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Respectloos
In Franstalig België is ophef
ontstaan over het feit dat
kersvers Miss België Cilou
Annys samen met N-VA-
voorzitter Bart De Wever
geposeerd heeft voor P- Ma-
gaz ine. Nog erger — volgens
sommige Franstaligen — is
dat Annys (in tegenstelling
tot De Wever) op de foto met
haar voeten op een Belgi-
sche vlag staat. Het organi-
satiecomité achter de miss-
verkiezing benadrukt in een
persmededeling dat het
comité en de miss ‘ons land
voor 100 procent steunen’. Er
wordt opgemerkt dat haar
grootouders aan vaderskant
Franstalig zijn en ze louter
en alleen op de vlag staat
‘om te tonen dat ze op het
Belgische territorium
woont’. Wie deze uitleg heeft
bedacht, kan ongetwijfeld
zonder problemen terecht in
de politiek.

Met bijdragen van Steven
Samyn.

KRETEN &
GEFLUISTER
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YVES DELEPELEIRE
BRUSSEL De Vlaamse regering is niet van

plan om actie te ondernemen om de schilde-
rijen van Jan Breughel II die binnenkort door
Christie’s zouden worden geveild, hier te hou-
den. Dat heeft minister van Cultuur Joke
Schauvliege (CD&V) in het parlement gezegd.
Eergisteren raakte bekend dat de reeks De
V ie r E lementen van de Antwerpse meester
binnenkort door Christie’s in New York wordt
geveild. De schilderijen komen uit de privé-
collectie van een lid van de koninklijke fami-
lie. Leopold III en zijn tweede vrouw, prinses
Lilian Baels, bewaarden de werken in het kas-
teel van Argenteuil.
De N-VA stond gisteren op haar achterste po-
ten. De partij vindt het de morele plicht van
het koningshuis om Vlaamse kunst in eigen
land te houden en die niet in het buitenland te
verkopen. Ze vroeg Schauvliege dan ook
maatregelen te nemen. Maar de minister
houdt de boot af. ‘De schilderijen staan niet
op de topstukkenlijst. Daardoor geldt het
voorkooprecht voor Vlaanderen niet’, ant-
woordde ze. Bovendien oordeelde dr. Nico
Van Hout, een specialist schilderkunst van de
17de eeuw, dat de werken ‘niet zeldzaam’ en
‘niet onmisbaar’ zijn en raadde hij de over-
heid af de werken te kopen.
Schauvliege wees wel op een Europese veror-
dening van 1992 ‘betreffende de uitvoer van
cultuurgoederen’. Die stelt dat schilderijen
met een (geschatte) waarde van 150.000 euro
of meer niet ‘buiten het douanegebied van de
Gemeenschap’, de EUnie dus, mogen worden
uitgevoerd zonder een exportvergunning.
Aangezien de werken door Leopold III in Ar-
genteuil werden bewaard, redeneert Schau-
vliege dat het afleveren van zo’n vergunning
de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap
is. Maar die zei gisteren niet zo’n aanvraag te
hebben gekregen. Dat is niet vreemd. Het kas-
teel van Argenteuil is door de erfgenamen van
Lilian Baels, die in 2002 stierf, al jaren gele-

den leeggehaald.
Waar zijn ze dan wel? Uit het karige commen-
taar van Christie’s Brussel blijkt alvast dat de
schilderijen al lang niet meer in ons land zijn. 
Volgens een andere bron zou dat Engeland
zijn. Daar woont prinses Esmeralda, de jong-
ste dochter van Leopold III. Bij zijn leven zou
de familie al afgesproken hebben dat de schil-

derijen haar toebehoren. Of de werken al in
New York zijn, kon de woordvoerder van
Christie’s in de VS ons niet bevestigen. Op de
website van het veilinghuis staat dat het aan
de verkoper is om een exportvergunning in
orde te maken. Als de werken in Engeland
zijn, kan dat daar. Maar bij een veiling hoeven
de werken niet aanwezig te zijn. (dey)

‘Schilderijen mogen
Europa niet uit’
De schilderijen van Jan Breughel II die
leden van de koninklijke familie willen
laten veilen, zouden in Engeland zijn, in
het bezit van prinses Esmeralda.

