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Franstaligen dragen
nieuwe burgemeesters
voor in drie gemeenten

Nu ook het FDF beseft dat de drie niet-
benoemde burgemeesters in
Kraainem, Wezembeek-Oppem en
Linkebeek nooit zullen worden
benoemd, dragen de Franstalige partij-
en cdH, MR, FDF en PS nieuwe burge-
meesters voor. Dat meldt Open Vld’er
Luk Van Biesen, die in Kraainem in de
gemeenteraad zetelt. In zijn gemeente
steunen de Franstalige partijen de
voordracht van eerste schepen
Veronique Caprasse (FDF) als burge-
meester, zegt Van Biesen. Het zijn de
lijsten UNION die nieuwe kandidaten
voordragen. Dat gebeurt nu ook de
Franstalige onderhandelaars de eis
voor de benoeming van de drie beken-
de kandidaat-burgemeesters niet meer
stellen bij de vorming van de federale
regering. “De Franstaligen hopen nu
dat de Vlaamse regering de voordracht
van Caprasse niet zal wraken”, zegt Van
Biesen. “Zo zouden de drie schepenen -
die hun mandaat niet konden opne-
men door de niet-benoeming - de eed
kunnen afleggen.” Ook in Wezembeek-
Oppem en Linkebeek zouden zulke
gesprekken bezig zijn. (BELGA)

Groen! wil van
Vlaanderen industriële
‘groene tijger’ maken

Naar analogie met de Vlaamse regering
heeft oppositiepartij Groen! een actie-
plan opgesteld om de industrie in
Vlaanderen een toekomst te geven. Het
plan omvat voorstellen om in zestien
industriële sectoren de omslag te maken
naar een duurzame industrie. Volgens
Filip Watteeuw, fractieleider in het
Vlaams Parlement, moet dit vele duizen-
den jobs opleveren. De Vlaamse regering
heeft een ‘groenboek’ voor een nieuw
industrieel beleid. Maar volgens Groen!
focust dat boek te veel op het behoud van
Vlaanderen als een distributieland, waar-
bij de klassieke logistieke sectoren als
motor dienen voor ons economisch her-
stel. De toekomst ligt in groene ontwikke-
lingen, zegt Watteeuw. “De Vlaamse rege-
ring komt niet veel verder dan wat
inspanningen inzake energie-efficiëntie”,
zegt de groene fractieleider.

Jeugdrechters kreunen
onder stijgend aantal
scheidingen

De jeugdrechtbanken kreunen onder
het gestegen aantal (echt)scheidingen.
Dat leidt Open Vld-kamerlid Sabien
Lahaye-Battheu af uit cijfers die ze
opvroeg bij justitieminister Stefaan De
Clerck (CD&V). Op acht jaar tijd steeg het
aantal burgerrechtelijke zaken bij jeugd-
rechtbanken met 45 procent. Lahaye-
Battheu pleit ervoor om de jeugdrecht-
banken te versterken. In 2001 belandden
er 11.388 burgerrechtelijke zaken bij de
jeugdrechter. Vorig jaar steeg dat aantal
tot 16.554. “Het toenemende aantal
rechtszaken zorgt natuurlijk voor lange-
re wachttijden. Daarom hebben de
jeugdrechtbanken zeker versterking
nodig”, zegt Lahaye-Battheu. De oorzaak
van de stijging houdt volgens de Open
Vld-politica verband met de verblijfsre-
geling van kinderen. Het aantal samen-
wonende koppels die scheiden neemt
toe en steeds meer gescheiden ouders
komen op hun oorspronkelijke verblijfs-
regeling terug.

WETSTRAAT KORT

BRUSSEL " Na de Nationale Bank en
het Planbureau wordt nu ook het
Rekenhof ingeschakeld. Die
instelling moet de toepasbaarheid
van bepaalde voorstellen nagaan.
Er blijft een enorme weg af te
leggen om de kloof tussen
Vlamingen en Franstaligen te
dichten.

