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Het aantal leefloners steeg vorig jaar het sterkst in Vlaanderen:
met 13 procent tot 29.474. Wallonië kon de stijging beperken tot 9
procent (tot 46.284), in Brussel blijft het aantal leefloners zo goed
als stabiel (27.500). Dat blijkt uit de recentste cijfers van staatsse-
cretaris van Maatschappelijke Integratie, Philippe Courard (PS).
Hij kreeg in oktober 100 miljoen extra om de gevolgen van de
economische crisis op te vangen, maar vraagt nu nog eens 10
miljoen extra. Bij een schatting voor 2010 ging de overheid name-
lijk uit van een stijging van het aantal leefloners met 6 à 7 pro-
cent. Maar dat zal uiteindelijk 9 tot 10 procent zijn. (yd)
Blz. 10 > Vlaanderen telt 13 procent meer leefloners.

België rondt kaap van
100.000 leefloners

G U Y  T EG E N B O S

Het is soms moeilijk uit te leg-
gen wat er precies beslist is in
een democratische rechtsstaat
die almaar juridischer wordt.
Neem nu de jongste fase van het Grote Hoofddoeken-
debat. De beslissing van het gemeenschapsonderwijs
om in al zijn scholen een hoofddoekenverbod op te
leggen vanaf volgend schooljaar, werd gisteren tijde-
lijk geschorst door de Raad van State. Maar die Raad
schorst niet de vroegere beslissingen van veel ge-
meenschapsscholen om dat verbod in te stellen via
het eigen schoolreglement. Of iedereen die nuance
begrijpt, is betwijfelbaar. Er kan dus vanochtend ver-
warring gezaaid worden aan de schoolpoorten.
De Raad schorst dat verbod bovendien niet omdat het
onwettig zou zijn, maar omdat hij niet weet wie er
eventueel moet over beslissen: het Vlaams Parlement
of het gemeenschapsonderwijs zelf. Het Grondwette-
lijk Hof moet dat nu eerst uitmaken.
En als dan duidelijk is wie mag beslissen, is nog niet
meteen beslist wat het wordt. Tot zolang kunnen
groepen actie voeren en de spanning opdrijven. Een
democratie maakt het zichzelf moeilijk...
Ze moet rekening houden met vele rechten en plich-
ten. Een democratie duldt geen onnodige beperkin-
gen aan de expressievrijheid van individuen – religi-
eus gekleurd of niet. Maar ze moet er ook over waken
dat de vrijheid van de ene de vrijheid van de ander
niet te veel beperkt, en dat deed zich voor in sommige
scholen met de hoofddoek. Ze moet waken over de
vrijheid van onderwijs, dit wil zeggen de vrijheid van
scholen om hun eigen project te definiëren. En ze
moet waken over het recht op vrije schoolkeuze en
het recht op neutraal onderwijs.
Dat was geen groot probleem, tot enkele groepen de
behoefte voelden de hoofddoek te promoveren tot
een provocatief symbool en de spanningen in de sa-
menleving daar een voedingsbodem voor leverden.
Maar de werkelijkheid is intussen genuanceerder.
Voor veel meisjes die hem dragen, is de hoofddoek al
lang niet meer dát symbool; velen zien die als een mo-
deaccessoire, bedoeld om (islam-)jongens te charme-
ren in plaats van ze op afstand te houden. Ook dat
hoort bij een Westerse democratische samenleving...
De gemakkelijkste oplossing zou zijn dat de hoofd-
doek snel uitgroeit tot een algemeen modeaccessoire.
Dat was hij hier vroeger ook. Maar dat zal niet lukken.
De beste oplossing die we tot nu hadden, was de
hoofddoekbeslissing over te laten aan de afzonderlij-
ke scholen die het best rekening kunnen houden met
de concrete lokale omstandigheden.
De opgeroepen spanningen dreigen die beste oplos-
sing weg te duwen. Een algemeen verbod in gemeen-
schaps- of openbare scholen, lijkt onafwendbaar. Een
beperkte groep zal dat wellicht niet accepteren. En
kan dan eigen hoofddoekscholen oprichten. Dat is
niet de beste oplossing. Maar het is wel hun recht. En
de uitweg uit dit dossier.
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Als hoofddoek
algemeen
modeaccessoire
werd, was
probleem weg

Franstaligen in Rand
verliezen meerderheid
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De faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem zullen
over tien jaar ook geen Franstalige meerderheid meer hebben’,
voorspelt kamerlid Luc Van Biesen (Open VLD). Door de komst
van almaar meer eurocraten, diplomaten en expats raken ook de
Franstaligen in de verdrukking.
‘Terwijl in de jaren zeventig en tachtig vooral de kinderen van
Vlaamse gezinnen niet konden blijven wonen in de “dure” ge-
meenten rond Brussel, is het nu de beurt aan de kinderen van
voornamelijk Franstalige gezinnen’, stelt Van Biesen vast.

