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Proeftuin elektrische 
auto schakelt 
versnelling hoger
BRUSSEL – Het eerste jaar van de 
Vlaamse proeftuin voor elektri-
sche voertuigen stond volledig 
in het teken van de uitbouw van 
de nodige testinfrastructuur. Dit 
jaar moet dat de eerste resultaten 
opleveren. De proeftuin elektri-
sche auto’s, die 
loopt tot eind 
2014, is een 
initiatief  van 
Vlaams mi-
nister van In-
novatie Ingrid 
Lieten (sp.a). 
Het opzet is 
het stimuleren 
van innovatie 
rond elektrische 
mobiliteit en een 
versnelling van de invoering en 
adoptie van elektrische voertui-
gen in Vlaanderen. 2012 was het 
eerste werkingsjaar en volgens 
het jaarverslag werd dat vooral 
gebruikt om de testinfrastructuur 
uit te bouwen. Zo zijn er nu al 
862 laadpunten voor elektrische 
!etsen en wagens verspreid over 
172 locaties, zijn er al meer dan 
200 elektrische wagens en bijna 
100 elektrische !etsen in gebruik 
en hebben 2.500 personen zich 
gemeld als kandidaat-tester. 
Dit werkingsjaar verschuift de 
klemtoon naar het effectief ge-
bruiken van al deze infrastructuur 
en vervoermiddelen om daaruit 
de nodige conclusies te kunnen 
trekken. (ed)

Electrabel geeft geen 
dividend aan steden
BRUSSEL - De gemeenten krij-
gen dit jaar géén dividend van 
Electrabel Customer Solutions 
(ECS), het verkoops!liaal van de 
energiegroep Electrabel. Volgens 
Jan Pszeniczko, CEO van ECS, 
hebben verschillende beleids-
maatregelen een negatieve impact 
van 162 miljoen euro gehad op 
de bedrijfsvoering in 2012. Het 
gaat om maatregelen van de 
federale en van de Vlaamse over-
heid zoals de bevriezing van de 
energieprijzen, het niet kunnen 
recupereren van verbrekingsver-
goedingen op facturen, de nieuwe 
regelgeving rond sociale tarieven 
en de opgetrokken quota voor 
groenestroomcerti!caten. Vorig 
jaar kregen de gemeenten samen 
nog 50,5 miljoen euro aan divi-
denden. (b)

Tariefverhoging van 
4,6 procent bij De Lijn?
BRUSSEL - Reizigersvereniging 
TreinTramBus vindt dat ver-
voersmaatschappij De Lijn haar 
tarieven enkel kan verhogen 
als er een kwaliteitsverbetering 
tegenover staat. Zeker de kaart-
jes voor busritten over lange 
afstanden mogen meer kosten. 
De reizigersvereniging vindt 
bovendien dat de abonnementen 
voor 65-plussers betalend mogen 
worden. Lies Jans (N-VA) is dan 
weer tegen een tariefverhoging 
omdat werknemers en scholieren 
de bus gebruiken voor het woon/
werk- dan wel het woon/school-
verkeer. Dat 65-plussers voortaan 
wel zullen moeten betalen om 
met de bus te reizen, daar kan 
de N-VA zich wel in vinden. In 
Brussel en Wallonië is dat ook het 
geval. De reizigersvereniging en 
de N-VA reageerden daarmee op 
een pleidooi van Roger Kesteloot, 
directeur-generaal van De Lijn.  
“Een gemiddelde prijsstijging van 
4,6 procent mag geen taboe zijn”, 
aldus Kesteloot. (b)

WAT IS ER AAN DE HAND?
Aan de vooravond van elke bud-
getcontrole hangt er spanning 
in de lucht. Dat is een klassiek 
gegeven. Partijen willen zich dan  
pro!leren.
Wat nu anders is dan anders, is 
dat de spanningen rond andere 
zaken draaien dan de begroting. 
Het gaat nu niet over de index 
of een vermogenswinstbelasting, 
maar over het ACW en over dos-
siers die eigenlijk van de vorige 
regering dateren.
Wanneer Karel De Gucht ver-
klaart dat de ACW-garanties 
hem door CD&V bij middel 

van chantage door de strot zijn 
geramd, dan is dat geen aanval op 
de standpunten van de partij van 
Wouter Beke maar op de werking 
van de CD&V. Dan overstijgt dit 
het dagelijkse politiek gehakketak 
dat we ondertussen gewend zijn. 
Dergelijke beschuldigingen heb-
ben we nog niet vaak meegemaakt 
tussen coalitiepartners.

