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Hoofd van de tweede grootste
economische macht ter we-
reld, opperbevelhebber van
meer dan 7 miljoen soldaten
en president van bijna
1,35 miljard Chinezen. Xi Jin-
ping (59) kan sinds gisteren
concurreren met Barack Oba-
ma voor de titel ‘machtigste
man ter wereld’. Maar waar
Obama een bikkelharde strijd
moest voeren om zijn presi-
dentschap, was de benoeming
van Xi Jinping een formaliteit.

Bij de verkiezing op het
Volkscongres gisteren kreeg
hij 2.952 voorkeurstemmen
achter zijn naam.

Er waren drie onthoudingen.
En welgeteld één tegenstem.
Hij werd verkozen met 99,87
procent van de stemmen. Al-
leen de Noord-Koreaan Kim
Jong-un deed nog net iets be-
ter.

De nieuwe president heeft
geen grote diplomatieke erva-
ring, maar toch zijn er tekenen
dat Xi Jinping China meer wil
profileren als wereldmacht.

Tijdens zijn eerdere buiten-
landse missies leerden diplo-
maten hem kennen als vlotte
speecher. Niet van die stijve,
ingestudeerde toespraken
waar vorige Chinese leiders
om bekend stonden. Xi Jin-
ping is opener en voelt zich
voor de camera duidelijk ook
meer op zijn gemak dan zijn
houterige, verlegen voorganger
Hu Jintao.

Een echte first lady

Volgende week zal de nieuwe
president al meteen zijn eerste
internationale reis maken. Hij
vliegt met de speciale Boe-
ing 747 van Air China richting
Rusland, waar hij een bezoek
zal brengen aan president Put-
in in het Kremlin. Daarna vol-
gen Congo, waar China grote
economische belangen heeft,
en Zuid-Afrika.

Hij reist niet alleen. Anders
dan zijn voorgangers, neemt
Jinping zijn echtgenote met
zich mee. Daar waar eerdere

Xi Jinping en zijn echtgenote
Peng Liyuan, de eerste Chinese
first lady die niet in de coulis-
sen wordt verstopt. Foto: afp, ig

De Obama’s,
made in China
Xi Jinping
met één
tegenstem
verkozen
tot nieuwe
president

Met 2.952 stemmen voor en één tegen is Xi
Jinping op het Volkscongres in Peking officieel
verkozen tot nieuwe president van China. Daar-
mee kiest de communistische partij voor een
leider nieuwe stijl, die China wil profileren als
supermacht en zichzelf als wereldspeler. Met
aan zijn zijde de eerste echte Chinese first lady.

HANNELORE SMITZ

Chinese first ladies bijna altijd
verstopt bleven in de coulis-
sen, treedt mevrouw Jinping
mee op de voorgrond. Peng Li-
yuan is dan ook niet zomaar
iemand, maar een van de be-
kendste zangeressen van haar
land. Internationaal moet ze
van hem een kleurrijker leider
maken. Zoals ook Michelle
Obama haar man aanvult.

In China zelf moet ze haar
man een menselijker, zachter
imago geven. Toch zal de
nieuwe president zijn partijge-
noten stevig in de hand hou-

den. De nieuwe president eist
absolute loyaliteit van politici
en militairen en profileert zich
als de man die de strijd aan-
bindt met de corruptie in zijn
land en in zijn partij. Hij wil
een clean en efficiënt bestuur.
Jinping is ook geen voorstan-
der van politieke openheid. Hij
heeft elke westers geïnspireer-
de liberalisering van de poli-
tiek afgewezen en verwerpt ie-
dere fundamentele politieke
hervorming.

De first lady moet
haar man een
menselijker, zachter
imago geven
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STEENOKKERZEEL/
ZEMST/KAMPENHOUT

Het D.A.R.K.-project blijkt
vruchten af te wer-
pen. D.A.R.K. staat voor Dief-
stallen Aanpakken door het
Responsabiliseren en sensibi-
liseren van de inwoners van
de politiezone KaStZe (Kam-
penhout, Zemst en Steenok-
kerzeel).

