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‘Sindsmijn intrede inhet
Antwerps stadhuis is depolitieke
focus indit landverschovenvan
deWetstraatnaar ’t Schoon
Verdiep’, aldusBartDeWever
(N-VA).Hij is niet opgezetmetde
scherpekritiek vanKarelDe
Gucht (OpenVld) ophetN-VA-
beleid inAntwerpen.

“Ikgamijniet latenintimideren.Enikbener
zeker van dat de Antwerpenaren – en de
Vlamingen–dat ookniet zullen toelaten.”
Antwerps burgemeester Bart DeWever

haalt in een opiniestuk verderop in deze
krant uit naar Europees commissaris voor

Handel Karel DeGucht (OpenVld). Die liet
gisterenineenbijdrageinDeStandaardnog
maar eens zijn ergernis over N-VA de vrije
loop. Dit keer richt DeGucht zich specifiek
ophet beleid dat de partij voert in de groot-
ste stadvanVlaanderen.
De liberaal trekt de neutraliteit van het

Antwerpsestadsbestuurintwijfel.Hijhaalt
daarvoordedealdieDeWeverslootmetde
Sinksenfoorklagersaan,netzoalsdepogin-
genomeenWest-Vlaamsevoetbalclubnaar
hetKiel tekrijgenendeverhoogde inschrij-
vingskosten voor niet-EU-burgers die in
Antwerpenwillen komenwonen. “Zijn dat
nu vormen van een ethische gemeenschap
en identiteitsbeleving inhetonafhankelijke
Vlaanderen?”,verwijsthijnaareenoudeuit-
spraak vanDeWever.Die stelde ooit dat de
maatschappelijke meerwaarde van een
gezondeidentiteitsbelevingvooral ligt inde
creatie vaneenethischegemeenschap.
DeGuchtgaatnogverderinzijnbetoog

en heeft het over het gevaar van “het soort
nationalisme”vanDeWever.“Zodrahetaan
demacht is, latenbestuurders zoalshij hun
ethische koran vallen om de kermis te ver-
plaatsenterwillevanenkelenofomdestads-
kas te sanerenopdekapvanzwakkeren.”
De Wever kan de aantijgingen maar

slecht smaken.

“Tegenoverzoveeldesinformatiestaatgeen
verhaal”,slaathij terug.“Ikhoopdatdeheer
DeGuchteenwatgroteredossierkennisaan
de dag kan leggen als het op de Europese
aanbevelingenaankomt.”
De Antwerpse burgemeester ziet even-

wel een patroon, zegt hij, de aandacht voor
zijn stad is de jongste tijd verdacht groot.

“Het zal evenwel de Calimero in mij zijn –
een wezentje dat mij een nauwe verwant-
schap wordt toegedicht – die ontwaart dat
sindsmijnintredeinhetAntwerpsstadhuis,
de politieke focus in dit land verschoven is
vandeWetstraatnaar ’t SchoonVerdiep.”
VolgensDeWeverwordterdoorzijnpoli-

tieke tegenstrevers sindsdien consequent
“de strategie van de angst” gehanteerd en
wordt er steevast eenpoging gedaanomde
publiekeopinie tegenhemop te zetten.
“Misschien denken ze er dan nietmeer

aandat–metOpenVldaanhetroer–onze
belastingdrukdeoptweenahoogste isvan
Europa en de overheidsuitgaven nu 54,7
procentvanhetbbpbedragen”,klinkthet
fijntjes.
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Dag voor deadline lijkt akkoord over hervorming ver weg

REMY AMKREUTZ EN KIM HERBOTS
BRUSSEL

Eenakkoordoverde
hervormingvanhet secundair
onderwijs is navier jaarnog
altijd veraf. Morgenmoetde
Vlaamse regeringovereen-
stemmingbereiken,maarde
N-VA lijkt dwars te liggen. ‘We
hebbenveel tijd besteedaaneen
legedoos.’

