werkelijk de mening van het VAPH te
verkondigen? Kan deze advocaat of het VAPH vervolgd worden voor
discriminerende uitspraken? Is het VN-verdrag daar bekend? Weet het VAPH
wat hun advocaten uitkramen?

Bespaar u een abonnement op Netflix. Wens je een komedie of een drama te
bekijken, breng dan een namiddag door bij de arbeidsrechtbank. Bij VAPHdossiers altijd prijs! Je moet wel tegen een stootje kunnen (voor +16).

2. Uitnodiging Peercounseling: uitkering combineren met
bijberoep
Peercounselingavonden in Gent (30/11) en Mechelen (07/12)

Samen met de voorzitster van het Neutraal Syndicaat Zelfstandigen zoeken we
naar oplossingen.

De kleine uitkering aanvullen met een beperkte activiteit als zelfstandige.
Volgens het aantal mails dat we binnenkrijgen, blijkt dat op plaats 1 te staan
van de moeilijkheden om een zaak te starten met een arbeidshandicap.

Een eigen zaak starten zou voor veel personen met een handicap de geschikte
broodwinning kunnen zijn. In het zelfstandigenstatuut kunt u bijvoorbeeld uw
werk- en rustmomenten zelf bepalen. Klanten en leveranciers kennen uw
werktempo, enz…….

Op het eerste zicht niks dan voordelen. Veel mensen kunnen het lichamelijk
niet aan om fulltime te werken en zoeken naar een beperkte activiteit als
zelfstandige. Maar wanneer er sociale bijdragen dienen betaald te worden,
komt de kat op de koord. Zelfs wanneer de activiteit als zelfstandige erg
beperkt is, dient er toch flink wat aan bijdragen betaald te worden. Als
aanvulling op een uitkering kan men immers veelal enkel als zelfstandige in
hoofdberoep starten.

Sommige mensen houden aldus niks over aan hun beroepsactiviteiten. De
meeste mensen beginnen er dan ook niet aan. Of ze gaan aan de slag als
freelancer vanuit het payrollsysteem.

Christine Mattheeuws, voorzitster van het Neutraal Syndicaat Zelfstandigen , zit

in beleidsorganen mee aan tafel wanneer dergelijke onderwerpen bekeken
worden. Zij is dan ook de aangewezen persoon om, op een
peercounselingbijeenkomst, te luisteren naar de problematiek van de betrokken
mensen.

Bent u een persoon met een arbeidshandicap, en wilt u komen deelnemen aan
het gesprek, dan bent u welkom op de avond in Gent en/of Mechelen. De
deelname is GRATIS, doch inschrijven is verplicht. Er vlug bijzijn is de
boodschap, want we beperken de groep tot 12 deelnemers.

CONCREET :


Op donderdag 30 november gaat de peercounselingavond door van 19u
tot 22u op het volgende adres : Brasserie Oud Gemeentehuis, Heerweg
Noord 2, 9052 Gent.



Op donderdag 7 december gaat de peercounselingavond door van 19u
tot 22u op het volgende adres : Garage +, Onder den Toren 12 te
Mechelen.



Deelname gratis



Maximum 12 deelnemers. Inschrijven met vermelding van adres via :
info@talenticap.be of 055/ 60 37 43.

3. European Disability Card... Een dikke nul!
De FOD Sociale Zekerheid werkt samen met andere Belgische instellingen
(waaronder het VAPH) aan de implementatie in België van de European
Disability Card (EDC).

De EDC wordt een bewijs voor de erkenning als persoon met een handicap.
Met deze kaart zullen personen met een handicap uit België, vanuit hun
beperking, bepaalde voordelen kunnen krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om
kortingen en gratis toegang. Dit najaar kan deze kaart in België operationeel
worden.

Deze kaart is een initiatief van de Europese Commissie die de lancering van
deze kaart meefinanciert. De andere deelnemende landen zijn momenteel
: Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië.

De overheden die aan dit initiatief meewerken, krijgen van ons een dikke nul op
hun rapport. De mensen met een handicap worden weer in een hoek gezet. De
aparte hoek van zij die giften en gunsten krijgen, maar niet mee participeren
wegens gebrek aan eigen middelen.

