
Minister van Justitie Stefaan De 
Clerck (CD&V) en Vlaams welzijns-
minister Jo Vandeurzen (CD&V) on-
dertekenden in het Antwerpse pro-
vinciehuis het protocol kindermis-
handeling. Met deze  afspraak ver-
binden beide ministers zich tot:

het bevorderen en organiseren 
van overleg over kindermishande-
ling op lokaal en Vlaams niveau.

sensibilisering, informatie en 
vorming.

een gemeenschappelijk stappen-
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plan voor de bestrijding van kinder-
mishandeling.

Het goede voorbeeld werd al gege-
ven door Domus Medica, de weten-
schappelijke vereniging van Vlaam-
se huisartsen. Deze vereniging stelde 
voor huisartsen een stappenplan op 
als er een vermoeden van gezinsge-
weld is. Het plan geeft niet alleen 
instrumenten rond het inschatten 
van het probleem, maar ook hoe bij 
noodsituaties politie en parket kun-
nen worden ingeschakeld. 

Het stappenplan is via een website 
te raadplegen. Domus Medica krijgt 
er de veiligheidsprijs van de provin-
cie Antwerpen voor. Het gaat om 
5.000 euro.  

0  

Startersmelk voor baby’s werd tot 
op heden enkel in de apotheek ver-
kocht. Dit was evenwel niet wette-
lijk geregeld. Daardoor wordt dit nu 
meer en meer verdeeld in de super-
markten. “Babyvoeding in de eerste 
weken van het leven van de pasge-
borene is een delicate zaak en vergt 
professionele begeleiding van arts 
en apotheker”, zegt dr. Louis Ide van 
de N-VA. Hij dient een wetsvoorstel 
en resolutie in die startersmelk ex-
clusief voor de apotheek voorbe-
houdt. 

0 Voorzitter van de Europese Raad 
Herman Van Rompuy gaat een dicht-
bundel uitbrengen. Het wordt - hoe 
kan het ook anders - een verzame-
ling Japanse haiku’s die de voorma-
lige premier de voorbije jaren heeft 
neergepend. Verschillende van zijn 
werkjes verschenen al in de media en 
zijn haiku naar aanleiding van het 
EU-triovoorzitterschap van België, 
Spanje en Hongarije haalde zelfs de 
internationale pers. De bundel, die 
op 15 april uitkomt, krijgt de passen-
de naam Haiku. 

0 De commissies van het Vlaams Par-
lement gaan deze legislatuur slechts 
één buitenlandse “dienstreis” ma-
ken. Alleen de commissie “Buiten-
lands Beleid” mag nog wel twee keer 
op uitstap. Het parlement keert terug 
naar het oude systeem van dagver-
goedingen voor de deelnemers. Die 
worden berekend volgens de levens-
standaard van het bezochte land en 
schommelden de voorbije jaren tus-
sen 64 en 110 euro. Dat bedrag komt 
bovenop de kosten voor verplaatsing 
en hotel. 

0 Het Grondwettelijk Hof heeft de 
beroepen van Electrabel, Synatom, 
EDF en SPE tegen de begrotingsbij-
drage van 250 miljoen voor 2008 
verworpen. Dat is een budgettaire 
opsteker voor de regering, die het 
geld anders had moeten terugstor-
ten en wellicht hetzelfde had moeten 
doen met een soortgelijk bedrag voor 
de begroting 2009. Het gaat om een 
bijdrage voor het langer openhouden 
van de kerncentrales. Van 2010 tot 
en met 2014 bedraagt ze tussen 215 
en 245 miljoen per jaar. 
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Dat zegde staatssecretaris voor 
Migratie Melchior Wathelet (cdH) 
gisteren in de Senaat. Wellicht zo’n 
8.000 dossiers zouden ook toegeko-
men zijn als er geen instructie was ge-
weest die regularisatie ruimer moge-
lijk maakte tussen 15 september en 
15 december 2009. 

Tegelijk werden in dezelfde peri-
ode 12.657 oude dossiers “geactua-
liseerd”: de illegalen konden nieuwe 
elementen indienen om na te gaan of 
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ze konden voldoen aan de ruimere 
regels van de instructie. Om hoeveel 
personen het gaat is nog niet duide-
lijk. Maar men schat dat er zo’n 1,6 
personen per dossier zijn. 

Het cijfer is bovendien nog niet vol-
ledig omdat Antwerpen en enkele 
Brusselse gemeenten nog niet alle 
dossiers hebben doorgestuurd.

