
Donderdagavond, halfzes. Enkele
voorbijgangers zien hoe een
 zwarte Renault Espace met
 nummerplaat A7 vanuit de
 Leuvenseweg de Drukpersstraat
indraait, in de verboden rijrichting.
«Een fietser die in de juiste richting
reed, pikte het duidelijk niet dat de
ministeriële wagen het verkeers-
bord negeerde en zette zich met
zijn fiets dwars over de weg, om de
doorgang te blokkeren», vertelt
Sabine, een voorbijganster die in
de omgeving werkt. «De fietser
riep dat politici niet moeten
 denken dat ze zich meer kunnen
veroorloven dan een ander. De
chauffeur is toen uitgestapt en
schold de Vlaamse fietser in het
Frans uit. Hij bedreigde hem en
pakte de fietser bij de arm om hem
uit de weg te duwen. Daarop
 stapte Milquet uit en riep haar
chauffeur tot de orde: ‘Fais pas ça,
doe dat niet.’ Waarop de chauf-
feur weer instapte en  rechts -
omkeer maakte.»
«De chauffeur is inderdaad ge-
knakt», zegt de woordvoerder van
Milquet. «Dat spijt ons. Hij beging
onder stress een fout. De man
heeft een onberispelijke staat van
dienst, maar toen die fietser z’n
weg versperde, heeft hij verkeerd
gereageerd. Dat heeft alles te
 maken met de zware druk om de
minister tijdig op de luchthaven 
te krijgen.» Milquet moest immers
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ERIK MEYNEN Onkelinx «denkt na»
over langere termijn

voor abortus
Minister Laurette Onkelinx roept
op om «te durven nadenken» over
de wettelijke termijn van twaalf
weken waarbinnen een abortus
mogelijk is in België. «Dat is mis-
schien wat kort voor vrouwen die
geïsoleerd leven, geen toegang
hebben tot de nodige informatie
en te laat beseffen dat ze zwanger
zijn.» Jaarlijks trekt een duizend-
tal vrouwen voor een  abortus
naar het buitenland waar de
 procedure ook in latere stadia van
de zwangerschap nog mogelijk is.

Goedkopere sigaretten:
 Reynders krabbelt terug

Daags nadat deze krant bekendmaakte dat Didier Reynders (MR) 
de deur wagenwijd had opengezet voor goedkopere sigaretten,
krabbelt de minister van Financiën al terug. Hij ondertekende
 gisteren in allerijl een ministerieel besluit waarin staat dat de prijs
op het vignet ook de verplichte verkoopprijs is. Al vertelde hij 
er meteen bij dat «dat in de praktijk niets zou veranderen».

JAN SEGERSDE KIP MET DE GOUDEN EIEREN 
abak laten verkopen onder de aangegeven
prijs zonder dat de staatskas daaronder lijdt:
dat is het succesrecept van minister van

 Financiën Didier Reynders (MR), waarschijnlijk de
slimste maar met zekerheid de sluwste van de hoop.
Gisteren voegde hij aan zijn ministerieel besluit het
zinnetje toe dat hij er tot verbijstering van minister
van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) uit
weggelaten had, maar laconiek liet hij zich ontvallen
dat dit niets zal veranderen: een vaste minimum-
prijs voor sigaretten, dat mag niet meer van Europa.

Het relletje legt op een pijnlijke manier de  schizo -
frenie en zelfs de hypocrisie van ons tabaksbeleid
bloot, en bij uitbreiding van ons beleid inzake alles
wat ongezond of vervuilend is, zoals diesel, stook-
olie of alcohol. Ontraden? Ja, maar met mate. Tabak
is een massamoordenaar die in ons land elke dag 
25 mensen doodt. Die moordenaar moet je bestrij-
den, vindt Volksgezondheid. En dat doét minister
Onkelinx dan ook, onder meer met een duur kanker-
preventieplan. Maar tabak is ook de kip met de
 gouden eieren, die de staatskas 2,35 miljard euro

per jaar oplevert. Die kip moet je niet pluimen, vindt
Financiën. En dat doét minister Reynders dan ook
niet, wel integendeel: door prijsdalingen van tabak
op zijn minst oogluikend toe te laten, zeg maar te
promoten, stimuleert hij de verkoop ervan. En het
toppunt is: ondanks die prijsdaling incasseert hij per
pakje nog altijd evenveel accijnzen, want die worden
geheven op de volle prijs, niet op de verlaagde. Ons
tabaksbeleid hinkt per definitie al op twee gedachten,
maar in dit geval conflicteert de aanpak van de ene
minister carrément met die van de andere.