De Franstaligen schieten het nieuwe model
van bemiddelaar Vande Lanotte om tot fisca-
le autonomie te komen niet af. Dat was ook
niet echt verwacht. Door een formeel njet
hadden ze de stekker uit de onderhandelin-
gen getrokken en dat is nu net wat iedereen
probeert te vermijden. Wie de boel opblaast,
krijgt immers de zwartepiet toegespeeld
voor het spaak lopen van de gesprekken van
de laatste kans tussen de zeven partijen. Dat
niemand de tekst afschiet, is op dit moment
al een bron van optimisme in de Wetstraat.
Ten gronde is er echter niet veel veranderd en
blijft er een serieuze kloof tussen de stand-
punten van Vlamingen en Franstaligen.  

De bemiddelaar kreeg de Vlaamse partijen
maandag min of meer op één lijn achter zijn
nieuwe techniek om fiscale autonomie te rea-
liseren. Hij vermengde daarvoor de twee
modellen (split-rate en belastingkrediet) die
op tafel lagen. De Vlaamse socialist vertrok

van een ‘echte’ splitsing van de belastingta-
rieven, de veelbesproken split-rate. Die wordt
op individuele basis gecombineerd met een
belastingkrediet voor belastingplichtigen
die plots op regionaal niveau meer belastin-
gen zouden moeten betalen.

Na de Vlamingen was het gisterennamid-
dag de beurt aan de Franstaligen.
Vertegenwoordigers van PS, cdH en Ecolo
hadden zich daarvoor in een voorbereidende
vergadering anderhalf uur over het voorstel
gebogen. Nadien trok een delegatie met
onder meer Elio Di Rupo (PS), Joëlle Milquet
(cdH) en Jean-Michel Javaux (Ecolo) naar
Vande Lanotte. De drie partijen lieten weten
dat er verduidelijkingen en preciseringen
nodig zijn. Een reeks opmerkingen werd
mondeling overgemaakt met de belofte de
amendementen zo snel mogelijk schriftelijk
te overhandigen.

Sui generismodel

Na het einde van de bijeenkomst verklaar-
den Di Rupo en Javaux dat het voorstel een
goede basis vormt. “Dit is iets waarop we
kunnen voortwerken. We zullen dit bestude-
ren en het resultaat van die analyse doorge-
ven”, aldus Di Rupo. Volgens de PS-voorzitter
heeft de bemiddelaar de voorbije weken
genoeg het terrein verkend en rekening

gehouden met een reeks opmerkingen die
tijdens vorige vergaderingen naar voren
zijn gekomen. Op de vraag of het nu eerder
om een split-rate gaat, dan wel om het belas-
tingkredietmodel gaat, antwoordde Di
Rupo: “Het is een sui generismodel. In België
is het normaal dat compromissen een mix
zijn van verschillende oplossingen.” 

Volgens Javaux zitten er interessante
zaken in de tekst, maar moeten andere ele-
menten worden herwerkt omdat ze niet
goed zijn voor alle gemeenschappen.
“Uiteraard zullen er amendementen wor-
den ingediend”, luidde het. “Maar het
belangrijkste is dat we voortwerken.” De
Franstalige partijen vinden het niet onlo-

gisch dat ze veel opmerkingen hebben. “We
moeten immers zeker zijn dat een nieuwe
financieringswet de twaalf principes res-
pecteert waarover we het eind augustus
eens waren. Zo mag er geen verarming zijn
van een regio.” Een Vlaamse onderhande-
laar toonde zich iets minder positief en
merkte op dat de Franstaligen de essentie
van het voorstel tussen haakjes hadden
laten zetten. Er komen trouwens ook nog
Vlaamse amendementen op de tekst, waar-
door opnieuw een heuse amendementen-
slag dreigt op te duiken.

Vande Lanotte gaat de hulp van het
Rekenhof inroepen. Die instelling moet
de toepasbaarheid van bepaalde techni-

sche voorstellen nagaan. Eerder deed hij
al een beroep op de Nationale Bank en
het Federaal Planbureau om de gevolgen
van de verschillende voorstellen te 
berekenen.

De bemiddelaar brengt vandaag om 10
uur tussentijds verslag uit bij de koning.
Nadien ontvangt hij de voorzitters van de
zeven onderhandelende partijen afzon-
derlijk voor bilaterale gesprekken over de
volledige financieringswet, de overdracht
van bevoegdheden en het dossier-BHV. Op
basis van die gesprekken moet er normaal
een globaal voorstel op tafel komen.
Enkele onderhandelaars kregen alvast het
signaal dat het niet uitgesloten is dat er in
de kerstvakantie wordt verder gewerkt. 