IS DE REGERING IN GEVAAR? 
Neen. Geen enkele van de coali-
tiepartners heeft zin om een grote 
politieke crisis uit te lokken. Wouter 
Beke reageert vrij beheerst op de 
beschuldigingen van De Gucht. 

En de voorzitster van Open Vld, 
Gwendolyn Rutten, probeert ook 
de storm te bedaren. Het lijkt erop 
dat De Gucht weinig of geen mede-
standers vindt in zijn eigen partij.
Overigens heeft de PS al meermaals 
laten horen dat zij geen parlemen-
taire onderzoekscommissie wil. 
Gwendolyn Rutten zei gisteren op 
Ter Zake hetzelfde. Wellicht mag 
CD&V - voor dit aspect - op de twee 
oren slapen. De Open Vld wil wel 
nagaan of de reserves van het ACW 
niet voldoende zijn om de Arco-
coöperanten schadeloos te stellen.
Men kan de N-VA trouwens 
geen groter cadeau geven dan een 
regeringscrisis uit te lokken. De 
voorspelling van Bart De Wever, 
dat er met deze regering geen land 
fatsoenlijk te besturen valt, komt 
dan uit.

IS DE BEGROTING IN GEVAAR?
Ja. Of toch een goed resultaat. Er 
bestaan sowieso al redelijk wat 
spanningen tussen de regerings-
partijen. Afgezien van de discussies 

over hoe groot het tekort mag 
zijn, zijn er ook meningsverschil-
len over de manier waarop het 
moet weggewerkt worden. Open 
Vld en CD&V willen besparen, 
de linkse partijen denken veeleer 
aan lastenverhogingen.
Dat zijn de klassieke tegenstellin-
gen. Maar nu komt daar de ruzie 
over het ACW bovenop. Dat ver-
groot de nervositeit. Het gevolg is 
dat een partij als CD&V, die zich 
in het nauw gedreven voelt, zich 
harder opstelt dan normaal. Met 
vicepremier Pieter De Crem heb-
ben ze daar een geschikte !guur 
voor in het kernkabinet.
Elio Di Rupo moet al zijn tove-
naarskunsten bovenhalen om 
de gemoederen te sussen. Slaagt 
hij daar niet in, dan dreigt de 
begrotingscontrole aan zijn doel 
voorbij te schieten en komen de 
overheids!nanciën in gevaar. De 
rekening betalen we dan binnen-
kort met z’n allen.

Paul GEUDENS

BRUSSEL – De waarborgregeling die de toenmalige regering-Leterme 
uitwerkte voor de Arco-coöperanten, zorgt opnieuw voor spanningen 
binnen de huidige regering. Vooral tussen CD&V en MR lopen de span-
ningen hoog op. Met Karel De Gucht (Open Vld) als onverwachte hond 
in het kegelspel. Heeft eerste minister Elio Di Rupo (PS) de zaken nog 
onder controle? Kan zijn regering nog behoorlijk werk leveren? En hoe 
zit het met de begrotingscontrole?

Ruzies wegen op begrotingswerk

VÓÓR PASEN UITSPRAAK OVER STAATSWAARBORG ARCO

Open Vld stemt tégen
ACW-onderzoekscommissie

Zoals geweten vraagt de oppositie 
al langer naar een onderzoekscom-
missie die moet nagaan welke deals 
de christelijke arbeidersbeweging 
ACW en staatsbank Bel!us sloten, 
of die rechtmatig zijn en welke rol 
de toenmalige regering Leterme 
daarin eventueel speelde.
De meerderheidspartijen zijn 
tegen een onderzoekscommissie. 
Zij vinden wel dat er transparantie 
moet komen en vroegen ACW en 
Bel!us daarom om de documen-
ten over hun deals ter inzage te 
leggen bij de Kamer.
Gisteren was het zover en kon 
telkens één parlementslid per 
partij die documenten - vijf do-
cumenten van telkens een 10-tal 
bladzijden - inkijken. Jean-Marie 
Dedecker (LDD) opende de rij, 
Peter Dedecker (N-VA) sloot 
ze. Ook Hagen Goyvaerts (VB), 
Meyrem Almaci (Groen), Karin 
Temmerman (sp.a), Carl Devlies 
(CD&V) en Luk Van Biesen 
(Open Vld) keken ze in.
De parlementsleden mochten de 
documenten enkel inkijken, geen 
notities nemen en achteraf ook 
niet zeggen wat ze hadden gele-
zen. Iedereen hield zich aan die 
afspraak. Maar bij alle oppositie-
partijen heette het nadien dat ze in 
de documenten voldoende zaken 
hadden gelezen om meer dan ooit 
naar een onderzoekscommissie 
te vragen. De beslissing daarover 
valt woensdagnamiddag in de 
Kamercommissie-Financiën.