Hoewel het aantal geregis-
treerde diefstallen uit wonin-
gen in februari dit jaar op-
nieuw steeg, kan de politie
toch mooie resultaten voorleg-
gen voor de ‘donkere’ maan-
den november en december
2012 en januari 2013.

‘De doelstellingen die we met
het D.A.R.K.-project hebben
vooropgesteld, zijn ruim-
schoots behaald’, zegt hoofdin-
specteur Filip Van Steenber-
gen.

Met het initiatief wilde de
politie het aantal geregistreer-
de diefstallen uit woningen te-
rugdringen met 15 procent en
een hogere en snellere aangif-
tebereidheid bekomen bij de
burgers.

‘In de drie gemeenten is er
een gelijkmatige daling van
rond de 44 procent en zitten
we ver boven de eerste doel-

stelling. Ook de burgers droe-
gen ertoe bij. Er waren 335
meldingen van verdachte
voertuigen en personen.

Negen verdachten werden tij-
dens de (gerichte) acties gevat.
Vier onder hen werden door
de onderzoeksrechter aange-
houden.

Om de pakkans te verhogen,
is de politie doelgericht te-

werk gegaan. De zone werd
opgedeeld in vier sectoren met
vier diefstalgevoelige tijdszo-
nes op dinsdag, donderdag,
vrijdag en zaterdagavond.

‘We hebben ervoor gekozen
om op deze tijdstippen in die
sectoren zeer zichtbaar aan-
wezig te zijn. Niet enkel met
een voertuig, maar ook met
controledispositieven, te voet,
per fiets en op het openbaar
vervoer’, zegt Van Steenber-
gen.

Omdat de politie al lang ha-
mert op het belang van een
alerte burger, brachten wijkin-
specteurs ook 327 deur-aan-
deur ‘Dark’-boodschappen en
kregen bewoners flyers met
een woordje uitleg.

‘Maar ook via Twitter, de
pers, onze website en een
nieuwsbrief hebben we gepro-
beerd de inwoners te betrek-
ken bij het project door hen te
vragen om iedere verdachte
melding snel door te geven aan
de 101-centrale’, besluit de
hoofdinspecteur.

In Kampenhout, Zemst
en Steenokkerzeel zijn
de geregistreerde dief-
stallen uit woningen
in de afgelopen ‘donke-
re’ wintermaanden
fors gedaald in verge-
lijking met het gemid-
delde in dezelfde
maanden in de periode
2009-2012. Het
D.A.R.K.-project
schrikt dieven af.

ALAIN TRAPPENIERS

Volgens politie door gerichte actie

Diefstallen in huizen
dalen met 44 procent,, FILIP VAN STEENBERGEN

hoofdinspecteur

Ook via sociale media
proberen we inwoners
te betrekken bij het
project door hen te
vragen om iedere
verdachte melding
snel door te geven

Inbrekers sloegen opvallend min-
der vaak toe deze winter. Foto: tab

BRUSSEL
Criminologe
VUB wint prijs

Criminologe professor
doctor Jenneke Christia-
ens van de Vrije Universi-
teit Brussel is de laureaat
van de Prijs Roger Van
Geen 2012.

De zesjaarlijkse prijs be-
kroont de onderzoekscar-
rière van een vorser aan
de VUB. Christiaens krijgt
de prijs omdat ze be-
schouwd wordt ‘als topex-
perte in de jeugdcrimina-
liteit.’

Met haar onderzoek naar
jeugddelinquenten en de
maatschappelijke reactie
op jeugddelinquentie, wil
ze het zwart-wit denken
doorbreken. Christiaens
werkt sinds 1993 als on-
derzoeker aan de VUB.

