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COMMUNICATIE OVER AFGHANISTAN ZAAIT VERDEELDHEID

‘Dit was zeker
niet de eerste keer’
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in Afghanistan:
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partij. Defensie meldde daags na
het incident, afgelopen zaterdag,
alleen dat de zes betrokken ontmijners tijdens het gevecht in
hun voertuig zaten. ‘We hadden
op dat moment niet meer informatie’, klonk het enkele dagen later, toen bleek dat twee ontmijners hadden deelgenomen aan
het gevecht.
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Steun aan Duitse Provincial
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vvrachten
ra
rachten
c
laden en lo
ossen
sse .
lossen.
O er
Operational
Mentoring
Mentoriing
ing
ng
and LLiaison Teams
(O
(OMLT),
),
ong.
ng 60
0
militairen.
ilitair
i
Afghaans
Afghaa
anss bat
bataljon
opleiden
eid n en
ondersteun
ond
ondersteunen.
unen
e .

AZIE

‘Ik geloof nooit
dat ze zoiets zouden verzwijgen’

Kaboell
Kabul
Bescherming internationale
luchthaven, militaire
vertegenwoordiging
ISAF-hoofdkwartier

DIRK DEBOODT (ACOD)

A F G H A N I S TA N
Kandahar

Kandahar
Zes F16’s voor Operatie
Guardian Falcon. Verkenningsvluchten en steun
grondtroepen.

PAKISTAN
ISAF: Navo-operatie, voluit International Security and Assistance Force.
Omvat deelname van 89.500 militairen uit 44 landen.
Leiding in handen van Amerikaanse Generaal Stanley A. McChrystal.

100 km
DS-Infografiek BDN, LOB | Foto: BLG

Terwijl Duitsland vrijdag de drie militairen begroef die vorige week sneuvelden in Afghanistan, weigert het stof in ons land te gaan liggen. Het socialistische huishouden is verdeeld in doofpot-believers en non-believers.
PETER DE LOBEL
BRUSSEL ‘We moeten

de feiten onder ogen zien. Velen noemen de inzet van troepen in Afghanistan oorlog. Ik begrijp dat
goed.’ De Duitse bondskanselier
Angela Merkel sprak klare taal op

de begrafenis van de drie Duitse
soldaten die vorige vrijdag sneuvelden in Afghanistan. Wie naar
Afghanistan trekt voor een militaire operaties neemt deel aan
een Krieg. Ook minister van De-

fensie Karl-Theodor zu Guttenberg nam het in Duitsland zo beladen K-woord in de mond. Maar
Merkel voegde daar even klaar en
duidelijk aan toe: ‘Ik sta achter de
inzet van troepen in Afghanistan,

BVBA 32
TURNHOUT
DESIGN

WWW.MASTERMEUBEL.BE
STWG OP DIEST 111 (N19) • TURNHOUT •014/416113
VAN 11 TOT 18 U. • ZAT. & ZON. OPEN • VRIJ. GESL.

PROMOTIEVERKOOP STOFFEN & KLEDING VAN VORIGE COLLECTIES
VROUWEN & MANNEN

ANN DEMEULEMEESTER
HAIDER ACKERMANN
ADRES:
BVBA 32 - POPULIERENLAAN 34 - 2020 ANTWERPEN
WOENSDAG 21 APRIL
VAN 10.00 TOT 19.00 UUR
DONDERDAG 22 EN VRIJDAG 23 APRIL
VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
ZATERDAG 24 APRIL
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

omdat die de veiligheid van ons
land ten goede komt.’
In Duitsland, dat onlangs de onpopulaire beslissing nam om extra troepen te sturen, spitst de
discussie zich nu vooral toe op de
krakkemikkige of ontoereikende
uitrusting van de Bundeswehr in
Afghanistan. Binnenkort heeft
Duitsland 5.350 manschappen
ter plaatse, het dodental ligt sinds
vorige week op 39.
In België gaat het er heel wat
kleinschaliger aan toe. Vooreerst
omdat de troepeninzet met maximaal 626 militairen (zie kaart)
beduidend lager ligt. Maar ook
omdat de zes Belgen die bij het incident betrokken waren, allemaal
veilig de basis bereikten en er een
hele week gebakkeleid werd over
de communicatie rond de schiet-

