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Zeewater is zout, zeggen ze is het verhaal van een Antwerpse familie in de jaren vijftig. De Koude Oorlog woedt. Het katholicisme zet de toon. Raymond is overtuigd communist en antiklerikaal. Zijn
hoede voor de wisselende stemmingen in huis en weet zich staande te houden zonder openlijk partij te kiezen. Haar fantasie is haar houvast. Ze geniet van de verhalen die haar onderwijzer op school
The Motor
A Journal Published in the Interests of the Mechanically Propelled Road Carriage
Administratieve lastenverlichting staat al lange tijd op de politieke agenda. De inzet van ICT krijgt daarbij een steeds belangrijker rol. Digitalisering van het berichtenverkeer tussen bedrijven
overheidshandelen, zowel in beleid, regelgeving als uitvoering als uitvoering. Een overheid die hier serieus werk van maakt, heeft inzicht nodig in de complexiteit van de relatie tussen bedrijven
ICT niet evident is en zelfs leidt tot onbedoelde bijwerkingen. Voorkomen lijkt ook in dit geval beter dan genezen: 'Geen bericht, goed bericht'.
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Een Onderzoek Naar de Effecten Van de Introductie Van Elektronisch Berichtenverkeer Met de Overheid Op de Administratieve Lasten Voor Bedrijven
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vrouw Rika deelt die visie niet. Zij droomt van glamour en van hartstocht in haar leven. Hun dochter Rosa ervaart en ondergaat de huiselijke spanningen zeer bewust. Ze is onafgebroken op haar
vertelt, en raakt gefascineerd door de mystieke kanten van het katholieke geloof. Niets kan echter voorkomen dat het gezin langzaam uiteenvalt.

en de overheid is dan ook in veel reductieplannen terug te vinden. Het streven naar lastenverlichting is een loffelijk streven en raakt een belangrijk aspect van de kwaliteit van het
en de overheid. Dit onderzoek draagt bij aan een verdere vergroting van dit inzicht. Het onderzoek maakt duidelijk dat het verzachten van de 'pijn' van de administratieve lasten met behulp van