Hetpadnaareenvernieuwdmiddelbaar
onderwijs lijkt stilaan op een kruisweg.
Minister van Onderwijs Pascal Smet
(sp.a) gaf eindapril aandateropde laat-
ste vrijdag van mei, morgen dus, een
akkoordmoet bestaanover eenmaster-
planvoordehervormingvanhet secun-
dair. Een brede eerste graad, waarbij de
studiekeuzewordtuitgesteld totveertien
jaar, en de afschaffing van de schotten
tussen aso, tso, kso en bso staan daarin
centraal.Met de deadline in zicht is een
consensus tussen de regeringspartijen
verweg. “Ikhebhetgevoeldat eenpartij

ernietuitwil raken”,zegteenbrondicht-
bij de onderhandelingen. “N-VA heeft
weinig haast om te landen.”

Verloren tijd
Een vermoeden dat vicepremier Geert
Bourgeois (N-VA)gisterenbevestigde. In
het programma Villa Politica zei hij dat
eengoedakkoordbelangrijker isdanhet
halen van de deadline vanmorgen. Iets
waar minister-president Kris Peeters
zich bij aansloot. “31 mei is inderdaad
vrijdag, maar nog belangrijker is een

goed akkoord. En ik sluit niet uit dat het
er komt.”
Ineenrecentuitgelekteversievanhet

masterplan staan alvast enkele nieuwe
maatregelen. Naastdeafschaffingvande
tussenschotteneneensterkereducering
van het aantal studierichtingen in het
secundairwilSmetvakleerkrachtenvoor
Frans en techniek introduceren in het
lager onderwijs. Ook zouden leerlingen
bijdeovergangnaarhet lagerenhetmid-
delbaar onderworpen worden aan een
taaltestenzoudenscholenkinderenmet
een taalachterstand verplicht buiten de
lesuren bijscholingmoeten geven.
De hervorming sleept intussen vier

jaar aan. In 2009 pre-
senteerde oud-top-
ambtenaar Georges
Monardeenwerkstuk
waarop de huidige
plannen zijn geba-
seerd. Na tegenwind
van N-VA-leider Bart
DeWevertrokPeeters
(CD&V) vorig jaar
novemberhetdossier
naar zich toe. “Ik ver-

wacht niet dat hij slaagt”, zegt een vak-
bondsafgevaardigde. “Het isbijnaonmo-
gelijkomzo’ngrotemeningsverschillen
een jaar voor de verkiezingen nog recht
te trekken.”
DeN-VAblijfthetmoeilijkhebbenmet

eenbredeeerstegraad,maarookmethet
wegnemen vande tussenschotten. Eind
aprilkantteVlaamsfractieleiderKrisVan
Dijck zich tegen een grote hervorming.
Zelfs voor een masterplan, dat niet
gestemd zal worden in het Vlaams
Parlement endus een zorg is vande vol-
gendecoalitie, isdeanimover tezoeken.
“Dit isallemaalverlorentijd”,meenteen
insider. “Wehebbenveel tijdbesteedaan
een lege doos. Met een nieuwe onder-
wijsminister kan er weer bijna van nul
wordenbegonnen.”

Zwartepiet
GisterenzouPeetersbinnendeVlaamse
regeringeennieuweversievanhetmas-
terplan hebben voorgelegd. “Het gaat
heel moeilijk worden, omdat de N-VA
dwarsligt”, zegt een lid van een van de
meerderheidspartijen. Meerdere bron-
nen bevestigen die houding. “Als er niet
gestemdwordt, vrees ikdatuitstel afstel
wordt. Of dat er hooguit een zacht
afkookselwordtgepresenteerdwaarmee
het onderwijsveld niets kan.”
In dat geval zou er van het grote plan

vanSmetniets terechtkomen.“Deonder-
wijsminister komt er hoe dan ook goed
uit”, zegt een welingelichte bron. “Of er
komt tocheenakkoord,waardoorhij de
overwinning kan claimen, of hij kan de
zwartepiet doorschuiven.” In kringen
rondSmetheerstgoedemoeddatervoor
volgendeweekwoensdageenconsensus
kan worden gevonden. “Enkele dagen
meer onderhandelen,maakt niet uit als
ereengoedplanuitdebuskomt.Endaar
gelovenwein.Wijwilleninelkgevalgeen
compromis voor het compromis.”