Tekst van bemiddelaar Vande Lanotte niet afgeschoten, maar ook geen reden tot euforie

Kloof tussen Franstalige en
Vlaamse partijen blijft groot

PS, cdH en Ecolo zeiden gisteren geen nee op het nieuwe
voorstel van de koninklijk bemiddelaar over de
financieringswet. Veel reden tot euforie is er nochtans niet. De
Franstaligen formuleerden een beleefd ‘ja, maar’ en gaan zo
snel mogelijk amendementen indienen op de tekst van Johan
Vande Lanotte (sp.a).
DOOR STEVEN SAMYN 

ONDER VRIENDEN

Haar (1)

Goed nieuws voor de fans van Nic
Balthazar, Philippe Geubels, Coco Jr. en
andere haarlozen. De idoolvijver wordt
dra uitgebreid met een nieuwe hunk zon-
der haar. Vlaams parlementslid Jean-
Jacques De Gucht (Open Vld) scheert naar
verluidt zijn blonde manen af
ten voordele van Music
for Life. Dat is toch wat
zijn collega’s van de
liberale fractie hopen.
Zij verzamelden giste-
ren al meer dan 2.000
euro voor het goede doel
als J.J. De Gucht afscheid
neemt van zijn haren.
Benieuwd of vrouwelijk
Vlaanderen die niét tot
bovenstaande fanclub
behoort, daar blij mee
zal zijn.

Haar (2)

Haar op de tanden, dat hebben Vlaams
minister van Sport Philippe Muyters (N-
VA) en parlementsleden Sven Gatz, Ivo
Belet, Ben Weyts, Ludo Van Campenhout
en John Crombez. Zij gaan immers de
‘ultieme krachtmeting met de vierde
macht’ aan, tijdens een zaalvoetbalmatch
ten voordele van Music for Life. Op don-
derdag 23 december nemen de politici
het op tegen het dreamteam van Ivan De
Vadder, met onder meer Filip Joos, Rob
Heirbaut (allen VRT) en De Morgen-jour-
nalist Steven Samyn! Voor wie het benen-
spel van de heren niet kent: ze kunnen

stuk voor stuk aardig met een bal over-
weg. Om niet bij voorbaat al het onder-

spit te moeten delven, hebben de poli-
tici dan ook een geheim wapen
bovengehaald. Karim Bachar, zaal-
voetbalkampioen van het eerste uur,
moet elk mogelijk verlies afwenden.

BRUSSEL " De uittredende federale
regering beseft dat ze nog wel een
tijdje ontslagnemend zal moeten
blijven. De liberale partijen Open Vld
en MR, met discrete steun van CD&V,
menen dan ook dat deze regering al
verregaande bespa ringsplannen
moet maken. Dat irriteert PS en cdH.

Het gekibbel in de regering van lopende
zaken borrelde op na de dreiging vanwege
ratingbureau Standard & Poor’s om de kre-
dietwaardigheid van de Belgische overheid
af te waarderen tot negatief als er binnen de
zes maanden geen volwaardige regering is
(DM 15/12). Intussen blijken die lagere voor-
uitzichten ook gevolgen te hebben voor de
kredietrating van Vlaanderen. Standard &
Poor’s meldde gisteravond dat ook de
Vlaamse AA+-status bedreigd wordt door de
politieke impasse. Vlaanderen is immers de
enige regio met dezelfde rating als het fede-
rale België (AA+), stelt het bureau. Omdat die

Belgische ratingvooruitzichten worden ver-
laagd, worden de Vlaamse prognoses auto-
matisch herzien, luidt het. “We zullen rating
verlagen als de federale regering niet in
staat blijkt om de schulden te stabiliseren en
vooruitgang kan boeken om de politieke
samenhang te verbeteren.”

Extra maatregelen

Over de nood aan federale besparing stak
minister van Financiën Didier Reynders (MR)
het vuur aan de lont. Hij meent dat de ont-
slagnemende regering desnoods extra maat-
regelen moet nemen om het begrotingste-
kort in 2011 terug te brengen met 1 procent.
“In het begin van het jaar moeten we in staat
zijn maatregelen aan te kondigen. Indien het
geen nieuwe regering is die dat doet, dan is
het aan de regering in lopende zaken om dat
met parlementaire steun te doen.” 