Detail van ‘De Vier Elementen’ van Brueghel. rr
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BART BRINCKMAN
BRUSSEL In de Wetstraat ge-

niet Jean-Luc Dehaene (CD&V)
een legendarische reputatie. Bij
de jongste premierwissel kreeg
de gewezen tweevoudige eerste
minister de ‘koninklijke op-
dracht’ om tegen begin april een
oplossing te zoeken voor de split-
sing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Maar Dehaene heeft ook een zitje
als onafhankelijk bestuurder bij
de biergigant AB InBev. De socia-
le moeilijkheden in het bedrijf en
de stevige aandelenopties van De-
haene brengen de politicus dezer

dagen in verlegenheid.
‘Ook wij verkiezen een onderhan-
delde oplossing rond Brussel-
Halle-Vilvoorde’, benadrukt het
kamerlid Luc Van Biesen (Open
VLD). ‘Maar we voelen ons tegen-
woordig echt in ons hemd gezet.
Het is bijzonder jammer wat er
bij AB InBev gebeurt. We mogen
dan al liberalen zijn, in dit sociale
dossier kunnen we bijzonder
moeilijk aan de kant van de pa-
troons gaan staan. Onafhankelij-
ke bestuurders moeten het alge-
meen belang dienen. Dat doet De-
haene hier niet. We nemen dan
ook maatregelen om hem tot actie
aan te manen.’
Van Biesen verwijst naar het
voornemen van de kamercom-
missie van Financiën om de bo-
nussen van onafhankelijke be-
stuurders aan banden te leggen.
Vorige week berekende het ka-
merlid Bruno Tuybens (SP.A) dat
Dehaene, naast een jaarlijkse ver-

goeding van 70 tot 80.000 euro,
ook nog op een pak aandelenop-
ties kan rekenen. Op basis van
een koers van 35 euro kan dat een
meerwaarde van 1,5 miljoen euro
opleveren. Meteen stelde Tuy-
bens vragen bij de ‘onafhankelijk-
heid’ van de christendemocraat.
De interventie van het oppositie-

lid viel bij de meerderheid niet in
dovemansoren. Ze besloot het
wetsontwerp ‘corporate gover-
nance’ te amenderen. Voortaan
kunnen de onafhankelijke be-
stuurders alleen een bonus krij-
gen als de algemene aandeelhou-
dersvergadering daarvoor groen
licht geeft. Voor onafhankelijke

bestuurders moet een vaste verlo-
ning de regel worden. 
In het geval van Dehaene maakt
dat overigens geen enkel verschil.
De aandeelhoudersvergadering
van AB InBev was het eens met de
regeling. Maar het is duidelijk dat
de gewezen eerste minister niet
alleen vrienden telt in de kamer-
commissie. Bij CD&V ontkent het
commissielid Jenne De Potter uit-
drukkelijk dat het amendement
kan worden gelinkt aan de huidi-
ge sociale moeilijkheden bij AB
InBev. Toch geeft hij toe dat de be-
oogde regeling lange tijd geblok-
keerd was. Pas na de interventie
van Tuybens kwam er schot in de
zaak. De Potter, zelf een ACW’er,
zoals Dehaene, betreurt de perso-
nalisering.
De Vlaamse liberalen spraken de
CD&V-suggestie tegen als zouden
zij aanvankelijk een aanpassing
hebben verhinderd. Ze zeggen,
integendeel, dat CD&V pas over-

stag is gegaan nadat de financiële
situatie van Dehaene werd geme-
diatiseerd. Open VLD verdenkt
CD&V ervan tuk te zijn op onaf-
hankelijke-bestuurderzitjes, die
dan maar beter niet financieel
kunnen worden beperkt.
Kringen van de christelijke arbei-
dersbeweging (ACW) ervaren de
positie van Dehaene als vrij
gênant. AB InBev blijft geen toon-
beeld van een ordentelijke sociaal
overleg. CD&V noch ACW noch
Dehaene zelf geeft hierover com-
mentaar. 
De christelijke vakbond ACV, een
onderdeel van het ACW, betoonde
gisteren zijn solidariteit met de
werknemers van AB InBev. Vol-
gens de vakbond voeren ze ‘een
gerechtvaardigde strijd’, ‘een
strijd om het behoud van jobs, die
alleen maar opgeofferd moeten
worden om de winst- en bonus-
honger van de aandeelhouders en
het topmanagement te stillen.’