‘Beboet
advocatendie
nodeloos in
beroepgaan’
BRUSSEL — Advocatendie deprocedures
misbruiken door nodeloos in beroep te
gaan, moeten door de hoven een boete
opgelegd kunnen krijgen. Dat schrijft
Michel Rozie, eerste voorzitter van het
Antwerpse hof van beroep, in het laatste
jaarverslag over de werking van zijn hof
vanberoep.
VolgensRozie iserveel teveelmisbruik.

De behandeling van een burgerlijke zaak
doorhetAntwerpsehofvanberoepduurt
steeds langer. In 2012 duurde het 14,5
maanden voor een zaak gepleit kon wor-
den, terwijl de normale termijn 12maan-
den moet zijn, zo meldt de Gazet van
Antwerpenophaarsite.Uithet jaarverslag
blijkt dat er meer dan vroeger gewerkt
wordt.Tussen2003en2012 steeghet aan-
tal arresten in de burgerlijke kamersmet
21,5procent.Hetaantalnieuweburgerlijke
zaken steeg dan weer met 16 procent in
vergelijkingmet2003.Vooralsinds2009is
er een steile klim.
Rozie doet daarom het parlement

enkelevoorstellen.Opvallendstemaatregel
isdebestraffingvanprocesmisbruik. “Men
zoudeadvocaatmoetenkunnenbeboeten
in plaats van de burger die nodeloos in
beroepisgegaan.”Hij laatzichnietuitover
de hoogte van de som. Daarnaast meent
hij ook dat het aantal zaken dat in aan-
merkingkomtvoorberoepmoet ingeperkt
worden.Voordevoorzitterzoudengeschil-
len vanminder dan 2.840 euro niet meer
voor een hof van beroep mogen komen.
Nu ligt die grens op 1.860 euro. Minister
van Justitie Annemie Turtelboom (Open
Vld) steltmorgen de hervorming van jus-
titievooropderegering.Ookzij lieteerder
al weten dat er tegen te veel dossiers in
beroep gegaanwordt. (BELGA/KH)

VUBpakt
doctorstitel af
naplagiaat
BRUSSEL —Eendoctor inderechteniszijn
titel kwijt, nadat gebleken isdathij zich in
zijn doctoraat schuldig gemaakt had aan
plagiaat. Datmeldt deVUB.
Hetgaatomeendoctoraataandefacul-

teit Recht en Criminologie dat in 2005
behaald werd. De betrokken persoon is
inmiddels niet meer verbonden aan de
VUB, maar werkt aan een buitenlandse
instelling.Nadatdecommissievoorweten-
schappelijke integriteit vandeuniversiteit
deman in kwestie gehoord had en uit het
onderzoek gebleken was dat het daad-
werkelijk om plagiaat ging, werd de hui-
dige werkgever op de hoogte gebracht.
Volgens de VUB is het nog niet duidelijk
welke stappendaar zullen genomenwor-
den. De VUB benadrukt dat dit een uit-
zonderlijkemaatregel is, maar dat zowel
duidelijk wordt dat de universiteit streng
optreedt tegenwetenschapsfraude. (KH)

KarelDeGuchtenBartDeWever indeclinch

OnderwijsplanSmet
op losseschroeven

lKarel DeGucht haalde uit
naar Bart DeWever. Die slaat
nu terug: ‘Tegenover zoveel
desinformatie staat geen

verhaal.’