Is het toeval dat het hier om de kopman van de MR
en de kopvrouw van de PS gaat? Hoe dan ook kan
het conflict tussen Reynders en Onkelinx symbool
staan voor hoe in deze federale regering diverse
partijen elkaar neutraliseren en sans gêne tegen-
werken. Vaak loopt de breuklijn tussen de Vlaamse
en de Franstalige partijen, en even vaak komt 
daar dan nog eens de scheur tussen de Franstalige
liberalen en de Franstalige socialisten bovenop.
 Regeren? Onbegonnen werk is het, ook letterlijk.
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KAREN SLEURS

Sinds 1 september 2008 mogen
de Vlaamse basisscholen jaarlijks
aan de ouders maximaal 60 euro
per leerling vragen voor tijd-
schriften en culturele uitstapjes.
Voor meerdaagse uitstappen,
 zoals bos- of zeeklassen, kunnen
ze gedurende de hele school-
loop baan nog eens 360 euro
 extra innen.
Zijn bepaalde  activiteiten toch
duurder, dan moeten de scholen
die betalen van de werkings -

middelen die ze krijgen van de
overheid. Maar die subsidies
 blijken vaak niet te  volstaan, dus
halen ze het geld bij... de ouders.
Die betalen aan het oudercomité,
dat de sommen vervolgens aan
de school ‘schenkt’. Dat bevesti-
gen verschillende scholen en
 ouderverenigingen.

Renovatie
«Wij organiseren elk schooljaar
voor elk leerjaar een reis. De
 ouders vinden dit zelf ook be-
langrijk», zegt een directrice van
een Antwerpse basisschool. «Dus
vragen we hen inderdaad extra
geld via het oudercomité. 
De  ouders hebben daarbij de 
keuze: ofwel sponsoren ze 
onze activeiten (verkoop van
 steun kaarten, wafelenbak..., red.),
 ofwel betalen ze gewoon 100 tot
130 euro rechtstreeks aan het

 comité. Ik weet dat vele andere
scholen in de buurt hetzelfde
doen.»
Dat blijkt inderdaad duidelijk uit
de cijfers van de koepel van
 ouderverenigingen. Sinds 2008
zijn er liefst 200 nieuwe ouder-
verenigingen bijgekomen. «En
dat heeft veel te maken met de
maximumfactuur. Vele scholen
hebben het daardoor financieel
moeilijk en richten een comité
op dat extra geld int. Ook is 
er steeds meer druk op de
 bestaande  verenigingen om 
geld in te zamelen», zegt 
Linde  Brewaeys. «Dat dient dan
voor  uitstapjes en reisjes, 
maar ook voor renovatie- en
schilder werken of verfraaiing
van de speelplaats.»

Mark Van den Brande van de
 katholieke scholenkoepel vindt
het heel normaal dat scholen
achterpoortjes zoeken voor de
«absurde» maximumfactuur. «Ze
kunnen het immers niet bolwer-
ken met de middelen die ze van
de overheid krijgen. En de mees-
te ouders willen echt wel betalen
voor een goede begeleiding van
hun kinderen. Voor de crèche
 betalen ze 20 euro per dag en in
het middelbaar lopen de factu-
ren op tot wel 900 euro per jaar.
Dan mag het basisonderwijs toch
ook wel meer dan 60 euro per
jaar kosten?»

Ontoelaatbaar
Vlaams minister van Onderwijs
Pascal Smet (sp.a) kondigt aan te

zullen optreden tegen de
 ‘creatieve’ scholen. «Want zulke
praktijken kunnen echt niet. 
Ze hollen het doel van de
 maximumfactuur uit», zegt zijn
woordvoerder Jeroen Janssens.
«De scholen hebben voldoende
extra subsidies gekregen — zo’n
40 procent — zodat ze geen 
extra geld van de ouders nodig
hebben.»
«We begrijpen dat het voor
 sommige scholen niet altijd
makkelijk is om rond te komen
en we willen dat ook met hen
 bespreken. Maar we zijn geens-
zins van plan om de maximum-
factuur af te schaffen. Een
 kostenbeperking is gewoon
noodzakelijk en daar moeten 
de scholen zich bij neerleggen.»

