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ChristopheDaumheeftzijndebuutbijClubBruggeniet
gemist.DeDuitsecoachleiddezijnteamgisteravondmet-
eennaardeoverwinningindestadsderbytegenCercle.
1-0werdhet,eenzuinigemaarverdiendezege.Naeen

bedroevendeeerstehelftschuddeDaumzijnspelerstijdens
derustwakkerendatwaseraantezien.Debeloningkwam
ermeteenheerlijkegoalvanDirar(foto),zijnvierdedit
seizoen.Clubkanna0op9eindelijkweerwinnen.
Cercleverliestvoorheteerst inelfmatchen.
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Knipdeze bonuit.
Ga ermeenaar je kran-
tenwinkel enneemvoor
slechts�1 je vijfde dvd
vanCode37mee. Geldig
t.e.m. vrijdag 25/11.
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Formateur Di Rupo (PS) deed

gisteravond in zijn ogen een

ultiem bod om de liberalen te

paaien. Met meer besparingen

en minder

belastingenenbeperkingenvan

de wachtuitkeringen voor

schoolverlaters en het ver-

vroegd pensioen. «Een stap in

de goede richting, maar totaal

onvoldoende», oordeelde

Alexander De Croo (Open Vld).

Deultiemeclash tussende twee

dreigt tot een zeer zware crisis

te leiden.

PETER GORLÉ EN

LUC VAN DER KELEN

Gisteravond legde Elio Di Rupo de
zes partijvoorzitters nieuwe voor-
stellen voor over de begroting, de
pensioenen en de arbeidsmarkt. In
plaats van 34 procent van de
11,3 miljard te besparen, zoals hij
vorigeweekvoorstelde, isdeforma-
teur nu bereid om naar 41 procent
besparingentegaanin2012ennaar
51 procent in 2013. Hij beperkt
wachtuitkeringen voor schoolver-
laters totmaximaal drie jaar boven
de dertig jaar en legt de lat voor
brugpensioen hoger, schrapt de
vliegtaks en halveert de belasting-
verhogingvoor firmawagens.Tege-
lijk legt hij de lat hoger voor de
vermogensbelasting, zodat die nog
maar40.000gezinnenzou treffen.
«Een stap in de goede richting», zo
reageert Open Vld op het ultieme
bod van Di Rupo. «Maar totaal on-
voldoende.Erzijnnogteveelbelas-
tingen en te weinig besparingen.»
AlexanderDeCrooachttehetgister-

avond laat zo goed als uitgesloten
dat er in de loop van de nacht een
akkoordzoubereiktworden.
De vraag rijst of er nog wel een
akkoordmogelijk istussenPSen
OpenVld.Deformateurlietver-
staan dat de manoeuvreer-
ruimte met 51 procent bespa-
ringennuwelérgklein isgewor-
den. Vier van de zes partijen (de
socialistenenchristendemocra-
ten) zoudenniet verderwillen
gaan.DeMRzouervredemee
kunnen nemen. Het lijkt dus
alsof OpenVld alleen staat. Als
De Croo voet bij stuk houdt,
lijken een mislukking van de on-
derhandelingeneneennieuwe
crisis onafwendbaar.Eerste

zege in

Superprestige

Eerste

dubbelslag

Het weekend van Pauwels

Pukkelpop-organisator streek
dividend van 882.353 euro op
Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine en zijn
echtgenote Martine Peremans keerden zichzelf via
hunbedrijfQuéPasa? in2010eeneenmaligdividend
uitvan882.353euro.TotwoedevanvoormaligOpen
Vld-Kamerlid en boekhouder Luk Van Biesen. «Fes-
tivalgangerskrijgenhunticketnietterugbetaaldom-
dat er geen geld zou zijn, maar de aandeelhouders
kregen wel een pak dividend. Dat is een schande»,
raast hij. ChokriMahassinewijst erop datQué Pasa?
in2010voorheteerstsindsdeoprichting in1996een
eenmalig dividend uitbetaalde. En dat hij in het
rampjaar2011volstrektgratiswerktvoorPukkelpop.
«Ik vind de eis van LukVan Biesen zeer populistisch.
Alsof ook alle Dexia-bestuurders hun bonussen van
de afgelopen zestien jaar zouden moeten
terugstorten», aldusMahassine. (PGL/VES)

GEEN SCHORSING VOORAGENTEN
DIE PEUTER IN TON LIETEN LIGGEN

Vandaag start het Comité P een
onderzoek naar het politieoptre-
den bij de verdrinking van een
tweejarigepeuter, vorigeweek in
Herselt. Volgens de ouders van
BryanDeRoeyhebbendeagenten
telanggewachtomhunkindjeuit
de regenton tehalenwaarhijwas
ingesukkeld.Dezesagentenwor-
den in afwachting vanhet onder-
zoekechterniet geschorst.

Het lichaampje van Bryan wordt
vandaag vrijgegeven in het UZ
van Leuven. De familie wil nu in
intieme kring afscheid nemen.
Over de uitslag van de autopsie,
die moest nagaan hoe lang het
kindje in het water lag alvorens
het eruit gehaald werd, kon het
parketvanTurnhoutgisterennog
niets zeggen.
De uitvaart van kleine Bryan
vindtzaterdagplaats inAarschot.

(JOBG)

Valse doodsberichten
choqueren jonge chauffeurs

Het Belgisch Instituut voor
de Verkeersveiligheid (BIVV)
lanceert een choquerende cam-
pagne om jonge onverantwoor-
delijke chauffeurs te sensibilise-
ren. Via een Facebookapplicatie
kunnenhunvriendeneenlevens-
echt krantenartikel aanmaken
waarin de roekeloze chauffeur
zogezegd het slachtoffer wordt
vaneendodelijkongeval.
Maardecampagnevaltnietover-
al in goede aarde. Zo stond de
familie van Wouter Verrept (29)
uit het Limburgse Ham doods-
angsten uit nadat zijn assistente

de mail nietsvermoedend had
geopend. «Een degoutante
campagne is het», zegt Verrept
aangeslagen. «Bijna hadden ze
tegenmijn zoontje van 5 jaar ge-
zegddat zijnpapadood is.»
Gisteren werden al 1.500 over-
lijdensberichtende
wereld ingestuurd. (TD)
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Vader verongelukte student
waarschuwde zoon nog! 12
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Het rommelt opnieuw in Egypte. De

bevolking isdetragevorderingenvan

hetmilitaireovergangsregimebeuen

komt weer op straat. Afgelopen

weekend troepten duizenden

manifestantensamenophetcentrale

Tahrir-pleinindehoofstadCaïro.Toen

deordetroependebetogershardhan-

dig van het plein wilden verdrijven,

braken er zware rellen uit. Bij die ge-

vechten vielen uiteindelijk 7 doden.

Demilitairejuntakwamaandemacht

nadat begin dit jaar president

HosniMoebarakwerdafgezet.

ZEVEN DODEN BIJ NIEUWE
ONLUSTEN IN EGYPTE
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DE CROO WIJST ‘LAATSTE BOD’ VAN DI RUPO AF

Ref tracht

zelfmoord te

plegen na kritiek

Vervroegd pensioen
pas na 40 jaar werken

Dienstencheques
minder snel duurder

Werkloosheidsuitkering
daalt alle 3 maanden

ULTIEME
CLASH
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CLUB - CERCLE 1-0

Zuinige zege

voor Daum

DiRupo slaakte
gisteravond een diepe

zucht: Alexander
DeCroo lijkt niet te paaien.

Foto’s Rts en Belga