Chantage
Nog een reden waarom ze naar 
zo’n onderzoekscommissie vra-

gen, is het gegeven dat Europees 
commissaris en toenmalig minis-
ter Karel De Gucht stelde dat de 
waarborgregeling voor de Arco-
coöperanten er kwam onder druk 
van de CD&V-ministers met een 
ACW-signatuur. Hij verwees daar-
bij vooral naar Etienne Schouppe, 
niet naar premier Yves Leterme 
omdat ook die zijn bedenkingen 
had bij de waarborgregeling. De 
Gucht heeft het in dat verband 
over “chantage”. Maar hij werd 
meteen terugge"oten door zijn 
partij omdat Open Vld de regeling 
toen mee goedkeurde.

Staatswaarborg
Of die onderzoekscommissie er 
komt, dat weten we zoals aange-
haald nu woensdag. Het was in 
dat verband vooral uitkijken naar 
het standpunt van Open Vld. We 
schrijven “was uitkijken”, omdat 
voorzitter Gwendolyn Rutten van 
Open Vld gisterenavond in Ter 
Zake duidelijk liet weten dat haar 
partij tégen een onderzoekscom-
missie zal stemmen.
Ze wil wel nagaan in welke mate 
het ACW zelf  de Arco-coöpe-
ranten schadeloos kan stellen in 
plaats van de staat, omdat uit de 
documenten blijkt dat de ACW-
familie belangrijke tegoeden (meer 
dan één miljard euro) heeft staan 
bij Bel!us.
De staatswaarborg voor de Arco-
coöperanten werd gisteren ook 
bepleit voor de Raad van State. 
Een aantal Dexia-aandeelhouders 
en de Vlaamse Federatie van 
Beleggers trok naar de Raad van 
State omdat de Arco-coöperanten 

Open Vld-
voorzitster 
Gwendolyn 
Rutten.

Foto PhN

ANALYSE: Is de regering in gevaar?

Foto Belga

BRUSSEL - Woensdag valt de beslissing of er al dan niet een ACW-
onderzoekscommissie komt. De oppositiepartijen zijn meer dan ooit 
overtuigd van het nut daarvan na het inzien van de documenten over 
de deals tussen ACW en staatsbank Belfius. Maar Open Vld zal tégen de 
oprichting van zo’n commissie stemmen, liet voorzitter Gwendolyn Rut-
ten weten.  Ondertussen zegt Karel De Gucht dat de waarborgregeling 
voor de Arco-coöperanten er kwam onder druk van de CD&V-ministers 
met ACW-signatuur. Hij heeft het in dat verband over “chantage”.

wel een staatswaarborg kregen voor 
hun Dexia-aandelen en zij niet, 
waardoor ze veel geld verloren door 
het Dexia-debacle. Ze vinden dat 
een discriminatie.
De Raad van State zal 
in principe nog voor 
Pasen een arrest vel-
len. Voor de Arco-
coöperanten ziet 
het er niet echt 
goed uit omdat 
de auditeur 
van de Raad 
van State 
vindt dat 

die waarborg er niet had mogen 
komen. In principe volgt de Raad 
het advies van de auditeur.
Vermelden we ook nog kort 
dat ACW-voorzitter Patrick 

Develtere gisteren zo’n 200 
ACW-personeelsleden 

toesprak. Er waren 
veel vragen over zijn 

optreden in het 
dossier, maar zijn 
positie als voorzit-
ter stond niet ter 
discussie. 
 
 ED
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Het onderzoek concentreert 
zich momenteel enkel nog op de 
buschauffeur, de 34-jarige Geert 
Michiels uit Zonhoven die op 
het moment van de crash achter 
het stuur zat. Procureur Olivier 
Elsig wacht nog op twee exper-
tiseverslagen over de gezond-
heidstoestand van de chauffeur. 
Het gaat om een verslag van een 
cardioloog over de mogelijke ge-
volgen van een aandoening van 
de linkerkransslagader van Geert 
Michiels. Die had een vernauwing 
van minimaal 60 procent, wat 
mogelijk geleid kan hebben tot 

19.45 UUR: De bus vertrekt met de 
vrolijke bende sneeuwklassers aan 
Hôtel du Cervin in het Alpendorpje 
Saint-Luc. Aan het stuur de meest 
ervaren buschauffeur Paul Van de 
Velde (52) uit Aarschot. De eerste 
kilometers op de bergpas zijn gril-
lig. 