SINDS 2008 ZIJN ER
200 OUDERCOMITÉS
BIJGEKOMEN. 
DE DIRECTIES
LATEN GEWOON
HÉN HET GELD
INNEN VOOR 
DE BOSKLASSEN

Minister bedaart gemoederen

Chauffeur Milquet rijdt in verboden richting 
en krijgt het aan de stok met fietser

Basisscholen omzeilen 
maximumfactuur

ONDERWIJSMINISTER SMET DREIGT MET SANCTIES

Joëlle Milquet (cdH). Foto PN

Tal van Vlaamse basisscholen omzeilen de
 maximumfactuur door extra geld te innen via
 ouder verenigingen. Sinds 2008 mogen scholen
hooguit 60 euro per jaar vragen voor  meer -
daagse uitstappen, zoals bosklassen. «Daarom
laten we de ouders 100 tot 130 euro betalen 

aan het oudercomité, dat het geld doorstort 
naar ons», getuigt een directrice uit Antwerpen.
Sinds de invoering van de maximumfactuur 
zijn er daartoe al 200 ouderverenigingen  bij -
gekomen. Vlaams minister van Onderwijs Pascal
Smet (sp.a) noemt de praktijk «ontoelaatbaar».

Sinds 2008 mogen basisscholen niet meer dan 60 euro per jaar vragen
voor meerdaagse  uitstappen zoals bosklassen.  Foto HH

De chauffeur van Joëlle Milquet
is door het lint gegaan nadat
een fietser hem de weg versper-
de. Die fietser was geïrriteerd
omdat de wagen van Milquet in
de verboden richting door een
eenrichtingsstraat reed, om de
cdH-minister tijdig op de lucht-
haven te krijgen. De chauffeur
stapte uit en het kwam tot een
bitse woordenwisseling. Mil-
quet moest tussenbeide komen
om de gemoederen te bedaren.

Het is precies dat zinnetje over
de verplichte verkoopprijs dat
Reynders op 23 oktober vorig
jaar in alle stilte had geschrapt.
Daarmee maakte hij het moge-
lijk dat winkels sinds 1 novem-
ber 2009 tabaksproducten
 verkopen onder de prijs die
 vermeld staat op het fiscale
 zegeltje op de verpakking. Aldi
sprong meteen op de kar en ook
Makro verkoopt sigaretten
 onder de prijs. Financiën bena-
drukte wél dat er altijd accijns
en btw betaald moesten wor-
den op de prijs op de vignetjes.
Zodat de schatkist geen euro-
cent misloopt.
Kamerlid Luc Van Biesen (Open
Vld) en minister van  Volks -
gezondheid Laurette Onkelinx
(PS) stonden op hun achterste
poten omdat prijsverlagingen
lijnrecht ingaan tegen de
 regeringspolitiek om roken te
ontmoedigen door accijns -
verhogingen. Waarop Reynders
gisteren om de lieve vrede door
de knieën ging. Hij nam het
 zinnetje weer op, maar voegde
er meteen aan toe dat hij 
niet bevoegd is om minimum -
prijzen vast te leggen én dat dat
sowieso niet mag van Europa.

«Omdat men die realiteit niet
wil inzien, heb ik het besluit
toch maar aangepast, maar in
de praktijk zal dat niets veran-
deren», aldus Reynders.
Luc Van Biesen twijfelt aan die
uitleg. «Ik ben blij dat opnieuw
in het besluit staat dat de prijs
op het zegeltje ook de verplich-
te verkoopprijs is. Het is waar
dat de vorige Europese com mis-
saris daar in 2006 een opmer-
king over heeft gemaakt, maar
winkelketens zullen het Bel-
gisch besluit op basis van die
ene verklaring nooit aanvech-
ten bij het Europees Hof. België
is namelijk lang niet het enige
land met een vaste tabaksprijs.
Ook in Nederland is dat zo.»

Roltabak
Intussen pleit Van Biesen ook
voor een hogere accijns op rol-
tabak. Die ligt nu zes keer lager
dan op sigaretten. «Daar is geen
enkele reden toe», vindt Van
Biesen. Hij diende een wets-
voorstel in om de accijns op
 beide producten gelijk te
 schakelen. «In plaats van in
 stilte zinnetjes weg te laten, 
zou Reynders daar beter werk
van maken.» (PGL)

om zes uur op Zaventem een lijn-
vlucht nemen naar Valencia voor
een Europese top van de ministers
van Werk. «Door allerlei vragen
werd ze opgehouden in de Kamer.
De chauffeur drong al een hele tijd
aan dat ze moest vertrekken om-
dat een lijnvlucht niet wacht,
maar het  parlement ging voor.
Pas rond kwart na vijf kon ze weg.
Dat verklaart waarom de chauf-
feur een stukje wou afsnijden via
een eenrichtingstraat en waarom
hij zo reageerde toen een fietser
hem de weg versperde. Ook al is
dat geen excuus.» (PGL)

** **
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Aziatische & Ameri -
kaanse beschavingen

BOEK 3:

Geldig t.e.m. vrij 2/4   
Knipp dezee bonn uit,, ga
err meee naarr jee kran-
tenwinkell enn neem
voorr maarr ! 4,900 boek
33 mee.