Reynders kreeg meteen de steun van minis-
ter van Begroting Guy Vanhengel (Open Vld).

Ook die wil op zoek naar parlementaire steun
voor een besparingsprogramma dat het hui-
dige systeem van voorlopige twaalfden over-
stijgt. “Met het huidige systeem kunnen we
voort tot maart, maar eigenlijk moeten we na
nieuwjaar al werken aan een begroting.
Europa en het IMF willen weten met welke
concrete engagementen we in 2012 naar een
tekort van 3 procent willen terugkeren en
tegen 2015 naar de nul.”

Zoveel besparingsijver irriteert PS en cdH,
zeker omdat ze komt van de partijen die
geen rol spelen in de vorming van een nieu-
we regering. “We weten dat de Vlaamse libe-
ralen niet in een regering willen en daarom
komen ze af met hun onaanvaardbare
voorstellen”, zei PS-vicepremier Laurette
Onkelinx. Onkelinx wil dat er snel een vol-
waardige regering komt die de begroting
voor 2011 kan aanpassen. “Hoe sneller de
inspanning gedaan wordt, hoe minder pijn
ze zal doen. Hoe sneller we de schuld afbou-
wen, hoe lager de intrestlasten.” (BE) 

Besparingsijver van liberalen irriteert regeringspartners

JEAN-MICHEL JAVAUX (ECOLO):

Uiteraard zullen er
amendementen
worden ingediend,
maar we kunnen
voortwerken

# Jean-Michel Javaux (Ecolo) vindt dat het voorstel van Vande Lanotte een goede basis vormt om op voort te bouwen.

# Ook Elio Di Rupo (PS) toonde zich
gematigd positief.  
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De feesten
beginnen bij Spar!

2+ 1
 gratisTuilerie du Bosc

Côtes de Saint-Mont  
“gerijpt in eiken vaten”  
wit of rood
normale prijs 75 cl ! 5,99

3 voor 1198
hetzij ! 3,99 per fles

149
400 g

kroonbrood
kg ! 3,73

135
100 g

oude Gouda 
Noord-Holland
12 maand gerijpt
48 % V.G. 
kg ! 13,50

155
100 g

EXCELLENT 
Mediterraneo ham
kg ! 15,50

Je vindt je Spar op www.sparretail.be

Week 50. Aanbiedingen geldig van donderdag 16/12 t.e.m. woensdag 22/12/2010.

BRUSSEL ! Officieel luidt de uitleg dat
‘het dossier pas vrijdag (morgen) op de
agenda van de Vlaamse regering staat’,
maar de oppositie denkt er het zijne
van. Volgens Open Vld-fractieleider
Sven Gatz wekt Decaluwé minstens de
indruk dat hij zijn partijgenote Crevits
uit de wind wil zetten. 

De publicatie van het negatieve advies van
de Inspectie van Financiën voor de toekomst-
plannen van De Lijn, gisteren in deze krant,
inspireerde Open Vld en Vlaams Belang (VB)
tot het indienen van twee actuele vragen in
het Vlaams Parlement. Beide oppositiepartij-
en wilden van Vlaams minister van Mobiliteit
Hilde Crevits (CD&V) wel eens horen wat ze te
zeggen had op het vernietigende rapport.
Morgen, of ten laatste volgende vrijdag, staat
het dossier immers op de agenda van de
Vlaamse regering.

Opvallend genoeg weigerde waarnemend
voorzitter Carl Decaluwé (CD&V) (die gisteren
als ondervoorzitter belast was met de leiding
van het parlement omdat voorzitter Jan
Peumans (N-VA) ziek was, MJ) de vragen te
behandelen. Volgens Decaluwé is het niet
opportuun om een dossier te behandelen dat
nog “volop evolueert” en waar de minister
nog geen uitspraak over gedaan heeft.
“Voornaamste reden is dat er nog geen poli-
tieke uitspraken gedaan zijn of beslissingen
genomen zijn. Dat is het verschil met het
debat omtrent de beheersovereenkomst tus-
sen de Vlaamse regering en de VRT”, argu-
menteerde Decaluwé. “Zodra alle stukken
overgemaakt zijn aan het Vlaams Parlement
hebben de leden nog tijd genoeg om vragen
te stellen.” 

