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Op het Tahrirplein in de Egyptische
hoofdstad Caïro kwam het gisteren
opnieuw tot zware rellen tussen jonge
Egyptenaren en de politie. Een van de
jongeren liet daarbij het leven.

De rellen vonden plaats in af-
wachting van een grote
manifestatie die gister-
avond gepland was. Daar-
mee wilden de jongeren pro-
testeren tegen het decreet waarmee
president Mohamed Morsi zijn macht
wil uitbreiden en zichzelf ook im-
muun zal maken voor vervolging door
de rechterlijke macht. Tegenstanders
zeggen dat Egypte daardoor een dicta-
tuur zou worden. Sinds vorige vrijdag
staan ze met tenten op het
centrale plein. Met de regel-
maat van de klok komt het
tot schermutselingen met de
politie. (csn)

‘Als echtgenote van deze ge-
weldige man, als moeder en
voor alle Palestijnen wil ik de
waarheid over de moord op
Yasser Arafat blootleggen’, zei
Suha, de weduwe van de Pales-
tijnse ex-president enkele
maanden geleden op de Arabi-
sche satellietzender Al-Jazee-
ra. En haar smeekbede werd
gehoord.

De delicate operatie werd gis-
terochtend uitgevoerd. Om
nieuwsgierige blikken tegen te
houden, was Arafats mauso-
leum bij het Palestijnse hoofd-
kwartier in Ramallah herme-
tisch afgesloten met een blauw
zeil. De straten errond werden
afgezet, waardoor zijn lichaam
in alle rust kon worden opge-
graven en overgebracht naar
een nabije moskee.

Graf zelfde dag toe

Daar namen enkele Palestijn-
se artsen stalen van het stoffe-
lijk overschot en overhandig-
den die aan de internationale
experts. Die procedure is ver-
plicht: volgens de islam mogen
andersgelovigen de stoffelijke
resten van moslims niet aanra-

dat hij in de weg zou hebben
gestaan van een vredesak-
koord. ‘Wij hebben niets te
vrezen’, zei Yigal Palmor,

woordvoerder van het ministe-
rie van Buitenlande Zaken van
Israël, gisteren nog. ‘De Pales-
tijnse beschuldigingen zijn op
niets gebaseerd: voor die theo-
rie bestaat er geen enkel be-
wijs. Ze mogen dus zoveel sta-
len nemen als ze willen.’

Maar geheel uit het niets ko-

men die roddels nu ook weer
niet. Arafat overleed in no-
vember 2004 in een militair
ziekenhuis bij Parijs. Hij was

75 jaar oud en was
een maand eerder
plotseling ziek ge-
worden. De onmid-
dellijke doodsoor-
zaak was een hart-
aanval, maar het is
nooit duidelijk ge-
worden hoe hij ziek
geworden is. Vlak
na zijn dood werd

er al een onderzoek gestart,
maar dat draaide op niets uit.

Gif op zijn sjaal

Door een documentaire van
Al-Jazeera kwam het moord-
complot opnieuw op tafel. Op
hun vraag onderzocht een

Zwitsers laboratorium Arafats
tandenborstel, kleren en zijn
iconische sjaal. Die bevatten
naast zijn DNA ook ongebrui-
kelijk hoge dosissen polonium-
210. Polonium is de stof waar-
mee ook Aleksander Litvinen-
ko vergiftigd werd, een
voormalige KGB-agent die zich
tegen de Russische regering
had gekeerd.

Toen ze de resultaten onder
ogen kreeg, diende Suha on-
middellijk een klacht in. Waar-
door de bal opnieuw aan het
rollen ging. Volgens de experts
zal het analyseren van de sta-
len weken duren. Zelfs als er
sporen van het giftige goedje
worden aangetroffen, zal het
niet makkelijk zijn om te be-
wijzen dat die door een per-
soon werden toegediend, be-
sluit een van de onderzoekers.

Werd Yasser Arafat nu vermoord of niet?
Dat probeerden internationale experts
gisteren uit te zoeken in Ramallah. Het
lichaam van de Palestijnse leider werd
er opgegraven om na te gaan of hij acht
jaar geleden met polonium vergiftigd
werd. Nog dezelfde dag werden zijn
stoffelijke resten opnieuw begraven.
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De Palestijnse beschuldigingen
zijn op niets gebaseerd.
Ze mogen dus zoveel stalen
nemen als ze willen

Na de dood van
Yasser Arafat
werd onder
andere op zijn
sjaal polonium
aangetroffen.
Foto: epa