NEW YORK(rechtstreekse vlucht) vanaf 399
MIAMI/ORLANDO vanaf 462
LA/SAN FRANCISCO vanaf 515

WOUTER VANDENHAUTE 
DREIGT MET SCHADECLAIM VAN 500.000 EURO 
TEGEN GROOTSTE VIPDORP OP DE MUUR

 toenmalige directie van de Ronde van Vlaanderen
samen. Op hún vraag werden we een ‘officieel
 Ronde-dorp’. We mochten ook de logo’s van de
Ronde gebruiken. Het was een fijne samen werking.
Maar ineens dicteert een ander de wet en moeten 
er waanzinnige bedragen op tafel komen. Dat
 verplichtte ons het logo weg te halen.»
En dus is er in de publiciteit die de organisator 
sinds november vorig jaar voert geen énkele
 vermelding terug te vinden van de Ronde van
Vlaanderen. Wel gaat het over ‘Vlaanderens
 mooiste wielerwedstrijd’. En zo weet elke wieler-
lief hebber toch waar het over gaat. Vandenhaute
 pikt dat echter niet en dreigt met een schadeclaim

van 500.000 euro als Alain en Marieke hun  plannen
onverminderd verderzetten.

Samenwerking
De tv-maker zelf was gisteren onbereikbaar voor
commentaar. Hij zat, volgens een  woord voerster,
op de fiets... Koersdirecteur Wim Van  Herreweghe
wilde wel zeggen dat wat er zich op dit moment
achter de schermen afspeelt, een  «louter commer-
cieel geschil» is. «Het zit zo: in dat prachtige kasteel
en op dat prachtige domein vindt er een commer-
ciële exploitatie van de Ronde van Vlaanderen
plaats. Dat is helemaal iets anders dan iemand die
thuis de barbecue aansteekt en zijn  familie uitno-
digt. Dat is zelfs iets anders dan een groot bedrijf,
genre Willy Naessens, dat op de  Koppenberg zijn
éigen klanten uitnodigt. Hier  hebben we het over
‘commerciële hospitality’, waarbij vippakketten
voor de Ronde verkocht worden. Dat is iets wat wij
zélf willen doen, of in samenwerking mét de
 mensen die dat doen. Maar dan moet er een
 degelijk commercieel akkoord komen. En dat is er
hier nog niet. Maak zelf even de rekening: twee-
duizend man maal enkele honderden euro’s...»
Van Herreweghe maakt zich sterk dat er straks een
 oplossing uit de bus komt. Maar Alain Corneille en
Marieke Van Ghyseghem zijn alvast niét van plan
om te buigen of de deuren dicht te houden. 
«Dit is ons levenswerk, een culinair feest voor
 zovele  mensen. We  laten dat niet vergallen.»

OP DAT DOMEIN 
VINDT EEN COMMERCIËLE
EXPLOITATIE VAN
DE RONDE PLAATS
Koersdirecteur Wim Van Herreweghe

WE DOEN DIT AL JAREN
UIT LIEFDE VOOR
DE WIELRENNERIJ,
NIET VOOR DE WINST
Alain Corneille en Marieke Van Ghyseghem

Voordat Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd op paaszondag van start gaat,
wordt er nog een stevig achterhoedegevecht gevoerd. Televisiemaker Wouter
Vandenhaute — sinds kort eigenaar van de Ronde van Vlaanderen — vermoedt 
dat het grootste culinaire vipdorp op ‘Domein Kasteel Oudeberg’ flink wat
 opbrengt en wil boter bij de vis. Hij komt echter niet tot een akkoord met de
 kasteeleigenaars en eist nu een schadeclaim van 500.000 euro als Alain
 Corneille en Marieke Van Ghyseghem hun vipdorp volgende zondag openen. 
«Dit is te gek voor woorden. We laten ons levenswerk niet zomaar afpakken.»