Akkefietje

De CD&V’er ontkende in alle toonaarden dat
er vanuit het kabinet-Crevits gevraagd zou
geweest zijn om de vragen te weren, zelf heeft
hij geen partijgenote in bescherming willen
nemen, aldus nog Decaluwé.

Een en ander leidde wel tot een kortstondig
akkefietje bij het begin van de plenaire verga-
dering. Open Vld-fractieleider Sven Gatz vond
geen enkel zinnig argument terug in de moti-
vering van de waarnemend voorzitter. “Het
kan toch niet dat we over een lek geen vragen

meer mogen stellen. Straks moeten we aan
embedded politics doen, en mogen we voort-
aan als oppositie enkel nog reageren op zaken
die de Vlaamse regering voor ons heeft voor-
gekauwd. Waarvoor dient dan nog het actuele
vragenuurtje?”

Volgens Gatz lijkt het alsof de waarnemend
voorzitter een minister van dezelfde kleur uit de
wind heeft willen zetten. “De minister had mak-
kelijk kunnen repliceren op de parlementaire
vragen, maar toch hult ze zich in stilzwijgen.
Misschien heeft Crevits wel geluk gehad dat
Peumans net deze week ziek was”, oppert de libe-
raal. Zijn partij is niet van plan om de zaak te
laten rusten. Vlaams parlementslid Annick de
Ridder (Open Vld) plant volgende week - wan-
neer er geen commissies zijn wegens twee extra
plenaire vergaderingen over de Vlaamse begro-
ting - een onmiddellijke interpellatie. Mogelijk
komt fractieleider Sven Gatz maandag in het
bureau van het parlement nog terug op de
geweigerde vragen, maar dat hangt af van de
beslissing van de Vlaamse regering.

‘Subsidieverslaving’

Houdt de Vlaamse regering rekening met
het negatieve advies van de IF, dan is de kans
klein dat de ontwerpbeheersovereenkomst
met De Lijn goedgekeurd wordt. De IF hekelt
in zijn advies onder meer de minimalistische
prognose van de reizigersaantallen bij De Lijn,
de doelstelling voor klantentevredenheid en
de ‘subsidieverslaving’ van de openbare ver-
voersmaatschappij. 

Mobiliteitsminister Crevits weigert debat over beheersovereenkomst

Vlaams Parlement hult zich
in stilzwijgen over De Lijn
De reacties op de vernietigende
nota van de Inspectie van
Financiën (IF) inzake de
ontwerpbeheersovereenkomst
tussen De Lijn en de Vlaamse
regering (DM gisteren), zijn op zijn
minst merkwaardig te noemen.
Bevoegd minister Hilde Crevits
(CD&V) wenst niet te reageren,
waarnemend parlements-
voorzitter Carl Decaluwé (ook
CD&V) weigerde gisteren twee
actuele vragen over het onderwerp
te beantwoorden.
DOOR MARJAN JUSTAERT EN JEROEN VERELST

BRUSSEL ! Een kwart van de
gecontroleerde afvaltransporten
schendt de geldende afvalstoffen -
reglementering. Dat blijkt uit het
jaarrapport 2009 van de Vlaamse
Milieu-inspectie.

In 2009 voerde de Milieu-inspectie een
recordaantal havencontroles uit. Van de 332
gecontroleerde  afvaltransporten, waren er 196
van Vlaamse oorsprong. De andere kwamen
uit Brussel, Wallonië of een ander Europees
land. Van de Vlaamse afvaltransporten was 14
procent ronduit illegaal. In 2008  was dat nog
23 procent. Eén op de vier schendt de  afvalstof-
fenreglementering, maar daarbij gaat het vaak
over fouten in de nodige documenten. 

Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege
(CD&V) erkent evenwel dat de controles nog
opgedreven moeten  worden. Daarvoor is een
doorgedreven samenwerking nodig met de
federale  inspectiediensten, het parket en de
politie. De federale regering en de drie gewes-

ten werken in dat verband aan een samenwer-
kingsovereenkomst om een gecoördineerde
aanpak van grensoverschrijdende afvaltrans-

porten mogelijk te maken.
Vlaanderen voert vooral metaalschroot,

kunststofafval en papier uit naar China, India
en Hongkong. Twaalf gecontroleerde transpor-
ten  vervoerden gevaarlijk afval naar Afrikaanse
landen. Een pijnpunt blijft volgens de Milieu-
inspectie dat in veel gevallen niet bekend is
waar het uit Vlaanderen geëxporteerde afval
terecht komt en wat ermee gebeurt.