20 UUR: Onderweg belt de tweede 
buschauffeur - Geert Michiels (34), 
uit Zonhoven - nog even met zijn 
vrouw Evy Laermans. “Hij was uit-
gelaten, er was veel ambiance in de 
bus”, vertelt de weduwe achteraf. 

21.09 UUR: Na een moeilijke afda-
ling van bijna 20 km bereikt de bus 
de vallei. Geert Michiels neemt het 
stuur over. 

21.10 UUR: De bus rijdt met een 
snelheid van 98 km/u de tunnel 
in Sierre in. De snelheid verhoogt 
even tot 105 km/u, alvorens te sta-
biliseren tussen 99 en 100 km/u, de 
maximaal toegestane snelheid.
 
21.12 UUR: Na twee minuten en 
amper 2.222 meter crasht de bus 
tegen de tunnelwand. Op ongeveer 
75 meter voor een kleine uitwijknis 
raakt de bus de boordstenen. De 
tijd tussen de schok met de rand 
van de snelweg en de tunnelwand 
bedraagt minder dan 3 seconden. 

21.12 UUR: Acht seconden na de 
crash gaat het alarm in de tunnel 
af en is de politie op de hoogte. Op 
de beelden van de camerabewaking 
is de ernst van de crash niet te zien. 

21.14 UUR: Een gezin uit het Zwit-
serse Freiburg stopt en ontfermt 
zich over twee kinderen die uit het 
wrak weten te klauteren. 

21.15 UUR: Intussen zijn de eerste 
politiepatrouilles onderweg naar 
de tunnel. Een auto met een Bel-
gisch koppel uit Eigenbrakel stopt. 
“Zetels waren op elkaar geperst. In 
de tweede bushelft stonden nauwe-
lijks nog zetels. Kindjes huilden en 
riepen om hulp”, getuigen Eric en 
Marianne Van Malderen. 

21.16 UUR: Voorbijgangers bieden 
hulp. Ze staan links van de bus op 
de rechterrijstrook. Via elektroni-

sche borden is de snelheid in de 
tunnel verlaagd tot 80 km/u.
 
21.22 UUR: Een eerste politie-
wagen stopt, negen minuten na 
de crash. Agenten roepen bevrij-
dingsteams op. De tunnel is in-
tussen afgesloten. Agenten slaan 
ruiten in en evacueren de slachtof-
fers die relatief makkelijk kunnen 
worden bevrijd. 
 
21.29 UUR: De eerste ambulan-
ces arriveren. Het ziekenhuis van 
Sion ligt zo’n 13 kilometer verder.
 
21.42 UUR: Brandweerkorpsen 
met zwaar materiaal komen toe. 

21.45 UUR: Nog twaalf kinderen 
worden levend bevrijd uit de bus. 
De twee buschauffeurs, de vier 
begeleiders en 22 kinderen waren 
al overleden. 

22 UUR: Acht helikopters vliegen 
aan. Twaalf ambulances arrive-
ren. Zo’n 100 reddingswerkers en 
60 brandweermannen helpen. 

23.35 UUR: Na twee uur werken 
kan de laatste gewonde worden 
bevrijd. Een slachtoffertje wordt 
overgebracht naar het universi-
tair ziekenhuis in Bern. De an-
dere 23 gewonde kinderen wor-
den verzorgd in de ziekenhuizen 
van Sion en Viège. Na de eerste 
zorgen werden drie kinderen met 
levensbedreigende verwondingen 
overgebracht naar het universitair 
ziekenhuis in Lausanne. 

00.00 - 4.15 UUR: Alle lichamen 
worden geborgen. Meteen daarna 
wordt de bus getakeld.

6.30 UUR: Burgemeester Vanvelt-
hoven is op de hoogte gebracht. 
De schooldirectrice brengt de 
families van de schoolkinderen 
en de begeleiders op de hoogte 
van een ernstig ongeval. Vanaf 
dan worden de familieleden in ’t 
Stekske opgevangen. 

