georganiseerd door de meerderheid,
zoals bij de Dexia-commissie”,
waarschuwde Meyrem Almaci
(Groen) gisteren in De Zevende
Dag. Zij pleit ervoor om Dexia en
de ACW-affaire samen onder de
loep te nemen in de commissie om
zo eventuele belangenvermenging
te kunnen onderzoeken.
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technisch en moet door het gerecht
onderzocht worden”, zei Raf Terwingen namens CD&V. Ook staatssecretaris voor Fraudebestrijding
John Crombez (sp.a) heeft bedenkingen. “Wordt het een politieke
show of een serieus onderzoek? Een
slechte onderzoekscommissie kost
ook veel geld.”

“Het is bijna misdadig om dit niét
aan het gerecht te melden.”

“Voel me bedrogen”

Crombez wil dat de Bijzondere Belastinginspectie en het gerecht eerst
hun werk doen. Terwingen, zelf een
ACW-mandataris, sluit zich aan
bij vicepremier Steven Vanackere

nog met een extra feit. “De veelbesproken winstbewijzen van
het ACW in Belfius kunnen niet
verkocht worden en hebben geen
verkoopwaarde. Dat staat in de
jaarrekeningen. Maar waarom
betaalt de federale regering dan
110 miljoen euro belastinggeld?”
YL/B Meyrem Almaci.
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270 ONGEVALLEN MET WAGENS VAN DE FEDERALE POLITIE IN 2011

BRUSSEL - Enkele
vakbondsbetogin
tussen werkgevers
nog erg diep. Dat
tijdens een debat i
Dag. ACLVB-voo
camst pleitte ervo
de regering opgele
van de lonen los te
vrije loonsonderh
gaan. Pieter Timm
Verbond van Belgi
mingen pareerde: “
index en andere do
praten, dan heb
probleem mee.” S
Bruno Tobback r
keerd: “Het systeem
naar de respectieve
gaat met een paar t
overleg en de mo
aan de regering ove
Zowel bij werkge
vakbonden rijst er
van representativit
alleen verantwoo
genover de eigen
achterban. Zo ko

Ook agenten van de
lokale politie zullen
opleidingen
krijgen om
verkeersongevallen te
vermijden.

Extra rijopleidingen
voor politieagenten
BRUSSEL - Agenten van de lokale politie zullen binnenkort extra opleidingen kunnen volgen om verkeersongevallen te vermijden. Dat heeft minister van
Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet geantwoord op
een vraag van Kamerlid Luk Van Biesen (Open Vld).
Van Biesen heeft aan Milquet
uitleg gevraagd over ongevallen
met politievoertuigen. In 2011
werden er bij de federale politie
270 verkeersongevallen met
dienstvoertuigen geregistreerd.
90 van die ongevallen gebeurden
tijdens een interventie. De voertuigen herstellen kostte 676.000
euro.

“Eén van de maatregelen die we
gaan nemen is extra rijopleidingen
organiseren”, antwoordt Milquet.
In 2012 zijn er voor de federale
politie al 370 opleidingsdagen georganiseerd.
Over de lokale politie heeft Milquet
geen gegevens. Nochtans gebeuren
daar nog meer ongevallen. “Bij
ons is dat gemiddeld een ongeval

om de twee weken”, zegt Philip
Pirard, zonechef van HaZoDi.
“Wij zijn dan ook permanent op
de weg. Sommige agenten hebben
al cursussen gevolgd, maar die zijn
heel duur. Die kosten in de privé
al snel 500 euro en we zijn met 250
agenten. Het zou dus goed zijn als
de minister ons helpt op een goedkopere manier cursussen te volgen.”

Cursus

Wat dat betreft heeft Milquet dus
goed nieuws: dit jaar nog zullen er
‘onder de vlag’ van de federale politieschool mensen worden opgeleid
die de kennis zullen doorgeven aan
hun collega’s. “Deze opleiding be-

Foto HBvL

staat uit een theoretisch gedeelte,
een korte slipcursus, remmen om
verkeersongevallen te vermijden
en defensief rijden”, schrijft ze.
“We hebben enkele jaren geleden
al een cursus defensief rijden
gevolgd”, zegt Dirk Claes,
korpschef van politiezone BilzenHoeselt-Riemst. “Dat hebben
we in groepen gedaan. Maar
die cursussen moet je natuurlijk
opfrissen. Of dit nu tot minder
ongevallen heeft geleid, kan ik
niet zeggen. Dat zou je op lange
termijn moeten bekijken. Het is
misschien ook niet slecht om zo’n
cursus in de basisopleiding van
een agent te stoppen.”
LC

De Gucht: “Regering laat kansen op bezuinigingen liggen”
BRUSSEL - Europees Commissaris
saris
voor Handel Karel De Gucht iss
ongerust over de Belgische
begroting. “Zijn er wel voldoende
ende
structurele maatregelen genoomen, want besparingen hier en
daar helpen de economische
groei niet”, zei hij gisteren.

“Voor 2012 is het maar
zeer de vraag of we de
structurele maatr
maatregelen
hebben genomen
genome die
we moesten nemen,
n
procent
namelijk 0,75 p
van het bruto nationaal product.
pr

Dat is ongeveer 3 miljard. Daar
zijn grote vraagtekens bij”, zei De
Gucht (foto) in De Zevende Dag
op Eén. Het tekort voor 2012 is
volgens de regering 2,96 procent.
“Dat zit gevaarlijk dicht bij de drie
procent. Daar komt nog eens het
probleem van Dexia bij: 2,9 miljard

herkapitaliseren. Hoe gaan we dat
doen? Eurostat zegt dat dit bij het
tekort moet gevoegd worden. Dan
zit je daar metzo’n 3,7 procent. Ik
wil er mij nu niet over uitspreken
wat de Commissie daar mee wil
doen”, aldus De Gucht.
Belga

“Gelieve te v
dat Groen er

BRUSSEL - Vlaams
dent Kris Peeters
de coalitievorming
beïnvloed. Dat be
schepen Marc Va
Morgen. “De druk
ters kwam er kort n
waarop de sp.a zei
erbij”. Kris Peete
zitten om het hele O
BAM-verhaal op
beginnen. Peeters
absoluut te vermij
erbij komt.” Zoa
Groen een fel teg
het Oosterweeltra
de Vlaamse regeri
teerd.

Debie zegt d
Winants lieg

	
  

BRUSSEL - Oud-Vl
Bart Debie kaats
naar topman Alai
de Staatsveiligheid
vorige week bewee
jaar lang informan
lichtingendienst, ve
hem in onze zaterd
liegt. Winants zei d
op 11 augustus 2
eerst via zijn open
heeft gezocht met
van de Staatsveilig
2007 dus. In die ma
iemand van de St
te kunnen ontm
Winants. Debie er
2007 geen informa
“eind 2008”. Wel s
eigen zeggen info
“vandaar het misv