Een tweede sector waar de Vlaamse Milieu-
inspectie in 2009 op  focuste, was de controle
op grondwaterwinning. De afgelopen vijf jaar
kregen 290 grondwaterwinningen in
Vlaanderen een controleur over de  vloer.
Naast drinkwatermaatschappijen, zijn het
vooral privébedrijven uit de textiel- en voe-
dingssector die aan eigen grondwaterwin-
ning doen. Het aantal gebreken daalde van 82
procent in 2008 naar 67 procent in 2009. Het
gaat voornamelijk om gebrekkig onderhoud
van de installaties, wat  een grote impact kan
hebben op de kwaliteit van het grondwater.

(BELGA)

Eén op vier gecontroleerde afvaltransporten in de fout

Volgens De Lijn vertrekt het
negatieve advies van de Inspectie
van Financiën (IF) van een aantal
“verkeerde premisses”. Om te
beginnen wordt de doelstelling
voor algemene klantentevreden-
heid foutief voorgesteld als te
laag. Volgens het rapport was de
doelstelling in 2006 nog 81 pro-
cent, en in de nieuwe beheers-
overeenkomst ‘slechts’ 70 procent. 

Woordvoerder Tom Van de
Vreken: “Dat cijfer is niet correct.
Onze doelstelling voor ‘algemene
klantentevredenheid’ is niet
gedaald: wij willen nog altijd 80
procent van de reizigers tevreden
tot zeer tevreden stemmen.
Mogelijk is er verwarring met
aparte deelaspecten zoals stipt-
heid of communicatie. Omdat we
vaststellen dat de mensen daar
veel kritischer voor zijn, ligt onze
doelstelling iets lager.”

Een tweede misvatting is vol-

gens De Lijn de kostendekkings-
graad, die de IF met de grond
gelijk maakt. “Voor de mate
waarin de tarieven mogen stijgen,
kopieert onze tekst het Vlaams
regeerakkoord: de stijging mag
niet hoger zijn dan de index. Wil
je de kostendekkingsgraad naar
boven trekken, dan moet je ofwel
meer inkomsten genereren, ofwel
je algemene kosten doen dalen.”

“Vorig jaar nog”, vervolgt Van
der Vreken, “bleek uit een verge-
lijking tussen De Lijn en buiten-
landse vervoersmaatschappijen
dat de knoop aan inkomstenzijde
zit, met de uitgaven is niets mis.
Maar zolang we de inkomsten
niet méér kunnen verhogen, kun-
nen we dus ook de kostendek-
kingsgraad niet opkrikken. De
vergelijking met de Waalse
tegenhanger TEC en de Brusselse
vervoersmaatschappij gaat niet
op, want zij hanteren een heel

andere tarievenpolitiek.”
De zogezegd ‘onhaalbare’ toena-

me van het aantal controles op
zwartrijden, noemt de woordvoer-
der van De Lijn “perfect haalbaar,
want het gaat om 5 procent, dat is
75.000 controles meer”. Volgens
de vervoersmaatschappij is er ove-
rigens wel degelijk sprake van nul-
metingen, en van een verplichte
opname van het onderdeel
‘armoedebestrijding’. En de
beoogde verdubbeling van het
aantal reizigers op tien jaar tijd, die
de IF hekelt, is intussen uit de ont-
werpbeheersovereenkomst
gehaald.

“Inhoudelijk staan er dus zeker
een aantal fouten in de nota”,
besluit Tom Van de Vreken. “Over
de soms weinig zakelijke woord-
keuze doen we geen uitspraken.
De tekst is in de loop van de
maanden voortdurend aangepast,
nu is het aan de regering.” (MJ)

De Lijn: ‘Nota Inspectie Financiën vertoont inhoudelijke fouten’

" Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V).

SVEN GATZ 
(FRACTIELEIDER OPEN VLD): 

De minister had makkelijk
kunnen repliceren op de
parlementaire vragen,
maar toch zwijgt ze
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