Blz. 8 > Vlaamse Rand ook te duur voor Franstaligen.
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JOHAN RASKING
BRUSSEL De impact van de

economische crisis op de arbeids-
markt is niet klein. Vorig jaar
kwamen er in ons land ruim
26.000 ‘gewone’ werklozen bij, en
het aantal tijdelijke werklozen
explodeerde met liefst 75.000.
Het totale ‘klantenbestand’ van
de overheidsdienst RVA nam in
2009 met ruim 10 procent toe, tot
het recordaantal van 1,3 miljoen.
Maar al bij al valt het met de stij-
ging van de Belgische werkloos-
heidscijfers nog mee. In alle Eu-
ropese landen (met uitzondering
van Duitsland) ging het aantal
werklozen vorig jaar (veel) meer
omhoog dan bij ons. In landen als
Ierland of Denemarken was er

zelfs sprake van een verdubbe-
ling. In Nederland ging de werk-
loosheid met de helft omhoog, in
Frankrijk met een kwart.
De goede internationale score
van België heeft alles te maken
met het bestaan van het systeem
van tijdelijke werkloosheid. Die
werkte als een echte buffer tegen
de crisis. Belgische bedrijven
kunnen hun overtollige arbeiders
– en sinds kort (onder voorwaar-
den) ook bedienden – een tijdlang
bij de RVA ‘parkeren’, zonder ze te
moeten ontslaan. Ook in Duits-
land bestaat er tijdelijke werk-
loosheid.
De nieuwe topambtenaar van de
RVA, Georges Carlens, kijkt ‘rela-
tief optimistisch’ naar de evolutie
van de werkloosheid in 2010. Car-

lens ziet de stijging van het aantal
werklozen weliswaar doorgaan,
maar veel minder sterk dan tot
voor kort werd gedacht. Voor dit
jaar houdt de RVA rekening met
een toename van 40.000 werklo-
zen. 
Dat is niet weinig, en zelfs meer
dan vorig jaar. Maar nauwelijks
enkele maanden geleden gingen
de beleidsmakers nog uit van een
toename met liefst 75.000 werk-
lozen. Het Planbureau had het vo-
rige maand nog over 52.000 extra
werklozen in 2010. 
Topman Carlens van de RVA voor-
spelt voorts een ‘beperkte ver-
mindering’ van het aantal tijdelij-
ke werklozen. Het aantal werkne-
mers in loopbaanonderbreking
zal wel verder blijven stijgen.

Blz. E2-E3 > RVA telt 1,3 miljoen
klanten.

Stijging werkloosheid pak minder hoog dan gevreesd
Er komen dit jaar 40.000 werklozen bij, voorspelt de RVA. Dat
zijn er heel wat minder dan tot voor kort werd gedacht.

BOCHOLT Tien senioren uit
Meeuwen-Gruitrode fietsten gis-
termiddag op de Brogelerweg in
Bocholt, toen het noodlot iets na
16 uur toesloeg. Aangespoord
door de eerste lentezon was de
vriendenkring, – drie paren en
vier alleenstaanden – er ’s mid-
dags met de fiets op uitgetrokken.
Na een bezoek aan Bocholt fiets-
ten ze in de richting van Peer op
weg naar huis, toen de tractor
zonder remmen op de achterste
fietsers inreed.
De klap was enorm. Het echtpaar
Joannes ‘Michel’ Vreys (75) en
Mia Hoogmartens (70) was op
slag dood, net zoals Joannus ‘Jan’
Vliegen (74). Ook Agnes Evens
(71) werd dodelijk getroffen. De
eerste mensen ter plaatste pro-
beerden haar nog te reanimeren,
tevergeefs.
‘Overal lagen mensen op de
grond’, vertelt Marijke Ceyssens
(16), die vlakbij woont. ‘Iedereen

probeerde te helpen. De fietsers
die vooraan reden, waren onge-
deerd. Vijf minuten later arri-
veerde de eerste ambulance al.’

De bestuurder van de tractor,
Jaak E. (61), bleef verbijsterd ach-
ter het stuur zitten, niet begrij-
pend wat hij had aangericht. ‘Hij
stapte uit, en bleef maar met zijn
handen in zijn haar woelen’, zegt
Marijke Ceyssens. ‘Hij stapte
naar de fietsers die vooraan re-
den, en bleef maar “sorry” zeg-
gen.’
De man woont op amper vijfhon-
derd meter van de plek van het
drama. Samen met zijn vrouw
heeft hij een loonwerkersbedrijf.

Hij vervoerde een baal hooi met
zijn John Deere-tractor, met een
reglementaire snelheid van 50 ki-
lometer per uur. ‘Hij zei dat hij de
groep fietsers helemaal niet ge-
zien had’, zegt burgemeester
Jean-Paul Peuskens, die hem
kent. ‘Hij was naar eigen zeggen
verblind door de zon. Hij is in
shock naar het ziekenhuis over-
gebracht.’ 
Het parket van Tongeren onder-
zoekt het ongeval. Het zal zijn
verklaringen toetsten aan de
vaststellingen van een verkeers-
deskundige. De onderzoekers
kunnen niet uitsluiten dat het
uitzicht van de man belemmerd
werd door de baal hooi.
Het medisch interventieplan
werd afgekondigd. Uit Genk,
Overpelt en Maaseik vertrok een
MUG om de gewonden bij te
staan. (cel)

Blz. 5 > bericht.