14 UUR:  De families van de 
slachtoffers worden met leger-
vliegtuigen naar Zwitserland ge-
vlogen.  
 MaW 

Onderzoek busramp 
Sierre na jaar nog 
altijd niet afgerond 
HASSELT -  Eén jaar na de fatale buscrash in Sierre is 
het onderzoek naar de ramp nog altijd niet afgerond. 
Procureur Olivier Elsig liet eind januari verstaan dat 
het onderzoek nog voor de eerste verjaardag van de 
ramp klaar zou zijn. Dat is niet gelukt. In april com-
municeert de procureur opnieuw over het onderzoek. 

hartritmestoornissen of een infarct. 
Procureur Elsig zei eerder wel al dat 
er “geen aanwijzingen zijn dat de 
chauffeur als gevolg van zijn hart-
aandoening de macht over het stuur 
zou verloren zijn”. 

Antidepressivum
Het tweede expertiseverslag han-
delt over het antidepressivum dat 
de chauffeur nam en de mogelijke 
invloed daarvan op zijn rijgedrag. 
In het bloed van de chauffeur werd 
paroxetine gevonden, binnen de 
voorgeschreven dosis. Volgens toxi-
cologen zijn de bijwerkingen van 

paroxetine uiterst zeldzaam. Het 
veroorzaakt ook geen slaperig-
heid of concentratiestoornissen. 

Syntheseverslag 
In april zal procureur Elsig over 
de inhoud van de twee exper-
tiseverslagen communiceren. 
Pas als beide expertiseverslagen 
klaar zijn, kan de procureur 
een syntheseverslag van het 
strafonderzoek opmaken. In dat 
syntheseverslag kan de procureur 
tot twee conclusies komen: ofwel 
had Geert Michiels een gezond-
heidsprobleem, ofwel was hij 
onoplettend op het moment van 
het ongeval. “In beide gevallen 
wordt de zaak geklasseerd omdat 
de man overleden is”, zegt Olivier 
Elsig. Welke de!nitieve beslissing 
het openbaar ministerie in Wallis 
ook neemt, alle partijen kunnen 
daarna nog  bijkomende onder-
zoeksdaden vragen.  KoSn/MaW

Rit zonder thuiskomst 
HASSELT - Na een laatste skidag in het Zwitserse Saint-Luc, vorig jaar 
op dinsdag 13 maart, stapten de zesdejaars van ’t Stekske in Lommel-
Kolonie en de Sint-Lambertusschool in Heverlee rond halfacht in de bus, 
samen met vier begeleiders. Twee buschauffeurs zouden hun na een rit 
van zo’n 840 km woensdagochtend aan school afzetten. 

De gedenkplaat bevatte aanvan-
kelijk alle 28 voornamen van de 
22 kinderen en 6 volwassenen die 
het leven lieten bij het ongeval 

op 13 maart van vorig jaar.  Al 
korte tijd na de onthulling van 
de plaat werden de namen van de 
chauffeurs overplakt. “Bepaalde 

Namen chauffeurs van gedenksteen gehaald

Een 3D-reconstructie van het ongeval. Foto  HBvL

SIERRE- De gedenkplaat ter nagedachtenis van de slachtoffers van 
de busramp in Sierre, is in het Zwitserse Anniviers vervangen door 
een andere. Op vraag van enkele ouders van de slachtoffertjes, zijn 
de voornamen van de twee buschauffeurs weggehaald. Dat meldt de 
Zwitserse krant Le Matin.

families hadden het er te moei-
lijk mee”, zegt Simon Epiney, 
burgemeester van Anniviers, de 
gemeente waar de kinderen hun 
vakantie hadden doorgebracht.
Nu bevat de plaat dus nog 26 
voornamen. Hoeveel ouders 
gevraagd hebben om de tekst 
aan te passen, is onduidelijk.
 GW

Een man legt bloemen neer aan de tunnel in het Zwitserse Sierre. Foto AFP

:3,,7@�67,5),++(.,5�=(5����;�,4�������
67,5),+=669>((9+,5�67�4(;9(::,5��3(;;,5)6+,4:��
)6?:7905.:�,5�),++,5

67,5�A6�������
���\�����\:SLLW`�.,52

/HZZLS[^LN����
;��� ���������

:SLLW`�4((:4,*/,3,5
9PQRZ^LN����
;��� ���������

:SLLW`�6=,97,3;
:LSSLRHLY[ZZ[YHH[����
;����������� �


