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V A N O N Z E R E D A C T E U R

JOHAN RASKING
Zaventem zit zonder bestuur.

Bijna vier maanden na de stem-
busgang van 14 oktober heeft de
Raad voor Verkiezingsbetwistin-
gen van de provincie Vlaams-Bra-
bant het nieuwe schepencollege
collectief naar huis gestuurd.
De aanstelling ervan is ongeldig
verklaard. Of hoe een weinig fraai
voorbeeld van platte dorpspoli-
tiek tot onbestuurbaarheid leidt.

1. Wat is er beslist?
De verkiezing van het schepencol-
lege van Zaventem – een coalitie
van Open VLD, CD&V en de SP.A
– is nietig verklaard. Dat gebeurde
na een klacht door de N-VA-oppo-
sitie. Twee schepenen, Piet Ocker-
man (Open VLD) en Amy Gille
(SP.A), mogen niet meer herverko-
zen worden, de andere schepenen
wel. Ook drie gemeenteraadsle-
den van de kartellijst SP.A-Groen-
Leef kunnen geen kandidaat-
schepen meer zijn.
Volgens de Raad zijn er bewijzen
gevonden dat dit vijftal twee ver-
schillende burgemeestersvoor-
drachten heeft getekend: een eer-
ste keer voor Lieve Wierinck
(Open VLD), een tweede keer voor
haar partijgenoot Francis Vermei-
ren. Dat mag niet. Omdat hieraan
twee verschillende voordrachten
voor het schepencollege verbon-
den waren, is ook die aanduiding
ongeldig verklaard.

2. Hoe is het zover kunnen ko-
men?

De dubbele voordracht was het ge-
volg van onenigheid binnen Open

VLD, de grootste partij in Zaven-
tem, over het burgemeesterschap.
Dit werd zowel door lijsttrekster
Lieve Wierinck als door lijstduwer
en aftredend burgemeester Fran-
cis Vermeiren opgeëist. Zes van de
elf Open VLD’ers onder leiding
van Wierinck hebben vlak na de
verkiezingen geprobeerd een coa-

litie te vormen met CD&V, N-VA
en SP.A-Groen-Leef. Maar CD&V
wilde niet en de poging mislukte.
Waarna de liberalen dan toch een
onderlinge deal maakten: Vermei-
ren zou na drie jaar de sjerp van
burgemeester doorgeven aan Wie-
rinck, in een coalitie met CD&V en
SP.A (zonder Groen en Leef ).

3. Wat gebeurt er nu?
Ex-schepen Piet Ockerman tekent
beroep aan bij de Raad van State.
Ook burgemeester Vermeiren
gaat juridische acties ‘onderzoe-
ken’. Het is onduidelijk wat er met
de burgemeestersvoordracht van
Vermeiren gaat gebeuren. De
Vlaamse minister van Binnen-
lands Bestuur, Geert Bourgeois
(N-VA), heeft gewacht met de be-
noeming van Vermeiren tot er een
uitspraak was over de verkiezings-
klacht. Bourgeois wilde gisteren
geen commentaar kwijt in deze
‘hoogst ingewikkelde zaak’.

4. Hoe moet het verder in Za-
ventem?

Er moet een nieuw schepencollege
komen. Maar met de steun van
welke coalitie? Mogen de betrok-
ken Open VLD’ers en SP.A’ers nog
een nieuwe voordracht tekenen?
Daarover bestaat veel onduide-
lijkheid. Als dat niet mag, zit er
dan een coalitiewissel aan te ko-
men? Dan komt de N-VA weer in
beeld, maar alvast CD&V-boeg-
beeld Eric van Rompuy wijst die
piste af. Ook een bestuur met de
Franstaligen van het UF (7 zetels)
is onbespreekbaar voor Van Rom-
puy.
Een lange periode van onbestuur-
baarheid dreigt. Dat is geen pret-
tig vooruitzicht voor een gemeen-
te met 32.000 inwoners, 60.000
jobs op haar grondgebied en een
budget van 55 miljoen euro.
Maandag is er gemeenteraad, zon-
der nieuw schepencollege. Maar
theater op het niveau van een
dorpsklucht is gegarandeerd.
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Dorpsklucht in Zaventem

