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LAKEN
Metrostation
ontruimd
voor brand

In het MIVB-metrostation
Pannenhuis in Laken brak
gisteren rond 16.30 uur
brand uit. Het station werd
geëvacueerd. Het verkeer op
lijn 6 werd tussen Simonis
(Leopold II) en Bockstael in
beide richtingen onderbro-
ken. Er werden pendelbus-
sen ingeschakeld. Agenten
van de MIVB blusten de
brandende kranten met een
blusapparaat. Om 17.40 uur
hervatte het metroverkeer.
Volgens Agnès Reis, woord-
voerster van de federale po-
litie, brak het vuur uit dicht
bij de rails, onder het per-
ron. Die plaats zou moeilijk
bereikbaar zijn voor het pu-
bliek. Er is een proces-ver-
baal opgesteld, maar de
brand zou niet aangestoken
zijn. Uit de eerste vaststel-
lingen blijkt dat een overver-
hit stuk rubber het vuur aan-
stak. (blg)

MERCHTEM
Kerstmarkt
in Ter Stelten

Op zaterdag 15 december
organiseert het OCMW-
Merchtem van 14 tot 19 uur
in het Woonzorgcentrum
Ter Stelten in de Gasthuis-
straat 19 opnieuw een kerst-
markt. Je kan er terecht
voor verschillende ambach-
ten, hartverwarmende dran-
ken en wafels, beenhesp en
hot-dogs. Inkom is gratis.
(jhw)

OPWIJK
Vrijkaarten voor
Arne Vanhaecke
en Jan De Wilde

Arne Vanhaecke en Jan De
Wilde treden donderdag
6 december om 20.30 uur op
in de schuur van het Ge-
meenschapscentrum Hof ten
Hemelrijk. Het zijn twee
chansonniers, twee genera-
ties, één verhaal, geschreven
in het Nederlands: eigenzin-
nig, romantisch en accuraat.
Ze observeren en beschrij-
ven de wereld vanuit hun ei-
gen leven, maar altijd met
ironie. Snelle bellers of mai-
lers maken kans op twee-
maal twee vrijkaarten: 052-
36.51.72, vera.dierickx@op-
wijk.be. (ego)

VILVOORDE
Johan Claus maar
drie jaar schepen

In een artikel over de ver-
deling van mandaten en be-
voegdheden, verscheen gis-
teren verkeerdelijk dat Jo-
han Claus (Open VLD)
gedurende zes jaar schepen
van Leefmilieu en Lokale
Economie wordt. Na drie
jaar echter volgt Viviane
Schaessens van N-VA Claus
op. (kms)

BRUSSEL Het onderzoek
naar schijnhuwelijken binnen
de politiezone Brussel-Zuid
wordt opgedreven. Sinds af-
gelopen maandag werd bin-
nen de directie van de Bijzon-
dere Wetten een cel Schijn-
huwelijken opgericht. Die telt
een begeleider, een dienst-
hoofd en vijf onderzoe-
kers. Zij moeten nagaan of
een aanvraag tot een huwelijk
al dan niet gerechtvaardigd
is.

‘Voordien werd die taak uit-
gevoerd door onze inspec-
teurs in de veertien verschil-
lende wijken’, vertelt Kath-
leen Calie, de
verantwoordelijke van de cel.
‘Maar zij hadden te veel werk
en het was hoog tijd dat we
dit probleem aanpakten. Het
heeft namelijk een gespeciali-
seerde aanpak nodig.’

In 2011 hebben de verschil-
lende wijken van de zone zo'n
400 dossiers geopend op
vraag van de gemeentebestu-
ren. Nog eens 540 onderzoe-
ken werden geleid op vraag
van het parket.

Ontmaskeren

De politiezone Zuid volgt zo
het voorbeeld van onder an-
dere de politiezone Brussel-
Noord (Schaarbeek/Evere/
Sint-Joost-ten-Node). Daar
hebben ze al zo'n zes jaar een
gespecialiseerde cel, onder
leiding van Wendy Coremans.
Zij legt uit hoe een schijnhu-

welijk kan worden ontmas-
kerd. ‘Indien de ambtenaar
van de burgerlijke stand zijn
twijfels heeft bij een huwe-
lijksaanvraag, kan hij zijn be-
slissing twee maanden uit-
stellen. Wij krijgen dan via
het parket een maand de tijd
om de aanvraag uit te plui-
zen. Zo gaan we eens onver-
wachts ter plaatse in de wo-
ning van het koppel.’