De prijs is 5.000 euro
persoonlijk krediet waard
en ze krijgt gedurende
drie jaar werkingsmidde-
len van 5.000 euro per
jaar. De uitreiking vindt
vandaag plaats op de cam-
pus in Etterbeek. (blg)

BRUSSEL
Petitie daklozen
steunt sociaal
assistente NMBS

Jean Peeters, secretaris
van het Gemeenschappe-
lijk Daklozenfront, heeft
woensdag een petitie af-
gegeven aan Jannie Haek,
ceo van de NMBS Hol-
ding. De petitie was opge-
start door daklozen die in
de buurt van het Centraal
Station leven. De onderte-
kenaars vragen de reïnte-
gratie van een sociaal as-
sistente van de NMBS die
ontslag nam na een con-
flict met een van haar
meerderen.

Het Daklozenfront wil
dat ze opnieuw wordt
aangenomen en dat ze on-
dersteund wordt door een
gespecialiseerde ploeg. De
petitie werd ondertekend
door zestig mensen, onder
wie ook handelaars en
buurtbewoners.

De taak van de sociaal
assistente bestond erin de
relaties tussen daklozen
en sociale actoren te om-
kaderen.

Naar aanleiding van de
ontmoeting woensdag
herhaalde de ceo van
NMBS Holding dat be-
trokkene een contract
voor onbepaalde duur
krijgt als ze op haar be-
slissing zou terugkomen.
De spoorwegmaatschappij
wil het project trouwens
uitbreiden naar andere
grote stations die met
daklozen te maken heb-
ben. (blg)

De gemeenteraad van Kraai-
nem werd gisterochtend bij
hoogdringendheid bijeenge-
roepen om zich te buigen over
twee punten. Dat was niet
naar de zin van de Open-ge-
meenteraadsleden, die uit pro-
test hun zitpenning zullen
doorstorten aan een goed doel.

‘De gemeenteraad werd bij-
eengeroepen voor het opne-
men van de advocaatkosten
voor het voeren van procedu-
res tegen de schorsing van een
schepen en de niet-benoeming
van de aangewezen burge-

meester’, laat Luk Van Biesen
(Open) weten .

‘De niet-benoeming van bur-
gemeester Caprasse is alleen
te wijten aan haar onwil om de
taalwetten te aanvaarden en
toe te passen. De niet-benoe-
ming is daarom de logica zelf.
De procedurekosten moeten
daarom door haar en haar par-
tij gedragen worden, niet door
de gemeente Kraainem.’

‘De schorsing van de schepen
d’Oreye is dan weer alleen te
wijten aan de persoonlijke
overtreding van de wetten.
Zonder toestemming van de
gemeenteraad werden oproe-
pingsbrieven gedrukt en per-
soonlijk naar de post gebracht
door d’Oreye. Hierdoor is zijn
schorsing persoonlijk en niet
gebonden aan de werking van
de gemeenteraad.’

Kraainem-Unie sloot zich aan
bij de kritiek van Open, maar

kon niet verhinderen dat de
gemeente opdraait voor de
kosten. Open en Kraainem-
Unie zullen de hogere over-
heid vragen de beslissingen te
vernietigen en sturen geza-
menlijk een klacht naar de
provincie.

De gemeenteraadszitting zal
de gemeente minstens 3.000
euro aan zitpenningen kosten
en minimum 15.000 euro aan
advocaatkosten.

‘Geld dat de gemeente veel
beter kan besteden’, vindt Van
Biesen. (ddl)

‘Hoogdringende’ gemeenteraadszitting dure zaak

Luk Van Biesen (links) van Open: ‘De niet-benoeming van burge-
meester Caprasse (rechts) is alleen te wijten aan haar onwil om
de taalwetten te aanvaarden en toe te passen en dus de logica
zelf.’ Foto: if

KRAAINEM De niet-benoe-
ming van van burgemees-
ter Caprasse en de schor-
sing van schepen d’Oreye
zou de gemeente nog een
flinke noot kunnen kosten.
De Open-raadsleden geven
hun zitpenning uit protest
af.


