nclaaf met
rotingsstemt
uitgeven,
stokoud.
Geens
n voor de

beperken tot een tekort van 9 of 10 miljard, zolang
er maar structureel wordt bespaard. Laat het Engels
van Rehn te wensen over? Of het Fins van Di Rupo?
Hoe dan ook, dames en heren van de federale
regering, verwart u besparingen met belastingen.
Bespaar ons de Rode Duivels-attributen waarmee
u zo gewillig poseerde. Bespaar, tout court. Doe uw
job, verdorie.
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LUK VAN BIESEN

«Recht op inzage
in vereffening Arco»
DecoöperantenvanArcomoetenindeeerste
plaats door Arco vergoed worden, óók nu de
Raad van State de beroepen tegen de staatswaarborgen grotendeels verworpen heeft.
DatvindtalthansOpenVld-KamerlidLukVan
Biesen. «Dat de garantieregeling in het
parlement gestemd is, sluit niet uit dat we
moeten nagaan wat Arco en/of het ACW zelf
nog kunnen doen.» De liberalen vragen daarom inzage in de vereffening van de financiële
poot van het ACW. «We hebben het recht om
te weten wat daar gebeurt. Het kan niet dat
deBelgischebelastingbetalerdaarvoormoet
opdraaien, zonder datwe zicht hebben op die
vereffening.»Eenonderzoekscommissieacht
Van Biesen daarvoor niet nodig. Het lijkt hem
eerder aangewezen dat het parlement het
Rekenhof inschakelt. (DDW)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

‘New B’ vindt 10.000
coöperanten in 48 uur

In minder dan 48 uur tijd zijn de initiatiefnemers achter de nieuwe bank New B erin
geslaagd om meer dan 10.000 coöperanten
te vinden. Gisteravond stond de teller al op
11.770 particulieren die bereid zijn om
20 euro te investeren in de toekomstige
«eerlijke bank». Daarmee is de doelstelling
al bereikt.
Op 6 juli beslissen de coöperanten of er
verder gegaan wordt met het proces om de
bank op te richten. Dan moet New B een
licentie aanvragen bij de Nationale Bank,
waarvoor een startkapitaal van minstens
7 miljoen euro nodig is. (PGL)

Dan toch geen
herberekening salarissen

	
  
De sociale secretariaten
moeten dan toch
geen 400.000 lonen herberekenen, omdat
de CO2-coëfficient voor bedrijfswagens
nog niet bekend was. «Het is nooit de bedoeling geweest om die retroactief toe te
passen», zo heeft staatssecretaris Hendrik
Bogaert (CD&V) gisteren verzekerd in de
Kamer. Eerder deze maand hadden de
secretariaten aan de alarmbel getrokken
omdat ze de salarissen van 400.000 werknemers met een bedrijfswagen niet correct
konden berekenen. Ze kenden immers de
nieuwe CO2-coëfficient nog niet die het
fiscale ‘voordeel van alle aard’ mee bepaalt.
De sociale secretariaten vreesden dat een
herberekening van al die lonen hen 4 tot
8 miljoen euro zou kosten.
Bogaert gaf nog mee dat de nieuwe coëfficiënt de aangerekende bedrijfsheffing dit
jaar lichtjes zal doen dalen.

Freya lacht met
haantjesgedrag
mannelijke collega’s
«Nog even en ze doen een wedstrijdje om ter

	
  

Een terreurverdachte die
een zware aanslag plande in
ons land, is gisteren in een
vuurgevecht met de politie
doodgeschoten op de snelweg A8 in Henegouwen. De
39-jarige man van Algerijnse afkomst had eerst
zelf het vuur geopend op de
patrouilles. Korte tijd later
werd in het appartement
van Hakim Benladghem
in Anderlecht 20 kilogram
explosieven gevonden.
De man was bekend in
het zware misdaadmilieu
en werd zowel in ons land
als in Frankrijk verdacht
van terrorisme.
Hakim Benladghem liep al een tijd in het
vizier van het gerecht. Sinds twee maanden woonde hij met zijn echtgenote en
kind in een flat in Anderlecht. «Hij werd
opgespoord in het kader van een onderzoek dat in Brussel geopend werd», zo
maakte de procureur van Doornik,
Marie-Claude Maertens, gisteravond
bekend. Uit een telefoontap konden de
speurders afleiden dat hij een terroristische aanslag beraamde in ons land. Hij
zou vorige week ook betrokken geweest
zijn bij een gewelddadige overval in
Anderlecht (zie kaderstuk rechtsonder)
en eerder al in Seraing. Toen een politieteam de verdachte gisteren wilde arresteren in de buurt van Doornik, sloeg hij
op de vlucht. «Zijn arrestatie stond
gepland voor dinsdag», bevestigde de
Brusselse parketwoordvoerder gisteren.

Acht kogels
Maar dat liep dus niet van een leien
dakje. Benladghem scheurde in zijn
Nissan-terreinwagen met Franse nummerplaat weg via de autoweg A8 tussen
Doornik en Brussel. De agenten — die
hem volgden in een VW Passat en Opel

TER
U
voor hi

De verdachte probeerde éé
De tweede patrouille loste

geen vaart en probeerde één
politiewagens van de baan te rij
volgens haalde hij zijn wapen
schoot in de richting van de age
beantwoordden het vuur én
raak: de verdachte werd dod
raakt. In zijn voorruit werden
acht kogelinslagen vastgeste
enkele politieman raakte gewo
Getuigen beschreven de interv
dien als een indrukwekkende
ontplooiing van tientallen ag
burger met bivakmuts, zwaarb
de speciale eenheden en op een
moment zelfs een politiehelik
in het midden van de snelwe
Volgens het Vlaams Verkeers
werd een politievoertuig ook
door een vrachtwagen die daa
reed, maar het is niet bevestigd
met de achtervolging te maken
Korte tijd later rukten speciale e