Marc Dutroux
krijgt klappen 
in gevangenis

In de gevangenis van Nijvel zijn
donderdag medegedetineerden
op Marc Dutroux afgestormd. De
cipiers kwamen massaal tussen-
beide, maar konden niet ver hin -
deren dat de kindermoordenaar
 enkele klappen kreeg. Dutroux
krijgt wel vaker bedreigingen en
verwijten naar zijn hoofd  ge -
slingerd. Meermaals hebben
 gedetineerden al geprobeerd om
hem af te ranselen. Daarom mag
hij pas zijn cel verlaten als de
 andere gevangenen weer achter
slot en grendel zitten. Bovendien
weten de gevangenen dat ze bij het
minste geweld op Dutroux naar de
isolatiecel vliegen of overgeplaatst
worden naar een andere ge vange-
nis. Blijkbaar hadden enkele  ge -
detineerden dat ervoor over om
 Dutroux te kunnen afranselen. (TV)
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KURT WERTELAERS

Tijdens de Ronde van Vlaanderen mag het voor vele
wielerliefhebbers al eens wat méér zijn. Ze  worden
op hun wenken bediend in allerhande vipdorpen,
waar de wijn en het bier rijkelijk vloeien, waar de
buffetten eindeloos lang zijn en waar ‘Vlaanderens
mooiste’ intussen te volgen is op  grote plasma -
schermen. Al jarenlang opent feestzaal  ‘Domein
Kasteel Oudeberg’ de deuren om op de Muur van
Geraardsbergen het grootste vipdorp van allemaal
te creëren. «Telkens weer een fantastisch feest», 
zegt Alain Corneille, bezieler van het evenement.
Maar dit jaar moet er eerst nog even door een zure
appel gebeten worden.

Meer geld
De grote baas van Woestijnvis, Wouter Vanden -
haute, die via zijn bedrijf ‘Flanders Classics’ de  Ronde
van Vlaanderen overnam, is immers langs geweest
en berekende dat de vergoeding die exploitant Alain
en zijn vrouw Marieke daar jaarlijks voor  ophoesten
— zo’n 5.000 euro — toch wat aan de lage kant is.
Tweeduizend genodigden die minstens 100 euro
neertellen: daar moest volgens Vandenhaute flink
wat aan te verdienen zijn.  «Hij wilde meer geld zien»,
zegt Alain. «Véél meer. Eerst vroeg hij 50 euro per
persoon — goed voor 100.000 euro! Ik dacht dat ik

van mijn stoel viel. Daarna vroeg hij 75.000 euro,
uiteindelijk 50.000 euro.» Of nog steeds tien keer
meer dan wat Corneille tot nu toe betaalde.
Vandenhaute was links en rechts ook al bij andere
organisatoren gaan aankloppen. Soms met succes.
«Maar er was geen sprake van dat wij zo’n bedrag
zouden kunnen betalen», zegt Alain Corneille. «Dat
iemand zoiets durft te vragen. Ik was er ziék van. We
doen dit al jarenlang uit liefde voor de wielrennerij.
Niet voor de winst, heus niet. We doen het voor het
onderhoud van ons domein en het toerisme in de
streek. Dit evenement is langzaam gegroeid en een
bijzonder mooi jaarlijks gebeuren. Er komt veel volk
naar ons vipdorp. Enfin, dat men ons dit wil  af -
pakken, dat kan er bij ons niet in. Als ik erover
 nadenk, bonkt mijn hart in mijn keel.»

Weggekaapt
Hoe dan ook, de grote baas van de Ronde moet flink
zijn zinnen gezet hebben op het vipdorp van ‘Kasteel
Oudeberg’. Dat hij, met ‘Flanders Classics’, aan de
aankomst in Meerbeke eengi-gan-tisch tentendorp
neerpoot, zal daar wel niet vreemd aan zijn.
 Vandenhaute kaapte daarvoor zelfs de man weg 
die al jaren voor de catering in het kasteel zorgde.
«Niet alleen dat, hij was vijf jaar lang mede -
organisator», zucht Alain Corneille. De man is er 
het hart van in. «Jaren geleden zaten wij met de

Vipdorp-uitbaters Alain  Corneille en Marieke
Van Ghyseghem. Ronde-baas Wouter Vanden-
haute eist plots tien keer meer geld van hen.

«Ons levenswerk laten   
we niet afpakken»

Fo
to

 B
el

ga

Fo
to

’s 
Ko

s, 
D

e 
Ra

m
m

el
ae

re

All rights reserved. Gebruik en reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Mediargus NV, Barastraat 175, 1070 Brussels, TEL:(+32)2 7400970 FAX:(+32)2 7400971