Tractor rijdt in
op fietsers
Landbouwer Jaak E. (61) reed gisteren met zijn tractor in op
een groep bejaarde fietsers. Vier senioren overleefden de
klap niet, een 69-jarige vrouw vecht nog voor haar leven.

Vier doden en
een zwaar-
gewonde
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Nu extra voordelen 
bij Colruyt!

Zie p. XX9

Hoe is het met onze de monarchie gesteld? Twintig jaar na
de abortuscrisis spraken journalisten van De Standaard en
La Libre Belgique met tientallen bevoorrechte getuigen over
de rol en de toekomst van het koningshuis. Aan beide kanten
van de taalgrens en zonder taboes.
Vanaf morgen een week lang in uw krant.

DE MACHT VAN DE KROON

tot nog toe spaarzaam geweest
met de invoering van een strikte
islamitische wetgeving in de Ga-
zastrook, op enkele maatregelen
zoals een verbod op alcohol na.
Bovendien zegt Hamas een natio-
nalistische strijd met Israël uit te
vechten om een Palestijnse staat
te stichten, geen religieuze strijd
om het hele Midden-Oosten te is-
lamiseren. Aanvallen van Al-Qae-
da in het Westen worden door Ha-
mas veroordeeld.

De aanval van gisteren werd op-
geëist door een kleine islamisti-
sche factie die zichzelf ‘Ansar al-
Sunni’ noemt, ‘Aanhangers van de
Soenna’ (de ‘aanbevolen soenniti-
sche leer’). Vergelijkbare groep-
jes, die worden geïnspireerd door
de ideologie van Al-Qaeda maar
die waarschijnlijk geen materieel
contact hebben met de groep, zijn
sinds de Gaza-oorlog verantwoor-
delijk voor de meeste van derge-
lijke aanvallen. Zij vinden dat Ha-
mas te weinig islamitisch is en te
politiek in zijn aanpak van Israël.
Hun aanhang is klein, maar hun
aanvallen soms dodelijk.
Vorig jaar voerde Hamas nog een
bloedige strijd uit met een gelijk-
aardige groep, de ‘Jund Ansar Al-
lah’ of ‘Strijders van God’. In au-
gustus bestormden Hamas-strij-
ders een moskee in de zuidelijke
stad Rafah, waar aanhangers van
Jund Ansar Allah een ‘islamitisch
emiraat’ hadden uitgeroepen.
Daarbij vielen twintig doden.
Hamas is zelf een islamistische
Palestijnse organisatie, maar ze is

BRUSSEL/JERUZALEM (REU-
TERS, DS) Een Thaise gastarbei-
der van ‘rond de dertig’ werd gis-
termiddag gedood toen een raket
insloeg op een kibboets net ten
noorden van de Gazastrook. Het
is voor het eerst sinds het Israëli-
sche offensief in Gaza van verle-
den jaar dat een dode valt bij een
Palestijnse raketaanval.
De raketaanval viel samen met
het bezoek dat de Europese ‘mi-
nister van Buitenlandse Zaken’
Catherine Ashton bracht aan Ga-
za – een bezoek waarvoor Israël,
anders dan in vorige gelijkaardi-
ge gevallen, tandenknarsend zijn
toestemming had gegeven.
Ashton bezocht gisteren onder
meer de VN-hulpverleners, die de
bevolking van het belegerde Gaza
in leven houden met onder meer
zo’n 500 miljoen euro aan jaar-
lijkse hulp van de Europese Unie.
Ashton ontmoette geen functio-

narissen van Hamas, de beweging
die regeert in Gaza. Zowel voor Is-
raël, de Verenigde Staten als de
Europese Unie geldt Hamas als
‘terroristische organisatie’.

De raketaanval van gisteren zet
Hamas zelf voor schut. Sinds de
oorlog van vorig jaar heeft de ra-
dicale organisatie zelf geen of
nauwelijks raketten richting Isra-
el afgeschoten. Om een nieuwe
escalatie voorlopig te vermijden,
doet ze net haar best om zulke
aanvallen van kleinere, militante-
re groepjes te beletten.

De kleinere militante groepjes
doen dat niet. Ze klagen over de
bescherming die Hamas biedt
aan de drieduizend Palestijnse
christenen die in de Gazastrook
wonen, vallen ‘onreligieuze’ in-
ternetcafés aan en hebben ook al
aanslagen gepleegd tegen Hamas
zelf.
De Israëlische regering beloofde
gisteren bij monde van vicepre-
mier Silvan Shalom ‘een gepaste
en krachtige reactie’. (jdc)

Net toen EU-topvrouw Catherine Ashton Gaza be-
zocht, doodde een raket een Thai in Israël.

Militante groepjes vin-
den dat Hamas te wei-
nig islamitisch is en te
politiek richting Israël

De Palestijnse premier Salam Fayyad ontmoet Catherine Ashton in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. © Fadi Arouri/reuters

RAKETAANVAL OP ISRAEL ZET HAMAS VOOR SCHUT
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