Arafat uit graf gehaald om
te zien of hij vermoord is

Een bouwvakker rijdt een kruiwagen
opgegraven zand uit de graftombe
van Arafat naar buiten. Foto: afp

Experts onderzoeken of Palestijnse
leider vergiftigd werd met polonium

De tegenstanders van president
Morsi bezetten het Tahrirplein
al sinds vrijdag. Foto: afp

De politie haalt de zware
middelen boven. Foto: rtr

Een jongeman gooit
een rookbom terug
naar de politie. Foto: rtr

Opnieuw rellen op
het Tahrirplein

Enkele betogers voeren een
gewonde kompaan af. Foto: ap

ken. Naast de wetenschappers
waren ook de drie Franse on-
derzoeksrechters aanwezig die
op vraag van Arafats weduwe
belast werden met het moord-
onderzoek.

Amper tien uur later werd de
PLO-leider opnieuw begraven,
na een korte militaire ceremo-
nie bij het mausoleum. ‘Het
graf is opnieuw gesloten’, ver-
klaarden medewerkers van de
onderzoekscommissie. ‘De sta-
len zijn overgemaakt aan de
Franse, Zwitserse en Russi-
sche experts.’ Die internatio-
nale experts moeten nu probe-
ren vast te stellen of de Pales-
tijnse leider met polonium
vergiftigd werd.

In de Arabische wereld circu-
leert al langer het gerucht dat
Israël de Palestijnse oud-lei-
der zou hebben vermoord, om-
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SCHAARBEEK
Politie zoekt
getuigen van
gewelddadige
overval

Het Brusselse gerecht
zoekt getuigen van een ge-
welddadige overval op een
73-jarige dame in de Gusta-
ve Hubertistraat in Schaar-
beek. De vrouw opende op
dinsdag 20 november ter
hoogte van huisnummer 55
de koffer van haar wagen
en werd aangevallen. Rond
12.30 uur kreeg ze een
vuistslag in het gezicht die
haar levensgevaarlijk ver-
wondde. De dader stal de
autosleutels en de zak van
het slachtoffer en vluchtte
in de richting van de Zéno-
be Grammelaan. Het ging
om een Noord-Afrikaanse
man van ongeveer 1,8 m
lang en mager gebouwd. Hij
droeg een blauwe jeans en
een donkere jas met kap.
Tips zijn welkom op het
gratis nummer van de poli-
tie 0800-30.300. (rdb)

ZELLIK
10.000 euro
geroofd uit kluis

Uit een kluis in een wo-
ning aan het Bremveld
werd zaterdag 10.000 euro
geroofd. Er is ook een vi-
deocamera gestolen. De da-
ders plaatsten een ladder,
zodat ze via het dak van de
veranda op de eerste ver-
dieping een raam konden
openbreken. (rds)

LAKEN
Leeg pand
vat vuur

Langs de Emile Bockstael-
laan brak maandag rond
22.30 uur brand uit in een
leegstaand pand. De vlam-
men sloegen wild om zich
heen, maar waren snel on-
der controle. Er vielen geen
gewonden. De oorzaak is
nog niet gekend. (rdb)

MACHELEN
Inbraak
in woning

Op de Steenweg Buda
werd in de nacht van
maandag op dinsdag inge-
broken in een woning. In
de Emmanuellaan werd
brandstof gestolen uit een
vrachtwagen. (rdb)

VILVOORDE
Poging inbraak
in garageboxen

In de Hellestraat probeer-
den dieven in te breken in
garageboxen. Ze konden de
deuren echter niet vol-
doende forceren. Wel werd
er ingebroken in een wo-
ning in de Belgiëlaan. (rdb)

‘Dit is een pure schande en
een democratie onwaardig’,
klinkt het hard bij gemeente-
raadslid Luk Van Biesen
(Open). ‘De oppositie heeft het
recht en de plicht de meerder-
heid te kunnen interpelleren
en het beleid te kunnen bijstu-
ren. Nu de gemeenteraad afge-
lasten en de punten toevoegen

aan de gemeenteraad van
18 december is hopen dat alle
heikele punten verwateren
door een overvolle agenda en
dat de oppositie milder zal zijn
in vragen stellen omdat het de
laatste gemeenteraad is.’

Waarnemend burgemeester
Véronique Caprasse bevestigt
de afgelasting. ‘Het klopt dat
de gemeenteraad niet is door-
gegaan’, bevestigt waarne-
mend burgemeester Véronique
Caprasse (FDF). ‘Maar de re-
den is erg simpel. Het is rustig
in onze gemeente en op de
agenda stonden maar drie
punten. Het zou financieel
niet verantwoord zijn om deze
raad te laten doorgaan. Daar-
om hebben we beslist om deze
agendapunten mee te nemen
naar de volgende gemeente-
raad. Meer hoeft men daar
niet achter te zoeken.’