Eind februari moest de Dienst 
Vreemdelingenzaken nog 18.254 re-
gularisatiedossiers om humanitaire 
redenen afhandelen. Met de dossiers 
om medische redenen erbij komt dat 
op 27.273 dossiers. 

In heel 2009 werden 14.830 ille-
gale personen geregulariseerd om 
humanitaire redenen.

Dat zegt de federale ombudsman in 
zijn jaarverslag 2009. Een derde van 
de bevolking heeft ofwel geen recht-
streekse toegang tot internet ofwel te 
weinig kennis om het te gebruiken en 
daar moet de overheid rekening mee 
houden. 

Voorts levert de ombudsdienst 
kritiek op de gebrekkige opvang van 
asielzoekers en op de zware tekortko-
mingen in de behandeling van de for-
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faitaire korting op de energiefactuur. 
Soms komt de ombudsdienst via een 
klacht bizarre en vergeten wetgeving 
op het spoor. Volgens een wet uit 1931 
mag een Belgische ambassade geen 
huwelijkscontract verlijden tussen 
een Belgische vrouw en een vreem-
deling. Dat mag echter wel voor een 
Belgische man en een buitenlandse 
vrouw. De ombudsman beveelt aan 
om de wet zodanig te wijzigen dat 
deze discriminatie verdwijnt. 

Vorig jaar ontving de dienst 6.429 
nieuwe dossiers: 5.235 klachten en 
1.184 vragen om informatie, een stij-
ging met 16% tegenover 2008. 
i

Bourgeois kondigde gisteren in 
het Vlaams parlement na vragen 
van Joris Van Hauthem (Vlaams Be-
lang) en Christian Van Eyken (UF) 
aan dat hij het ministerieel besluit 
had ondertekend dat de voordracht 
van de drie afwijst. Het gaat om 
de waarnemende burgemeesters 
Arnold d’ Oreye de Lantremange 
in Kraainem, Damien Thiéry in Lin-
kebeek en François Van Hoobrouck 
d’Aspre in Wezembeek-Oppem. 

De beslissing van Bourgeois is 
bijzonder lastig voor koninklijk 
opdrachthouder Jean-Luc Dehae-
ne, die na de paasvakantie met 
een oplossing voor Brussel-Halle-
Vilvoorde op de proppen moet ko-
men. De benoeming van de drie is 
samen met de uitbreiding van Brus-
sel een topprioriteit van de Frans-
talige partijen. CD&V vindt de ti-
ming trouwens “zeer ongelukkig”, 
temeer “omdat er geen dwingende 
reden is om daar nu een besluit over 
te nemen”.

Sinds de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2006 is de benoeming 
van het trio al voor de derde keer 
geweigerd. Marino Keulen (Open 
Vld), voorganger van Geert Bour-
geois, besloot in 2006 en in 2008 
om de drie niet te benoemen we-
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gens overtreding van de taalwet. De 
drie gemeenten werd gevraagd om 
een nieuwe voordracht van een kan-
didaat-burgemeester in te dienen 
maar ze droegen telkens dezelfde 
kandidaten voor en zetten daarmee 
een carrousel in gang.

De jongste voordracht dateert van 
1 april 2009. Volgens Bourgeois heeft 
het vrij lang geduurd voor het derde 
niet-benoemingsbesluit werd onder-
tekend omdat hij eerst alle mogelijke 
sporen heeft onderzocht om tot een 
“constructieve oplossing” te komen. 
Dat is “helaas” niet gelukt.

Bourgeois hanteert dezelfde mo-
tivering als Keulen om de drie niet 
te benoemen. “Ze overtraden meer-
maals de taalwetgeving bij het ver-
sturen van oproepingsbrieven voor 
de verkiezingen en negeren moed-
willig en doelbewust de taalwetge-
ving. Ze zijn geen burgemeesters en 
zullen ook nooit burgemeester van 
een Vlaamse gemeente worden”, al-

dus Bourgeois.
Het niet-benoemingsbesluit is gis-

teren naar de drie gemeenten ver-
stuurd, met de vraag om zo snel mo-
gelijk “andere, aanvaardbare” kan-
didaten voor te dragen.

De PS roept alle partijen op om 
de dialoog te handhaven en de toe-
komst van het land niet in handen te 
geven van extremisten. Volgens de 
partij is het niet de eerste noch de 
laatste poging van de separatistische 
N-VA om de institutionele dialoog te 
beschadigen en mogen de gematigde 
partijen niet in de val trappen.

