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LUKAKU: «100% zeker 
dat ik blijf»
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DE GROOTSTE KRANT VAN HET LAND
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Na talloze accijnsverhogingen om het roken te
ontmoedigen, heeft minister van Financiën
 Didier Reynders (MR) nu de deur opengezet 
voor prijsdalingen. Sinds kort mogen winkeliers
tabak verkopen onder de prijs die vermeld staat
op het fiscale zegel van het pakje. Aldi is alvast
op de kar gesprongen. 

Aldi verkoopt sinds kort allerlei
tabaksproducten onder de prijs
die vermeld staat op het fiscale
zegeltje van de overheid, zo stelde
Kamerlid Luc Van Biesen (Open
Vld) vast. Dat is merkwaardig,
want sinds 1 augustus 1994 zijn
winkeliers verplicht om sigaret-
ten, sigaren en roltabak te verko-
pen aan de prijs die vermeld staat
op het vignetje van Financiën.
Toch gaat Aldi niet in de fout, zo

blijkt. «Sinds 1 november 2009 is
er geen enkele belemmering
meer om te verkopen onder de
prijs op het zegel», zegt Francis
Adeyns van de Federale Over-
heidsdienst Financiën. «Een mi-
nisterieel besluit van de minister
van de Financiën heeft die ver-
plichting geschrapt.»
Die zet van Reynders zorgt voor
flink wat consternatie binnen de
meerderheid. «We hebben jaren

de accijnzen verhoogd in het be-
lang van de volksgezondheid en
nu zouden we toelaten dat de
prijs zakt. Dat tart elke logica. Ik
hoop dat dit snel wordt  bij -
gestuurd», zegt Open Vld’er Luc
Van Biesen. Minister van Volksge-
zondheid Laurette Onkelinx (PS)
is al helemaal verontwaardigd:
«Deze maatregel gaat lijnrecht in
tegen het kankerplan
van de regering.»

Reynders laat
prijsdaling

sigaretten toe

Het gerecht in Kortrijk voert een
onderzoek naar Antoon Vanden-
hende, de 75-jarige pastoor van
Bellegem. Hij zou tienduizenden
euro’s van de kerkgemeenschap
gegeven hebben aan afpersers, die
ermee dreigden zijn seksuele
 avonturen aan de grote klok te
hangen. De priester zou onder
meer geld van een collecte voor
Broerderlijk Delen verduisterd
 hebben. Hij beweert dat het geld
werd gestolen uit zijn pastorij.
Nog opmerkelijk zijn vermeende
diefstallen in de kerk van Bellegem.
De gestolen goederen — onder
meer een waardevolle kelk — kon
de pastoor zogezegd terugkrijgen
tegen forse betaling. De recherche
onderzoekt nu of de pastoor de
diefstallen verzonnen heeft om
geld te vinden voor zijn afpersers.

«Wettelijke pensioenleeftijd blijft op 65»
63 jaar», aldus Daerden. Maar tot
grootse hervormingen van het
stelsel komt het allicht niet meer
tussen nu en de verkiezingen van
2011. «Ik laat me niet opjagen», al-
dus Leterme, veelbete-
kenend. (JS)

Man rijdt eigen
gestolen auto

klem
Een automobilist heeft gister-
middag in Bost bij Tienen zijn
 eigen gestolen wagen klemgere-
den. De man was onderweg toen
hij plots zijn auto zag rijden die
onlangs gestolen was. Hij haalde
het voertuig in en reed de dieven
klem. Drie inzittenden sloegen
meteen op de vlucht. Later op de
dag pakte de politie hen op in de
Tiense binnenstad. Het gaat om
lokale daders die geen onbeken-
den zijn voor de politie. (KDL)

27.000
AANVRAGEN VOOR
REGULARISATIES

Eind vorige maand had  staats -
secretaris voor Asiel en Migratie
Melchior Wathelet (cdH) in totaal
27.000 aanvragen ontvangen
voor regularisaties. Het zijn de
eerste cijfers sinds de afsluiting
van de collectieve regularisatie
op 15 december 2009. In de prak-
tijk gaat het om veel meer men-
sen, merken Filip De Man (VB) en
Jean-Marie Dedecker (LDD) op,
want een dossier gaat gemiddeld
over 1,6 personen. Zo kom je al
aan een kleine 60.000 mensen die
een aanvraag hebben ingediend
om geregulariseerd te worden. 
Volgens Wathelet heeft de Dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) de
voorbije maanden ook 1.800 dos-
siers doorgespeeld aan het parket
omdat er valse stukken werden
gebruikt. Maar dat leidt volgens
DVZ niet automatisch tot een
weigering. (PGL)

PASTOOR VERDACHT
VAN GESJOEMEL 
MET KERKGELD ! 3
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BE K E R VA N BE L G I Ë
AA GENT EERSTE FINALIST

Sarkozy en
Merkel redden
Griekenland
Er kon gisteren een grapje af tussen de Franse president Nicolas
Sarkozy en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Na intensieve
onderhandelingen kwam er onder hun leiding — eindelijk — een
 akkoord uit de bus voor de financiële problemen van Griekenland.
Dat bepaalt dat het land financiële hulp kan krijgen als het daarom
vraagt. Maar de leningen die de eurolanden kunnen toewijzen,
moeten wel het fiat krijgen van álle landen. Ook van Duitsland. En zo
heeft Merkel vetorecht over elke euro die naar Grieken-
land vloeit. (FrD) Foto Reuters ! 16

Romelu Lukaku speelt volgend seizoen
nog bij Anderlecht. Dat heeft de 
16-jarige spits gisteren zelf gezegd op
een druk bijgewoonde persconferentie.
«Honderd procent zeker, ik ben hier
 volgend seizoen nog», aldus Lukaku. En

wat als er een heel grote club aan-
dringt? «Ik ga niet weg. Echt niet.

Ik zie mezelf tot mijn 19 of 20 bij
Anderlecht blijven. Hier kan ik
mij perfect verder ontwikkelen.
In het buitenland zien ze een
speler van 19 nog altijd als een
jonge gast, daar speel je niet zo
veel.» Foto PN

De regering is niet van plan om te
raken aan de wettelijke pensioen-
leeftijd. «Die is 65 en dat blijft zo»,
zei premier Leterme (CD&V)
 gisteren bij de voorstelling van
het langverwachte Groenboekvan
minister van Pensioenen Daer-

den (PS). In Nederland en Duits-
land wordt die leeftijd geleidelijk
opgetrokken tot 67 jaar, in Groot-
Brittannië tot 68. «Bij ons is de
topprioriteit dat de werkelijke
uitstapleeftijd op termijn om-
hooggaat van 59 naar 62 of 
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