De benoeming van burgemeester Francis Vermeiren is onzeker. © pn

VLAAMSE RAND

Meer kinderen in
Nederlandstalige
scholen

BRUSSEL | In de zes facilitei-
tengemeenten in de Vlaamse
Rand rond Brussel lopen van-
daag 3.695 kinderen school in
het Nederlandstalig onderwijs.
Dat is goed voor 55,7 procent
van alle schoolgaande kleuters
en leerlingen. In het Franstalig
onderwijs zijn er 2.939 kinderen
ingeschreven.
Dat blijkt uit cijfers verzameld
door Open VLD-kamerlid Luk
Van Biesen. Die vraagt extra
steun van de Vlaamse overheid
om de capaciteitsproblemen in
de Nederlandstalige scholen aan
te pakken. In de voorbije tien
jaar zijn er volgens Van Biesen
442 ‘Vlaamse’ kleuters en leer-
lingen bijgekomen, tegenover
107 Franstalige. (jir)

POSTUUM

Oud-minister
Jacques Hoyaux
overleden

BRUSSEL | Voormalig PS-mi-
nister Jacques Hoyaux is op 82-
jarige leeftijd overleden. De
Franstalige socialist bouwde een
carrière uit als senator, staatsse-
cretaris voor Institutionele Her-
vormingen en minister van Nati-
onale Opvoeding. In 1977 trad
Hoyaux toe tot de regering-Tin-
demans IV, en was hij belast
met de uitvoering van het ge-
contesteerde Egmontpact. In de
regering-Martens I, in 1979,
werd hij Franstalig minister van
Nationale Opvoeding. Zijn korte
passage werd gekenmerkt door
de weigering om het Vlaamse
schooltje in Komen te
financieren. (belga)
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MAARTEN GOETHALS
BRUSSEL | Tegen het einde van

deze maand wil Evelyne Huyte-
broeck (Ecolo) een akkoord met
de operatoren over 4G-internet in
Brussel. Dat maakte de minister
van Leefmilieu gisteren bekend.
Supersnel mobiel internet van de
vierde generatie is momenteel
mogelijk in steden als Antwerpen,
Gent, Leuven, Luik en Namen.
Maar niet in Brussel. Reden? De
strenge stralingsnorm van drie
volt per meter. Met die begrenzing
hoopt Huytebroeck de mogelijke
gezondheidsrisico’s te beperken.
Maar de massale vraag naar 4G in
de hoofdstad zet die limiet onder
druk.
De groene politica in de Brusselse
gewestregering onderzoekt mo-
menteel hoe de stralingsnorm te
handhaven en toch 4G toe te laten.
Lange tijd verzette ze zich noch-
tans tegen de plannen van Belga-
com en Mobistar, die als eersten
een supersnel netwerk wilden uit-
rollen. Vorige maand ontlokte de

houding van Huytebroeck zelfs
nog een Engelse vloek bij Didier
Bellens, topman van Belgacom.
Hij vond dat Brussel ‘fuck you’ zei
tegen iedereen die mobiel wilde
surfen en werken – te beginnen
met de internationale gemeen-
schap en de duizenden expats.
Opmerkelijk: zijn gefoeter kreeg
bijval van minister Guy Vanhengel
en Open VLD, de coalitiepartner
van Ecolo. Ook andere meerder-

heidspartijen als CDH vragen al
langer aan Huytebroeck om meer
pragmatisme aan de dag te leggen.
Oppositiepartij MR en haar voor-
zitter Charles Michel pookte giste-
ren dan weer het vuur op door te
pleiten voor een eenmalige wissel-
coalitie in het Brussels Parlement,
tegen de groenen.
‘Een dom idee’, vindt de woord-
voerder van Huytebroeck. ‘En hy-
pocriet. Want de Franstalige libe-
ralen hebben jaren geleden mee
de stralingsnorm goedgekeurd.’

Iedereen internet

De komende weken zit Huyte-
broeck samen met de meerder-
heid en de verschillende operato-
ren. Welke technische oplossing
het kabinet in gedachten heeft,
wil de woordvoerder nog niet
kwijt. ‘Maar het is een innoverend
antwoord op een complex pro-
bleem’, zegt hij. ‘De belangrijkste
vraag nu luidt of het technisch
haalbaar is, zonder de stralings-
norm af te zwakken. Hoe dan ook:
binnenkort kan iedereen genieten
van 4G-internet op zijn laptop of
smartphone.’ Maar op een precie-
ze datum wil het kabinet zich niet
laten vastpinnen.
Belgacom reageert afwachtend op
het nieuws. ‘De technische moge-
lijkheden in Brussel zijn beperkt’,
zegt woordvoerder Jan Mar-
got. ‘Benieuwd dus wat Huyte-
broeck gaat voorstellen – want on-
ze eisen zijn al lang bekend. En
vroeger kon het niet.’