‘We doen ook een buurton-
derzoek. Beide partners wor-
den elk ook aan een vier uur
durend verhoor onderwor-
pen, uiteraard apart en zon-
der tussenpauze. Dan stellen
we hen allerlei gedetailleerde

vragen waarop ze moeilijk
hun antwoorden al hebben
kunnen voorbereiden. ‘En
dan zijn er nog de grijze hu-
welijken. ‘Die zijn moeilijker
op te sporen omdat één van
beide partners werkelijk ge-
looft dat ze een toekomst
hebben... tot de andere hem
of haar verlaat.’

‘Maar met één dossier ben je
makkelijk een paar dagen be-
zig. In totaal hebben we zo'n
250 dossiers per jaar te be-
handelen waarvan toch zeker
80 tot 85 procent een schijn-
huwelijk is. We waren boven-
dien één van de eersten om
deze cel op te richten. Met
succes, want de andere zones
volgen.’

De politiezone Brus-
sel-Zuid (Vorst/Ander-
lecht/Sint-Gillis) is
sinds maandag gestart
met een cel Schijnhu-
welijken. Die moet het
werk van de wijkagen-
ten die jaarlijks zo'n
400 dossiers behande-
len, vergemakkelijken.

ROBIN DE BECKER

Politie volgt voorbeeld van
andere Brusselse zones

Politiezone Zuid start
cel Schijnhuwelijken

,,WENDY COREMANS
Cel schijnhuwelijken
Brussel-Noord

Met één dossier
soms dagen bezig

Het politiecommissariaat in Evere. Foto: rdb

Schijnhuwelijken
meestal voor
de wijkagenten

BRUSSEL Voor de oprichting
van de speciale cel bij de zone
Zuid, werden de wijkagenten op-
gezadeld met de dossiers van
schijnhuwelijken. Dat is nu nog
steeds het geval in de politiezo-
ne Montgomery (Etterbeek/Sint-
Lambrechts-Woluwe/Sint-Pie-
ters-Woluwe) en bij de politiezo-
ne Brussel Hoofdstad Elsene.
‘Niet zo'n goed idee omdat er
toch gespecialiseerde kennis
voor nodig is’, verklaart Kathleen
Calie van de zone Brussel-Zuid.
De politiezone Brussel-West en
Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Ou-
dergem hebben die cel onderge-
bracht bij de dienst Mensenhan-
del sinds een tiental jaren. Bij
laatstgenoemde zone worden
zo'n twee dossiers per maand
behandeld. (rdb)

ZAVENTEM Bij Brussels Air-
lines zitten de gesprekken over
een globaal besparingsplan in
een laatste fase. Dat plan is nodig
opdat moedermaatschappij Luft-
hansa de nieuwe strategie voor
Brussels Airlines mee zou finan-
cieren. Brussels Airlines wil im-
mers meer langeafstandsvluch-
ten inleggen en minder Europese
capaciteit. Lufthansa beloofde
twee maanden geleden tot 100
miljoen euro steun.

‘We zijn zeer intensief aan het
onderhandelen. De gesprekken,
die door alle partijen op een con-
structieve manier benaderd wor-
den, gaan de goede richting uit’,
bevestigde de directie van Brus-
sels Airlines. ‘Een akkoord is er
nog niet. De directie wil niet zeg-
gen wanneer dat er moet zijn.’

Het besparingsplan ‘Beyond
2012-2013’ voorziet in 110mil-

joen euro aan besparingen. De
directie vroeg aan het personeel
een combinatie van hogere pro-
ductiviteit, een baremieke loon-
bevriezing en deeltijds werk
voor piloten. Brussels Airlines

gaat snoeien in het Europese
netwerk en het langeafstands-
netwerk uitbreiden, met één ex-
tra langeafstandstoestel per jaar.
Ondertussen zou wel een raam-
akkoord bereikt zijn met betrek-

king tot de looninlevering en
meer flexibiliteit bij de piloten.
Voor het cabinepersoneel wordt
nog een akkoord gezocht. De
bonden willen voldoende garan-
ties over de rusttijden. (ddl)

Brussels Airlines bespreekt besparingsplan

De gesprekken over een besparingsplan bij
Brussels Airlines zitten in een laatste fase. Foto: ddl
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VILVOORDE In aanwezig-
heid van een delegatie van
Belfius bank en het gemeen-
tebestuur werd de serre van
de stedelijke school voor bui-
tengewoon lager onderwijs
Oase plechtig ingehuldigd. De
serre werd aan de school ge-
schonken door Belfius en
draagt bij tot de verwezenlij-
king van de visie van de
school.