Rudy Smits van ACOD-Defensie
ziet daar een uitgekiende strategie in. Hij had het gisteren in zowat alle journaals over een ‘doofpotoperatie’. SP.A-kamerlid Dirk
Van der Maelen gelooft eveneens
dat er bewust informatie achtergehouden is.
Dirk Deboodt, als bestendig secretaris een trapje boven Smits in
de ACOD-rangorde, vindt die theorie ‘onzin’ en de uitspraken van
Smits moeilijk te vatten. Volgens
hem was Defensie echt nog niet
op de hoogte. ‘Ik geloof nooit dat
ze zoiets zouden verzwijgen, daar
heeft niemand belang bij. Bovendien hebben die militairen contact met hun familie, je kan zo’n
incident gewoon niet stilhouden.’
Waar iedereen het wel roerend
over eens is, is dat het de laatste
maanden veel onveiliger is geworden in en rond Kunduz. ‘Dit
was zeker niet de eerste keer’,
klonk het gisteren op de persbriefing. De laatste weken krioelt het
in die briefings inderdaad van
termen als ‘troepen in contact’,
‘luchtsteun gevraagd’, ‘waarschuwingsschoten gelost’, ‘raketaanval op compound’, ‘vuurcontact
met opposanten’...
Belgen die deel uitmaken van het
Duitse Provincial Reconstruction
Team (PRT) in Kunduz klagen dat
de Duisters ‘een flutopdracht’
hebben (DS 5 februari) en te weinig doen om de provincie onder
controle te krijgen.
Daarbij wordt regelmatig naar de
‘caveats’ gewezen, de beperkingen die elk land verbindt aan internationale missies. Voor de
Duitse troepen zijn die vrij streng
wat betreft zelf het vuur openen
en zich buiten bepaalde zones begeven. ‘En dat hebben de taliban
na een tijdje ook door’, zegt Emmanuel Jacob, voorzitter van de
militaire vakbond ACMP. ‘Dat
heeft zijn weerslag op de veiligheid van de Belgen.’
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Faciliteitengemeenten fuseren zou helpen
Er moet een Vlaming zitten in elk schepencollege van
de faciliteitengemeenten van de Rand. Een fusie kan
daartoe leiden. Een wijziging in de kiesverrekening
ook, zegt kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD).
GUY TEGENBOS
BRUSSEL Een van

de honderden kleine puzzelstukjes waarmee de zwijgende koninklijke onderhandelaar Jean-Luc Dehaene
(CD&V) speelt bij de ontmijning
van de BHV-bom, is de rechtstreekse verkiezing van de burgemeesters van de zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand
(Drogenbos, Linkebeek en SintGenesius-Rode in het zuiden,
Wemmel in het noorden en Kraainem en Wezembeek-Oppem in
het oosten).
Dat is alleszins wat de Franstalige
partijen vragen. Want dan moeten die burgemeesters niet meer
benoemd worden door de Vlaamse regering. Die weigert de benoeming van drie van de zes Franstalige faciliteitenburgemeesters
(Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem) omdat ze balorig
zijn en blijven weigeren de taalwet na te leven. De drie anderen
doen dat niet.
Als ze niet meer benoemd worden
door de Vlaamse regering maar
rechtstreeks verkozen worden,

kan de Vlaamse regering hun benoeming niet meer blokkeren, redeneren de Franstalige partijen.
De Vlaamse partijen zijn tegen,
en wijzen erop dat rechtstreeks
verkozen burgemeesters nog altijd kunnen geschorst worden als
ze de wet niet naleven.
HAPPART-PRINCIPE

De rechtstreekse verkiezing van
die zes burgemeesters sluit aan
bij een ander puzzelstukje dat
ooit al eens ingevoegd werd in de
Belgische constructie: de rechtstreekse verkiezing van de schepenen in die Randgemeenten.
Dat vroegen de Franstaligen destijds om het zogenaamde Happart-principe op die schepenen te
kunnen toepassen. Dat houdt in
dat de Belgische wet ervan uit
gaat dat wie in zo’n gemeente
rechtstreeks verkozen is, per definitie voldoet aan de taalvereisten.
Rechtstreeks verkozen schepenen worden dus geacht de Nederlandse taal machtig te zijn, en
hoeven dit niet meer te bewijzen.