lOnderwijs-
minister Pascal
Smet en
Vlaamsminis-
ter-president
Kris Peeters in
het Vlaams
Parlement. Na
tegenwind trok
Peeters vorig
jaar november
het dossier
naar zich toe.
© TIM DIRVEN

‘31 mei is inderdaad
vrijdag, maar nog
belangrijker is een
goed akkoord’
KRIS PEETERS (CD&V)
VLAAMS MINISTER-PRESIDENT

Opinie >18
Bart DeWever: ‘Als niets anders nog
werkt, maak dan demensen bang’
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PrestigieuzeprijsvoorBelg
diegodsdeeltjevond
KIM HERBOTS
BRUSSEL

Het is (nog) niet de
Nobelprijs,maarmetde
Prins vanAsturiasprijs
sleept François Englert (80)
wel eenbelangrijke
onderscheiding inde
wacht. Englert is deman
die als eersteweesophet
bestaanvanhet
godsdeeltje,maardeeer
voordebenamingervan
aan PeterHiggsmoest
laten.

De Belgische natuurkundige
François Englert deelt de Prins
voor Asturiasprijs 2013 voor
wetenschappen met de Britse
wetenschapper Peter Higgs (84)
en het Centrum voor
Kernonderzoek in Genève
(CERN). Het is daar immers dat
vorig jaarop4 juli hetbestaanvan
het Higgs-bosondeeltje na jaren
en jarenzoekeneindelijkbewezen
werd. Met de onderscheiding
komt Englert in het rijtje van
onder meer gorilla-experte Jane
Goodall en de grondleggers van
het internet, die de prijs eerder
kregen.
“De ontdekking van Englert

heeft alles temakenmet het stan-
daardmodel”, legt presentator en
fysicus Lieven Scheire uit. “Dat is

in feitede legodooswaarallewer-
kelijkheid uit opgebouwd is. Het
gaat om de bouwstenen van de
materie, maar ook over deeltjes
dievoor interactie tussendemate-
riezorgen.HetHiggs-bosondeeltje
maaktdat deeltjesmetmassa tra-
ger vliegen dan deeltjes zonder
massa.”
Hetwas Englertdie, samenmet

zijn inmiddels overleden collega
Robert Brout, in 1964 een artikel
publiceerde dat dat proces hele-
maalberekendeenuit dedoeken
deed. De twee waren op dat
moment verbonden aan de
Brusselse universiteit ULB. Twee
maanden laterkwamde BritPeter
Higgs met eenzelfde berekening.
Alleenkoppeldehij erhetbestaan
vaneendeeltjeaan. “Maar inprin-
cipe waren Englert en Brout
eerst”, zegt Scheire, “en zou het
deeltjedusooknaarhengenoemd
moeten zijn. Alleen zijn de publi-
caties van Higgs in het Engels en
bijgevolg veel vaker geciteerd,
waardoor het deeltje in de volks-
mond het Higgs-bosondeeltje is
geworden.”

Bookmakers
Toen het CERN vorig jaar in juli
het hoera-bericht de wereld
instuurde dat het zogenaamde
godsdeeltje eindelijk gevonden
was, kwamenmeteende specula-
ties over eenmogelijkeNobelprijs
voor Higgs en Englert. Alleen
kwamdeontdekking te laatophet

jaar: de lijstmetnominatieswordt
traditioneel al in februari afgeslo-
ten. “Maaromdathet zo’nbelang-
rijke ontdekking is, dachten som-
migen dat de stichting een
uitzondering zou maken”, zegt
Scheire. Dat gebeurde niet, maar
dit jaar zou het op tien december

mogelijk wel prijs zijn. “Bij de
bookmakers staan Englert en
Higgs nu absoluut op nummer
een”, zegt Scheire.
In eenEOS-interviewvanvorig

jaar liet Englert zelf ook door-
schemeren dat hij stiekem hoopt
op een Nobelprijs in 2013.
Ondertussen zei hij gisteren erg
vereerd te met deze onderschei-
ding. “Ik ben verrukt en fier”, zo
klonk het. Englert bracht ook
hulde aan zijn collegaBrout. “Wij
hebben de theorie samen uitge-
werktendiewerdvorig jaarbeves-
tigd door de impressionante
vondst van het CERN.”
De Prins van Asturiasprijs

wordt sinds 1981 uitgedeeld door
de Spaanse kroonprins Felipe. Er
zijn onderscheidingen in acht
categorieën en aan de prijs is een
geldbedrag van 50.000 euro ver-
bonden.