In plaats van te streven naar een volwaardig inkomen voor iedereen, komt men
met dergelijke nepmaatregelen voor de pinnen. Terwijl een aantal
beleidsmakers campagnes opzetten om een beeld op te hangen van personen
met een handicap als volwaardige burgers, maken anderen dit dan weer kapot
met hun dwaze nepmaatregelen.

Hebben de Europese Commissie en het VAPH reeds gehoord van het VN-

Verdrag? Blijkbaar doet het VAPH er alles aan om tegendraads tegen dit
verdrag in te gaan. Wanneer zal het VAPH eens de moed tonen om niet mee te
doen met activiteiten zoals de EDC?

LD
Hazo vzw

4. Onderzoek NSZ naar info federale overheid
De ondernemingsorganisatie NSZ liet een onderzoek verrichten over de
service van overheidsdiensten. Vorm en inhoud van de dienstverlening werd
bekeken. Dit gebeurde via het marktonderzoeksbureau MCP Quality Services
a.d.h.v. mystery calls en mystery mails.

De verschillende concrete vragen werden uit de dagelijkse realiteit van
zelfstandigen en kmo-zaakvoeders gehaald en zij behoorden uiteraard tot de
competenties en bevoegdheden van de desbetreffende dienst.

Tien federale overheidsinstanties werden aan de audit onderworpen: FOD
Economie, FOD Financiën, FOD Sociale Zekerheid, FOD WASO, Federale
pensioendienst (FPD), Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ), RIZIV, RVA, RSZ en FAVV. Per overheidsinstantie
werden 5 verschillende vragen opgesteld die twee keer per telefoon en twee
keer per e-mail werden gesteld. M.a.w. ze werden in totaal 20 keer
gecontacteerd, 10 keer per telefoon en 10 keer per e-mail.

Een grondige analyse door de juridische dienst van NSZ toont aan dat slecht

38 procent van de telefonische antwoorden als juist en volledig mag
beschouwd worden en voor de mails is dit gemiddeld 65 procent.

Ook naar de bereikbaarheid werd onderzoek gevoerd. Bij 22 procent van de
telefonische oproepen (tussen 9 en 17 uur) werd er niet opgenomen. Daarbij
werden enkel algemene telefoonnummers die op de homepagina of de
contactpagina van de desbetreffende overheidsinstantie stonden gebruikt.
Van de mystery mails kreeg 23 procent van alle verstuurde e-mails nooit
antwoord en slechts 51 procent werd binnen de 48 uur beantwoord.

De conclusie is dat de federale overheid bijzonder matig scoort bij het
overbrengen van de juiste informatie aan ondernemers. Vooral bij het RSZ en
het RIZIV blijkt er nog werk aan de winkel te zijn. En om met een positieve noot
te eindigen. De FOD Economie scoort als beste, gevolgd door de FOD
Financiën.

5. Belastingvrij bijklussen
Vanaf 1 januari 2018 kunnen zelfstandigen, werknemers en gepensioneerden
tot 500 Euro onbelast per maand bijverdienen met vrijwilligerswerk. Het gaat
daarbij dan zowel om occasionele dienstverlening aan particulieren als om
werk bij een vereniging.

Door het nieuwe statuut genieten werknemers die minimum 4/5de werken,
zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden voor bepaalde
bijverdiensten vanaf 1 januari 2018 van een fiscale en sociale vrijstelling tot
6000 Euro per jaar. Als de drempel van 6000 Euro wordt overschreden, zullen
echter alle aangegeven bedragen worden beschouwd als beroepsinkomsten.

Naast een inschakeling in een vereniging, gaat het dus om occasionele
diensten van burger tot burger. Daarbij kan het dus bijvoorbeeld gaan om
kleine herstellingen waarvoor mensen meestal geen beroep doen op het
reguliere circuit. Een ander voorbeeld is het aan school ophalen van kinderen
en voor hen een maaltijd klaarmaken. Voor opdrachten bij particulieren komt er
een app waarop zowel opdrachtgevers als bijklusser de inkomsten zullen
kunnen doorgeven.

Lees meer op: www.talenticap.be

Voor meer info of opmerkingen : 055/ 60 37 43
of via info@talenticap.be

Website Talenticap

Talenticap wordt als ESF-project gesteund door de Vlaamse overheid in
het kader van de actie 'Focus op Talent'.