ECOLO ZET BOCHT IN OVER 4G-STRALINGEN

Brussel krijgt dan toch
supersnel internet

‘De technische
mogelijkheden
in Brussel zijn
beperkt. We zijn
benieuwd wat
Huytebroeck
gaat voorstellen’
JAN MARGOT
woordvoerder Belgacom

De telecomlobby haalt na maanden
druk uitoefenen haar slag thuis: de
groenen in Brussel bergen hun verzet
op tegen de komst van 4G, supersnel
internet. Minister Huytebroeck zoekt
een oplossing met de operatoren.

Belgacom, een van de grote pleitbezorgers van 4G, reageert voorlopig afwachtend op het nieuws. © Gilles Menard/imageglobe

Wat is 4G?

Surfen via mobiel internet gaat van-
daag sneller dan ooit. Tenminste
voor gebruikers die beschikken over
een 4G-netwerk. Dat is spitstechno-
logie die via de ether een verbinding
tot stand brengt tussen een laptop
of een smartphone en de zendings-
apparatuur van operatoren. Pro-
bleem: in Brussel zijn de stralings-
normen de strengste van Europa en
is er amper nog plaats op het net-
werk voor de uitrol van 4G-masten.

Hoe zit het met de
stralingsnorm?

In Brussel geldt een stralingsnorm
van drie volt per meter. Dat is de
maximumsterkte die een elektrisch
veld, opgewekt door de stralingen
van antennes, mag bedragen. Met
de komst van 4G, dat de frequentie
opdrijft, staat die grens onder druk.
Groen en Ecolo houden echter vast
aan die strikte norm wegens ge-
zondheidsredenen.

Impact op de
gezondheid?

Brengen elektrische stralingen de
gezondheid schade toe? De ecolo-
gisten zijn overtuigd van wel. Maar
omdat de technologie nog relatief
nieuw is, blijft het wachten op een
definitief antwoord. (gom)

PP verliest nr. 2
Philippe Chansay-
Wilmotte, de ondervoorzitter
van de PersonenPartij, heeft
al zijn functies binnen de
partij neergelegd en zijn
lidmaatschap opgezegd.
Chansay-Wilmotte haalde
enkele keren het nieuws met
omstreden uitspraken over de
islam. Ook de Naamse Robert
Wauthy trekt ‘in dezelfde
context’ de deur achter zich
dicht, luidt het zonder
verdere uitleg. De
PersonenPartij van advocaat
Mischaël Modrikamen zag
eerder al haar enige kamerlid,
Laurent Louis opstappen.
Veel volk blijft er niet over.

‘Mijo béer’
U vraagt zich wellicht af in
welke taal bovenstaande regel
geschreven is. In het
Nederlands, of toch het
Nederlands volgens het
kabinet-Wathelet. Een
Vlaamse diplomaat die na
jaren dienst uit de VS
terugkeerde, wacht al meer
dan acht maanden op een
Belgische nummerplaat. Hij
stuurde een mail naar het
kabinet van staatssecretaris
voor Mobiliteit Melchior
Wathelet (CDH) en kreeg
volgend antwoord terug:
‘Mijo béer, Orwell i dit en
probleem van belasting of
van inschrijving. Dus
financien of vervoer. Is dit
kia komende van vs. Waarom
betalen als u hebt nog Geen
kentekenplaat.’ De excellentie
heeft intussen laten weten
dat hij de weinig leesbare
mail ‘betreurt’.

Had je tien
miljoen...

Als de wet op de
partijfinanciering niet
verandert, zal de hervorming
van de Senaat alle politieke
partijen samen meer dan tien
miljoen kosten. Volgens het
vakblad Dag Allemaal, dat
zich daarvoor onder meer
beroept op de berekeningen
van professor Bart Maddens,
zoeken de partijsecretarissen
in alle stilte naar manieren
om hun eigen ‘bijzonder
ruime dotaties op peil te
houden’. En dat, aldus
Maddens, ‘terwijl onze
partijen zwemmen in het
geld.’

Blauwe
konijnen

In datzelfde vakblad bekijkt
Open VLD-voorzitter
Gwendolyn Rutten het
leven door een blauwe
bril. Of is het een prisma? In
haar column bejubelt ze
wereldkampioen veldrijden
Sven Nys, waarna ze naadloos
overschakelt op een pleidooi
voor ‘konijnen van eigen
kweek’. Geen witte konijnen
dus, maar blauwe.

Met bijdragen van Marjan
Justaert en Werner Rommers.

Kreten&
gefluister