UIT DE OUDE DOOS

Koninklijke familie doet de polonaise

Op Facebook circuleert
dezer dagen een kiekje uit
de oude doos dat de ko-
ninklijke familie toont terwijl
ze ogenschijnlijk de polo-
naise aanvatten. Op de foto:
de broers Albert en Boude-
wijn met hun zus Josephine-

Charlotte en de drie part-
ners, Paola, Fabiola en
groothertog Jan van Luxem-
burg. Het beeld zou ergens
midden de jaren tachtig ge-
nomen zijn door de weduwe
van muzikant Marc Moulin.
(KH) © RV

Vorstenhuisontwijkt
successierechtenopvilla

BRUSSEL

Hetvakantieverblijf van
koningBoudewijnen
koninginFabiola inSpanje,
werd ineenSpaanse
stichtinggestopt ‘opdatde
nevenvandekoningin
ervankunnengenieten
zonderdat zeenorme
successierechtenmoeten
betalen’.

HetverhaaloverVillaAstridastaat
in Le Soir Magazine van vandaag.
Het principe is volkomen legaal,
maar doet dewenkbrauwen fron-
sen in de Wetstraat. Open Vld-
kamerlid Luk Van Biesen zal een
parlementaire vraag stellen over
de stichting van het gewezen
koningspaar.
“Ikzal financiënministerGeens

(CD&V) vragen om het uit te zoe-
ken.We kunnen immers niet toe-
latendat een constructie diewe in
BelgiëafkeureninSpanjewelkan.”

Hetzelfde principewerd enkele
maanden geleden toegepast met
het Fons Pereos, een private stich-
ting met als doel een deel van de
erfenis van de koningin naar haar
Spaanse neven en nichten te laten
vloeienzonderal teveel successie-
rechten te moeten betalen. Het
nieuws over de oprichting van die
stichting door de weduwe van
koningBoudewijnzorgdevoorfelle
reacties.Eind januari lietkoningin
Fabiolaweten dat ze haar omstre-
denstichtingwilde latenopdoeken
en de ontbinding werd inmiddels
gevraagd.

Perfect legaal
KoningBoudewijnmaaktezelfook
gebruikvanhetprincipekort voor
zijn dood op 31 juli 1993 in zijn
Spaansvakantieverblijf.Hij richtte
toendedeStichtingAstridaop,die
eigenaar is geworden van het
koninklijk domein in Opgrimbie.
VolgensLeSoirMagazinebehoudt
de koningin tot aan haar dood het
vruchtgebruik over villa Astrida.
Dangaathetverblijfnaarhaarerf-
genamen. “Het mooie geschenk
van de koningin laat die laatsten
ontsnappen aan de Spaanse suc-
cessierechten (ongeveer 50 pro-
cent)... en de Belgische, want deze
tweede residentie hoorde bij de
eigendommenvandekoningindie
in Brussel is gedomicilieerd”,
schrijft hetmagazine.
Hetpaleiswildegeenuitlegkwijt

en wijst er op dat het om eenwet-
tige privéstichting van koningin
Fabiola inSpanjegaat. (JVH/BELGA)

Met de
onderscheiding
komt Englert in het
rijtje van onder
meer gorilla-
experte Jane
Goodall en de
grondleggers van
het internet

lNatuurkundige François Englert is erg vereerdmet de
onderscheiding die 50.000 eurowaard is.© TIM DIRVEN