‘Deze gift past uitstekend in
het karakter van deze nieuwe
school gelegen in misschien
wel het meest landelijke ge-
deelte van Vilvoorde’, aldus
burgemeester Marc Van Asch
(CD&V).

De kinderen plantten er on-

dertussen al bloembollen aan.
‘Op een speelse en leerrijke
manier zullen de leerlingen
hier zomer en winter in een
groene omgeving kunnen wer-
ken. Ze zijn supergemoti-
veerd om hier aan de slag te
gaan’, aldus de begeleidende
leerkrachten Annick en Eric.

Belfius zaakvoerder Peter
Moons hoopt in de toekomst
nog meer mee te werken aan
dergelijke projecten. ‘We wil-
len als bankinstelling meer
betrokken worden door maat-
schappelijk iets te doen. Dit is
de eerste aanzet. Op dit ogen-
blik delen we in heel wat
voetballende jeugdploegen
ook voetbalshirts uit.’ (kms)

Belfius schenkt serre aan
stedelijke school Oase

Leerlingen, directie, gemeentebestuur en een afvaardiging
van Belfius tonen de nieuwe serre. Foto: kms

KRAAINEM De gemeentelij-
ke basisschool van Kraainem
(GBS Kraainem) leeft weer hele-
maal op. De voorbije jaren was
er heel wat onenigheid over de
toekomst van de Nederlandstali-
ge school.

‘Het gemeentebestuur wilde het
aantal klassen en leerlingen ge-
leidelijk aan afbouwen’, zegt Luk

Van Biesen van de Nederlands-
talige eenheidslijst Open. ‘Het
bestuur kwam gelukkig terug op
deze beslissing en ondertussen
zit het aantal leerlingen in de lift.
In die mate zelfs dat er extra
containerklassen nodig zijn om
het stijgend aantal leerlingen op
te vangen. Die werden ondertus-
sen gelukkig goed gekeurd.’

Nieuwe vleugel

Toch is Open niet helemaal te-
vreden met de gang van zaken.
‘Het is goed dat er extra contai-
ners komen, maar dat is onvol-
doende. Containers zijn een tij-
delijke oplossing, de school heeft
nood aan een nieuwe vleugel.
Mogelijk bovenop het bestaande
gebouw. De fundering is sterk

genoeg en zo wordt ook de groe-
ne omgeving behouden. Maar
het gemeentebestuur talmt in dit
dossier. We vragen al meer dan
een jaar voor die nieuwbouw,
maar er komt geen schot in de
zaak. Het bestuur beloofde dat in
de volgende legislatuur te reali-
seren. Zij zag het vermoedelijk
niet zitten om in het jaar van de
verkiezingen naar buiten te ko-
men met een Franstalig project.
Hopelijk komt het bestuur nu
haar woord na.’

De directie van het GBS Kraai-
nem verwees ons meteen door
naar het gemeentebestuur.
Waarnemend burgemeester Vé-
ronique Caprasse (FDF) beves-
tigt de komst van extra contai-
nerklassen. ‘Het is nu vooral be-
langrijk om ervoor te zorgen dat
alle kinderen in goede omstan-
digheden les kunnen volgen.
Daarom hebben we beslist om

extra containers te laten instal-
leren. Die zullen geplaatst wor-
den tijdens de krokusvakantie.
We bekijken ook de realisatie
van een nieuwe vleugel voor de
school. Dat zal voor volgend jaar

De basisschool van Kraainem krijg tegen de
krokusvakantie extra containerklassen om het
toenemend aantal leerlingen op te vangen. De
Nederlandstalige eenheidslijst Open vraagt om
snel werk te maken van een nieuwe vleugel,
maar het gemeentebestuur wil daar haar tijd
voor nemen.

DIETER DE BEUS

Open wil snel nieuwbouw,
gemeentebestuur wacht af

Basisschool krijgt extra
containerklassen

,,VÉRONIQUE CAPRASSE
burgemeester
Kraainem

Het is nu belangrijk
om ervoor te zorgen
dat kinderen in goede
omstandigheden les
krijgen

Open wil dat de containerklassen snel vervangen worden
door een nieuwe vleugel. Foto: ddl

zijn. Dan zullen we de ver-
schillende opties bekijken en
een dossier laten opstellen.
Momenteel is het nog te vroeg
om te spreken over de concre-
te invulling van dit project.’

	  

	  