Maar Van Biesen neemt geen

vrede met deze uitleg. ‘Wij
hebben ruim op voorhand la-
ten weten dat wij ongeveer
tien punten aan de agenda wil-
den toevoegen. Er zijn ver-
schillende belangrijke dossiers
die behandeld moeten worden.
Zo wilden we de gemeenteraad
interpelleren over het uitblij-
ven van concrete maatregelen

tegen de overstromingen die
uitgevoerd moeten worden
door Vivaqua. Daarnaast
wachten we ook nog altijd op
de begroting van 2013 en wil-
den we van het college weten
hoever zij staan met de aanbe-
steding van de containerklas-
sen voor de Nederlandstalige
basisschool. (ddl)

Nieuwe afgelasting gemeenteraad zet kwaad bloed bij oppositie

Véronique Caprasse. Foto: if

KRAAINEM De gemeente-
raad in Kraainem van gis-
teravond werd afgelast om-
dat er te weinig agenda-
punten waren. Het is al de
tweede keer dit jaar dat
dat gebeurt en dat is niet
naar de zin van oppositie-
partij Open. De verkiezin-
gen zijn nog maar net afge-
lopen of het zit er dus al-
weer bovenarms op tussen
de Franstalige en Neder-
landstalige eenheidslijst in
de faciliteitengemeente. Luk Van Biesen. Foto: if

BRUSSEL In juli kondigde
automobilistenorganisatie
Touring al aan dat er de ko-
mende jaren 55.000 parkeer-
plaatsen zullen verdwijnen in
de hoofdstad. Minister van
Leefmilieu Evelyne Huyte-

broeck nuanceert dat cijfer
nu. Het zou eerder om 20.000
tot 25.000 plaatsen gaan,
waarvan er 10.000 tot 15.000
zouden worden opengesteld
voor het publiek. Volgens
haar berekeningen leidt dat
tot een daling van de ver-
keersdruk met tien procent.

‘De files vormen een bedrei-
ging voor onze economie’,

verdedigt Huytebroeck haar
plan. Ze wijst op een studie
van technologiefederatie Ago-
ria, die stelt dat zeventig pro-
cent van de Brusselse bedrij-
ven overweegt te vertrekken
wegens de filedruk.

Ze benadrukt ook de gezond-
heidsimpact van het autover-
keer in Brussel. Het gewest
scoort al jaren zeer slecht als

het om luchtkwaliteit gaat.
De luchtvervuiling is verant-
woordelijk voor 1.100 vroeg-
tijdige overlijdens per jaar in
het Brussels gewest.

Huytebroecks plan wordt in
2014 of 2015 van toepassing
via de nieuwe milieuvergun-
ningsregeling die ze klaar
heeft. Bedrijven krijgen de
keuze: ofwel geven ze een
nieuwe bestemming aan hun
overtollige parkeergebouwen,
ofwel stellen ze hun overtolli-
ge parkeerplaatsen open voor
het publiek. Het is dat laatste
geval dat er volgens de minis-
ter tot 15.000 extra plaatsen

voor het publiek kunnen ko-
men. Ziet het bedrijf af van
die keuzes, dan moet het een
milieuheffing betalen.

De maatregel zal volgens mi-
nister Huytebroeck vooral ge-
volgen hebben voor de over-
heid, die vaak een overcapa-
citeit aan parkeerplaatsen
heeft.

Alle parkeergebouwen die de
voorbije tien jaar zijn neerge-
poot in de hoofdstad, moes-
ten al voldoen aan de ver-
strengde milieuvergunning.
In totaal zijn er in Brussel
225.000 kantoorparkeerplaat-
sen.

Er moeten de komende
vijftien jaar
25.000 parkeerplaat-
sen van bedrijven
verdwijnen in Brussel.
Dat heeft minister
Evelyne Huytebroeck
(Ecolo) deze week
bevestigd. Vooral de
overheidsdiensten
zullen moeten inleve-
ren.
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Volgens minister zal vooral overheid inleveren

25.000 parkeerplaatsen
verdwijnen in Brussel

Er moeten in Brussel de komende vijftien jaar 25.000 parkeerplaatsen van bedrijven verdwijnen. Dat
zou tot 15.000 extra plaatsen voor het publiek kunnen opleveren. Foto: dbb,,EVELYNE HUYTEBROECK

minister (Ecolo)

De files vormen een bedreiging
voor onze economie
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