Luk Van Biesen (Open Vld) vindt 
de beslissing van Bourgeois logisch 
omdat er geen enkel nieuw feit is dat 
hun benoeming nu wel mogelijk zou 
maken. 

Vlaams Belang vraagt de Vlaamse 
regering te onderzoeken hoe de drie 
via een tuchtprocedure definitief af-
gezet kunnen worden.

Kinderen uit de derde kleuterklas 
die het voorbije schooljaar minder 
dan 220 halve dagen naar school 
zijn gegaan, moeten een taalproef 
afleggen. Als blijkt dat ze onvol-
doende het Nederlands beheer-
sen, mogen ze niet naar het eerste 
leerjaar. Dat is het gevolg van een 
decreet dat in maart vorig jaar is 
goedgekeurd en dat meer kleuters 
aan het onderwijs wil laten parti-
ciperen.

“In het Antwerps stedelijk onder-
wijs alleen al zullen naar schatting 
150 tot 200 kleuters vanaf juni de 
taaltoets moeten afleggen”, zegt 
Robert Scheltjens, algemeen di-
recteur basisonderwijs. De admi-
nistratie onderwijs spreekt over 
ongeveer 1.400 kleuters voor heel 
Vlaanderen,

“De grote vraag is wat er moet ge-
beuren met de kleuters die niet sla-
gen. Zij moeten terug naar de derde 
kleuterklas, maar die zit intussen al 
overvol met kleuters die doorstro-
men vanuit de tweede kleuterklas. 
Die bezorgdheid komt bovenop het 
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hele capaciteitsprobleem.”
Dis Van Berckelaer, directeur van 

het Antwerps katholiek onderwijs, 
bevestigt die bezorgdheid. “Door de 
samenstelling van de leerlingenpo-
pulatie - meer anderstaligen en kans-
armen - zullen in een grootstad als 
Antwerpen meer kleuters een test 
moeten ondergaan.” 

Vooral de Centra voor Leerlingen-
begeleiding (CLB) zijn niet te spre-
ken over de taalproef. 

“Ons stoort niet zozeer dat wij bij 
het ontwikkelen van de toets niet be-
trokken zijn geweest”, zegt Michèle 
Vancouillie, coördinator basisonder-
wijs voor het stedelijk CLB. “Wel dat 
deze nieuwe toelatingsvoorwaarden 
onze manier van werken doorkrui-
sen. Onze taak is ouders en kinde-
ren begeleiden. Nu moeten wij na één 
toets, die slechts één aspect meet op 
één bepaald moment tegen ouders 
gaan zeggen dat hun kind niet naar 
het eerste leerjaar mag. Het lijkt of 
we teruggaan naar de omstreden 
PMS-tests.”

“Ouders bewustmaken van het 
belang van taal en aanwezigheid op 
school, doe je niet door hun kind te 
laten dubbelen in de derde kleuter-
klas”, voegt Stefan Grielens, stafme-
dewerker van de Vrije CLB-Koepel, 
eraan toe. 
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spaar slimmer

In deze woelige tijden is fi nanciële zekerheid moeilijk te vinden. 
En gewoon sparen is voor u niet de ideale oplossing. Er moet toch een 
betere manier zijn. 
AXA bekijkt dat anders. Met crest classic spaart u slimmer. 
AXA waarborgt u een hoge rentevoet waarop een winstdeling kan worden 
toegekend. Dit alles met kapitaalgarantie die de nettospaarreserve 
van uw contract beschermt. Klinkt goed? Dat is het ook! In 2009 heeft 
crest classic een rendement – zijnde de gewaarborgde rentevoet en de 
winstdeling 2009 samen– van 3,20% opgeleverd. U spaart dus zonder 
risico en geniet volop fi nanciële zekerheid. Da’s echt slim bekeken.

Crest classic is een spaarverzekering tak 21 van AXA Belgium voor 
stortingen vanaf 2.500 euro. Het rendement van 3,20% in 2009 
biedt geen waarborg voor toekomstige rendementen maar bewijst 
het vakkundige beheer van het fonds. Dit rendement zal tijdens de 
volgende Algemene Vergadering van AXA Belgium ter goedkeuring 
worden voorgelegd. 

Vraag meer uitleg aan uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar en 
lees de fi nanciële infofi che op www.axa.be.

crest classic
3,20% rendement 
in 2009
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