Operatie ‘Beschadig Dehaene’
Open VLD heeft het lastig met de rol van Jean-Luc Dehaene bij AB InBev. De partij wil hem raken
in zijn portefeuille.

! Kamercommissie
verstrengt bonusregeling

! Problemen AB InBev
aanleiding

! Jean-Luc Dehaene
symboolfunctie

Luc Van Biesen:
‘We voelen ons
in ons hemd gezet’
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SLÄTTHULT
zelfklevende
decoratie
001.200.07

14,95

ANDRUP tapijt
80x250 cm.
401.515.77

29,95
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BITIG
klok met
magneetbord
31x2 cm. H 68 cm.
901.527.58

14,95

STAVE spiegel
40x160 cm.
Berken. 101.259.81
Eiken. 501.259.84
Middenbruin. 701.259.83
Wit. 201.259.85
Zwartbruin. 901.259.82

TRONES schoenkast
51x18 cm. H 39 cm.
100.319.87

29,95/3 st.

OMSORG
schoenlepel
L 60 cm.
Diverse kleuren.
000.646.62

TJUSIG kapstok
H 191 cm. 45x45 cm.

101.526.82

49,95

vorig jaar 99,90
MALM ladekast
80x48 cm.
H 100 cm.
4 laden. Berken.
700.539.24

79,901,-/st.

LYKTA
tafellamp
H 24,5 cm.
201.098.67

7,99

14,95/st.
KAJSA kledingdoos met deksel
42x56 cm. H 30 cm. 701.594.21

IKEA.be

Even lekker naar IKEA!
GRAVAD LAX gemarineerde zalm
Ook verkrijgbaar in de Zweedse Shop.

3,65

Cool in de gang

STÄLL schoenrek
75x35 cm. H 34 cm.
Berken/roestvrij staal.
201.526.67

59,90

Word gratis lid
op IKEA.be

Actieprijs enkel geldig voor IKEA FAMILY leden en zolang de voorraad strekt.Maandag-donderdag: 10u-20u Vrijdag: 10u-21u Zaterdag: 9u-20uOpeningstijden:

ACTIE VAN DE WEEK

19,95
21/01 t.e.m. 27/01

Normale prijs 29,95
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YVES DELEPELEIRE
BRUSSEL Het opgaan van de

Sociaal-Liberale Partij (SLP) in
Groen! heeft geen gevolgen voor
de subsidies van L!, de vroegere
jongerenorganisatie van SLP. Dat
zegt de Vlaamse minister van
Jeugd, Pascal Smet (SP.A), op een
vraag van de N-VA. Die vindt het
niet kunnen dat L! ‘alleen voor de
subsidies blijft bestaan’.
Smet baseerde zich voor de toe-

kenning van de subsidies op het
decreet op het Vlaams jeugd- en
kinderbeleid. Die zegt dat ‘moe-
derpartijen’ niet relevant zijn bij
de toekenning van subsidies. Een
vzw moet alleen aantonen dat ze
voldoende autonoom werkt.
L! heeft een eigen bankrekening
en een onafhankelijk boekhoud-
kundig systeem. Bovendien stelt
de organisatie zich tot taak ‘de
drempel tot de politiek voor jon-
geren tot en met 30 jaar te verla-

gen, zowel ten opzichte van de
moederpartij als wat de algemene
interesse voor politiek betreft’.
Dat ze de lokalen van de SLP
huurt, hoeft geen bezwaar te zijn.
‘Ik kan daarom niet anders dan
deze vereniging verder te subsidi-
eren’, zegt minister Smet.
De subsidies voor L! steken de
N- VA al langer de ogen uit. In
september moest Smet een beslis-
sing nemen over de subsidies
voor alle politieke jongerenorga-
nisaties voor de komende drie
jaar. De Vlaamse administratie
Jeugd stelde voor om, gezien de
krappe budgettaire situatie, ie-
dereen het minimumbedrag van
55.000 euro te geven. Maar omdat

voor sommige partijen het ver-
schil met hun vorige subsidie te
groot zou zijn, volgde Smet dat
advies maar gedeeltelijk.