‘Met een Vlaamse
schepen zouden
balorige
burgemeesters
niet balorig
kunnen zijn’
LUK VAN BIESEN
OPEN VLD-KAMERLID
UIT KRAAINEM

spaar slimmer

Dat zou dan ook gelden voor
rechtstreeks verkozen burgemeesters.
Maar dat zijn Franstalige vragen.
Wat kan van Vlaamse kant als tegenprestatie gevraagd worden?
Het Kraainemse kamerlid Luk
Van Biesen dacht niet aan compensaties maar heeft wel ideetjes
die op hun beurt puzzelstukjes
zouden kunnen zijn die aansluiten op de vorige en waarmee
Jean-Luc Dehaene zou kunnen
spelen.
Een fusie van de faciliteitengemeenten ligt voor de hand, vindt
Van Biesen. En bovenal de wijziging van de kiesverrekening in de
faciliteitengemeenten.
Er zijn objectieve argumenten
voor een fusie. De bestuurskracht
van die gemeenten, zeker van de
kleinste, is erg laag. Maar voor
Van Biesen domineren politieke
argumenten. De moeilijkheid van
de Vlaamse partijen in die gemeenten is dat ze klein zijn en
soms niet sterk genoeg om een
rechtstreeks verkozen Vlaamse
schepen te behalen.
Hoe kleiner de gemeente, hoe
moeilijker het is een schepen te
bekomen. Er zijn twee mechanismen om dat makkelijker te maken: grotere gemeenten maken,
of de kiesverrekeningen wijzigen.
Dat is niet onrealistisch: Kraainem (13.000 inwoners) en We-

zembeek-Oppem (13.500) liggen
tegen elkaar; Drogenbos (4.800),
Linkebeek (4.700) en Sint-Genesius-Rode (18.000) liggen op een
rij. Alleen Wemmel (15.000) ligt
wat apart in het noorden.
Een andere verrekening van de
stemming kan ook helpen, zegt
Van Biesen. In België zijn twee
kiesverrekeningssystemen (voor
de omzetting van stemmen in zetels) in zwang: ze staan bekend
als Imperiali en D’Hondt. De eerste speelt wat meer in het voordeel van de grote partijen en in
het nadeel van de kleine partijen.
België is een D’Hondt-land maar
voor de lokale verkiezingen hanteert het nog altijd Imperiali.
Met een D’Hondt-verrekening
zouden de Vlamingen wellicht in
alle zes de gemeenten een Vlaamse schepen kunnen hebben. ‘In
gemeenten met zo’n rechtstreekse verkiezing moeten politieke
minderheden makkelijker aan
bod komen’, bevestigt Van Biesen.
Waarom is die Vlaamse schepen
zo belangrijk? Schepencolleges
die rechtstreeks verkozen zijn,
moeten beslissen in consensus.
Dit wil zeggen dat ze niet tégen de
Vlamingen kunnen regeren. De
drie balorige burgemeesters komen uit gemeentes die geen
Vlaamse schepen hebben. Die
kunnen ‘zot doen’ en de taalwetten met de voeten treden.

crest30 en crest30 duo
geniet van de heropleving
van de markten,
met kapitaalgarantie
In deze woelige tijden is financiële zekerheid moeilijk te vinden.
En gewoon sparen is voor u niet de ideale oplossing. Er moet dan toch
een betere manier zijn.
AXA bekijkt dat anders. Met crest30 en crest30 duo kunt u
slimmer sparen. Deze formules, elk met hun eigen karakteristieken,
willen profiteren van de heropleving van de financiële markten om
u een aantrekkelijk rendement aan te bieden door middel van een
professioneel beheerd aandelenluik. Dit alles met een kapitaalgarantie
die de nettospaarreserve van het contract beschermt. Klinkt goed?
Dat is het ook. Dankzij crest30 en crest30 duo kan uw spaargeld in de
beste en de veiligste omstandigheden renderen. Da’s echt slim bekeken.
Crest30 en crest30 duo zijn spaarverzekeringen tak 21 van AXA Belgium,
voor stortingen vanaf 2.500 euro. Crest30 duo is open voor zowel
nieuwe stortingen als bijstortingen; crest30 is enkel toegankelijk voor
bijstortingen op het bestaande contract.
Vraag meer uitleg aan uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar en
lees de financiële infofiches op www.axa.be.
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