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PATRICK VAN DE PERRE

SPAR SCHOTELT JE 
FEESTELIJKE KORTINGEN 
VOOR.

Ons vakmanschap drink je met verstand. Aanbiedingen geldig t.e.m. 4/1/2017.

35 00 
hetzij per fles € 5,84

Mas Macià 
cava brut 
Spanje 75 cl

4+2 GRATIS

6 VOOR

52 50

29 40 
hetzij per fles € 4,90

Jacques Cartier 
Tradition 
brut of demi-sec 75 cl

4+2 GRATIS

6 VOOR

44 10

—————————————————————————————————————

per aankoopschijf  
van € 100!

Bij aankoop van € 100 
in december krijg je een 
waardebon van € 10 die 

je kan omruilen in januari. 
Actie geldig van 8 t.e.m. 31/12/2016. Per aankoopschijf van € 100 in je Spar krijg je een waardebon van € 10. Deze waardebon is inwisselbaar 

van 1 t.e.m. 31/1/2017.
Zie voorwaarden in de winkel.

10€ 
korting

Vind je Spar op defeestenbeginnenbijspar.be.

VOOR.

3.000 mensen die zich in deze si-
tuatie bevinden.

Structurele oplossing nodig
Er is gekozen voor een verlen-

ging met slechts één jaar, met de
bedoeling om ondertussen een
structurele oplossing uit te wer-
ken. “Zeker voor hen die slechts
een heel geringe of geen kans
hebben op tewerkstelling. Er be-
staat immers een groep die niet in
aanmerking komt voor ziekte-

b Voor Karen Van Gaever is de verlenging van
de inschakelingsuitkering goed nieuws. Maar
veel liever zou ze een vaste job hebben.

“Ik zit in een begeleidingstraject en ben erg
gemotiveerd om aan de slag te gaan. Maar
voorlopig lukt dat niet. Ik word van de ene sta-
ge naar de andere gestuurd. Daardoor verdien
ik geen geld en heb ik deze uitkering nodig”,
zegt de jonge vrouw.

“Ik wil kok worden”
Karen Van Gaever wil graag kok of adminis-

tratief medewerker worden. “Ik heb daar het
talent voor en ik weet dat ik ook de capacitei-
ten heb om daarmee aan de kost te komen.
Maar veel werkgevers zien het niet zitten om-
dat ik wat trager ben dan andere mensen.
Maar dat is alleen in de beginperiode. Eens ik
gewend ben aan mijn nieuwe werkomgeving,
zal het ook bij mij sneller gaan.”

Karen wil dat werkgevers naar haar talenten
kijken en niet naar haar gebreken. “Ik ben licht
autistisch, wat voor een beperking zorgt. Maar
ik functioneer wel. Anders zou ik dit gesprek
niet kunnen voeren. Ik moet alleen de kans
krijgen om te laten zien wat ik kan.”

Karen Van Gaever is optimistisch. “Ik heb die
uitkering nu broodnodig om rond te komen.
Maar ik weet zeker dat ik ooit aan het werk zal
zijn. Ik laat de moed niet zakken”, zegt ze.

(pvdp) 

Karen Van Gaever heeft 
inschakelingsuitkering 
nodig, maar wil werken

Karen Van Gaever: “Ik ben wat trager, maar dat is alleen in het begin. Nu heb ik die uitkering nodig, maar ooit zal 
ik een job hebben.” FOTO GIL PLAQUET

Ik wil dolgraag een echte job, maar 
voorlopig word ik van de ene stage naar 
de andere gestuurd”, zegt Karen Van 
Gaever (25). De vrouw is licht autistisch 
en heeft een inschakelingsuitkering 
nodig om te overleven.

“Kijk naar 
talent en niet 
naar gebreken”

ters hacken dan het informaticasys-
teem van een leverancier en onder-
scheppen facturatiemails of passen 
het rekeningnummer aan. Ook bij 
elektronische facturen moet u dus 
alert zijn. 

Behalve de problemen met spook-
facturen, waren er in 2016 ook veel
klachten over leveringsproblemen 
via het internet en de schending 
van consumentenrechten. Zo wer-
den honderden Belgen het slacht-
offer van een falende garantierege-
ling of kochten ze online ongewild 
namaakproducten, waarvan een 
kleine helft uit China kwam. Vooral
de aankoop van schoenen op het in-
ternet blijkt soms riskant. 

Ruim een kwart van de meldingen
werd overgemaakt aan de politie. 
Bij ruim 1.700 meldingen werden
extra controles verricht. De streng-
ste straffen kunnen oplopen tot 
600.000 euro en 5 jaar cel.  (nta)

1.600 klachten over oplichting met vervalste      facturen 

uitkeringen en waarvan de be-
schikbaarheid voor de arbeids-
markt te beperkt is”, aldus de mi-
nister.

Hoe die structurele oplossing er
gaat uitzien is nog niet duidelijk.
Volgend jaar wil Kris Peeters
daarover rond de tafel gaan zitten
met alle andere bevoegde minis-
ters.

Deze maatregel betekent dat de
vermindering van de uitgaven bij
de RVA iets trager zal verlopen

dan tot nu toe het geval was. Het
gaat om een bedrag van 26 mil-
joen euro. “Zonder deze maatre-
gel zou een groot deel van deze
26 miljoen euro door de OCMW’s
gedragen worden. Want dat is
dan de enige uitweg voor deze
groep van mensen”, aldus nog de
minister.

“Een stapje vooruit”
De christelijke vakbond ACV is

tevreden met de maatregel van

minister Kris Peeters, maar dringt
tegelijkertijd aan op een structu-
rele en duurzame oplossing voor
deze mensen.

“Natuurlijk is het een goede zaak
dat deze mensen hun uitkering
behouden. Anders zouden ze
geen inkomen meer hebben. Ve-
len onder hen zijn van goede wil
en laten zich begeleiden naar een
baan. Maar het probleem is dat er
te weinig jobs zijn voor hen”, zegt
Karim Dibas van de werkzoeken-

denwerking van ACV. Hij pleit
voor overleg tussen politiek,
werkgevers en vakbonden. “We
moeten ervoor zorgen dat er voor
deze doelgroep aangepast werk
is. Als werkgevers bereid zijn om
die jobs te creëren, dan kunnen
deze mensen aan de slag. In veel
gevallen kunnen ze wel degelijk
een meerwaarde zijn voor de ar-
beidsmarkt”, aldus nog Karim Di-
bas.