Zijn ‘pragmatische oplossing’ be-
stond erin dat geen enkele poli-
tieke jongerenorganisatie minder
dan 70 procent van haar vorige
subsidie mocht krijgen, om een
bloedbad te vermijden. Het resul-

taat was dat organisaties als Jong
Groen!, Jong Gezond Verstand en
Jong N-VA het minimumbedrag
van 55.000 euro kregen, terwijl de
kleinste partij L! 63.204 euro
kreeg. Jong N-VA, Jong VLD en
Jong Groen! vragen nu duidelijke
criteria, zoals het ledenaantal of
het verkiezingsresultaat van de
moederpartij.
Smet zegt het decreet te evalue-
ren. Deze maand nog legt hij de
Vlaamse Jeugdraad een stappen-
plan voor. Tot dan geeft hij L! het
voordeel van de twijfel.
‘Je kunt het met wat empathie sa-
menvatten als: zij verliezen hun
moeder, maar krijgen er een zusje
bij.’

L! krijgt ook na verdwijnen van moederpartij SLP subsidies 
Minister Pascal Smet ziet er geen been in dat de
politieke jongerenorganisatie nog subsidies krijgt,
omdat ze autonoom werkt. 

‘Ledenaantal en verkie-
zingsuitslag criteria
voor subsidies’

BRUSSEL ‘De wijze waarop
onder voorzitter Jan Peumans nu
vragen worden geweigerd, is bui-
ten alle proportie en tast het de-
mocratische recht van de volks-
vertegenwoordiger in de kern
aan.’ De Vlaamse parlementsle-
den Cindy Franssen en Johan
Sauwens (CD&V) lieten gisteren
geen spaander heel van het be-
leidsplan van de parlementsvoor-
zitter.
‘De uitgangspunten van de nota-
Peumans staan haaks op de pij-
lers van onze parlementaire de-
mocratie, zodat die nota maar
beter onmiddellijk kan worden
ingetrokken’, vinden ze. 
Maar de twee staan alleen met
hun kritiek. Fractieleider Ludwig
Caluwé (CD&V) maakte snel dui-
delijk dat ze alleen voor zichzelf
praatten en dat zijn fractie achter
Peumans blijft staan. Zowel bij de
meerderheid als bij de oppositie
groeit de wrevel over het ‘navel-
staren’ en wordt gevraagd om een
ernstige discussie over Peumans’
beleidsplan.
Die komt er volgende maandag
op het Uitgebreid Bureau van het
parlement. CD&V zal daar voor-
stellen om wat soepeler om te
springen met de parlementaire
vragen dan Peumans wil. Groen!-
fractieleider Filip Watteeuw
voegt daaraan toe dat voor een
goed debat ook de ministers hun
dossier moeten kennen. ‘Maar in
de commissie komen sommige
ministers niet verder dan het
voorlezen van een tekst die is op-
gesteld door kabinetsmedewer-
kers.’
Groen! stelt voor om Vlaamse mi-
nisters pas te benoemen na een
hoorzitting door het Vlaams Par-
lement, zoals nu al in het Euro-
pees Parlement gebeurt. De partij
wil ook knagen aan de almacht
van de commissievoorzitters
door een bureau van de commis-
sie de agenda te laten bepalen.
(wwi)

Vlaams
Parlement is
navelstaren
beu
Twee CD&V’ers lance-
ren een frontale aanval
op de parlementsvoor-
zitter, maar worden
teruggefloten.
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