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Vier meerderjarige Belgische
Syriëstrijders die eergisteren de
Turks-Syrische aan het overste-
kenwaren,zijnonderscheptdoor
deTurksepolitie.Demannenwil-
den gaan vechten in het oorlogs-
gebied. Ze werden ingerekend
dankzij een samenwerking tus-
sen Binnenlandse Zaken, Belgi-
sche en Turkse politiediensten.
De vier werden op een vliegtuig
naar ons land gezet. Ze worden
hier gevolgddoor de veiligheids-

Hun aantal groeit merkelijk
sneller dan het aantal Neder-
landers of Duitsers die hier
tijdelijk komenwerken. In to-
taalwerdenvorig jaar340.000
buitenlandse werkkrachten
naar België gestuurd, onder
wiebijna70.000mensenvan-

uit Polen en meer dan 28.000
vanuit Roemenië. De vraag is
dan ook groot, want hun prij-
zen zijn scherp. Werknemers
van buitenlandse bedrijven
betalenhier geenRSZ.
Het werkelijke aantal Oost-
Europese werknemers in ons

landligtnogeenstukhoger. In
de cijfers zijndeOost-Europe-
anen in vaste Belgische loon-
dienst niet inbegrepen, even-
minalsde transportsector.
Voor Kamerlid Zuhal Demir
(N-VA)levertdeforsetoename
een bijkomend bewijs dat het
loonkostenbeleid «totaal on-
aangepast» is aan het Europa
van nu. «Die mensen hebben
het recht hier te komen wer-
ken, maar onze werknemers
en werklozen zijn er
dedupevan.» (JS)

KAREN SLEURS
EN PETER GORLÉ

Op het eerste gezicht leek het een
onschuldigereis.PrinsLaurentwas
als natuurliefhebber uitgenodigd
door het JoodsNationaal Fonds om
een boom te komen planten nabij
Jeruzalem.Hijkreeghierbijookeen
prijs voor zijn «inzet voor ecologie
en energie». Maar de organisatie is
niet zo onschuldig als ze lijkt. Het
gaatomeenzionistischevereniging
die er al jaren van wordt beschul-
digd bossen te planten op platge-
walste Palestijnse dorpen én actief
Palestijnse inwoners van hun land
teverjagenomerbomentekunnen
zetten.OndermeerAmnesty Inter-
national protesteert al jaren met
petities enbetogingenheftig tegen
deze «racistische»organisatie.
PrinsLaurentwaszichblijkbaarvan
geen kwaad bewust. «Ik ben heel
blijmetmijnprijs.Dezeorganisatie
verricht fantastisch werk», zei hij
toen we hem gistermiddag opbel-
den. En ook Buitenlandse Zaken —
dat sinds Laurents controversiële
Congotrip in 2011 toestemming
moet geven voor elke reis — zag er
geengratenin.«HetJoodsNationaal
Fonds is een erg gerespecteerde,
historische stichting in Israël. Het
ging ook puur om milieuactivi-
teiten. Zolang prins Laurent geen
politieke contacten heeft en dit
uitsluitend een privéreis is, is daar
dus niets mis mee», zegt woord-
voerderMichelMalherbe.
Maar de politiek denkt hier toch

anders over. «Dit lijktme een blun-
der van Buitenlandse Zaken», zegt
Eva Brems (Groen). «Dit had nooit
toegelaten mogen worden. Zeer
problematisch.» Zij zal premier Di
Rupo morgen in de Kamer onder-
vragen over hoe dit kan, net als
Open Vld’er Luk Van Biesen en
N-VA’erTheoFrancken.VanBiesen:

«Nade vorige incidentenmet prins
Laurent isereenprotocolafgespro-
kenmet gedragsregelswaaraan hij
zichmoethoudenbijbezoekenaan
hetbuitenland.Depremierzal inde
Kamer moeten toelichten of de
prinszichinditgevalaandeafspra-
kenheeftgehoudenenhet
protocolheeftnageleefd.»

WOENSDAG 19 JUNI 2013

Nu gratis bij

Goed Gevoel!

�

bij

20EURO
KORTING

ICIPARISXL

20° 33°

‰ 3

WEER REL ROND
REIS LAURENT

Prins krijgt in Israël prijs van «racistische» organisatie
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MANNEKE PAUL

dit najaar niet

terug op VTM

OZON PIEKT
Door het warmeweer dreigen de ozonconcentra-

ties vandaag boven de informatiedrempel van

180microgram/m

3

uit te komen. Lokaal kan zelfs

200à225wordengehaald. Eenoverschrijdingvan

deEuropesealarmdrempel(240microgram)wordt

nietverwacht.DatzegtdeIntergewestelijkeCelvoor

het Leefmilieu. Kinderen, ouderen enmensenmet

ademhalingsproblemen doen tussen 12 en 22 uur

best geen zware inspanningen.Morgenwordt het

weerwisselvalligerenverbetertdetoestand. (KS)
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Prins Laurent heeft opnieuw een politieke rel uitgeloktmet een
privéreis. Hij zit op ditmoment in Israël op uitnodiging van het Joods
Nationaal Fonds, een zionistischemilieuorganisatie die al jaren zwaar
onder vuur ligt voor het verjagen van Palestijnse inwoners. Buitenland-
se Zaken keurde de reis nochtans goed. «Een blunder», stellen Open
Vld, Groen enN-VA, die premier Di Rupo hierover zullen ondervragen.

Prins Laurent bezocht gisteren het oude stadsdeel vanJeruzalem.

Vier Belgische strijders

gestopt aan Syrische grens
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Samen met 36.000 toeschouwers hebben
deze drie zomerse meiden gisteren het
einde van hun examenperiode gevierd op
Werchter Boutique. De thermometer ging
er vlot over de 30 graden. Daarmee is het
festivalseizoen tropisch ingezet. Terwijl de
Belgische groepen SX en Balthazar de lome
wei maar moeizaam op gang kregen, zette
deBritsesuperbandMusehet—overwegend
oude—publiekwelmeteeninvuurenvlam.
Met dank aan een visueel spectaculaire
show en een indrukwekkende hoeveelheid
vuurwerk. Hiermee dedenMatt Bellamy en
co een gooi naar de grootsheid van
groepenalsU2enQueen. Foto PN

diensten, maar zouden niet van
hun vrijheid beroofd zijn. Bilal
A. (16), de strijder die maandag
met zijn moeder terugkeerde,
werdtotgisteravondlaat
ondervraagd. (JM/ABH)

Festivalseizoen
start tropisch
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a SteedsmeerwerknemersuitPolen,Roemenië,Hongarije,
SlovakijeenBulgarijewordendoorbedrijven inhun landnaar
Belgiëgestuurdomhier tijdelijkeopdrachtenuit tevoeren.
Hetaantal gedetacheerdeOost-Europeanen is tussen2008en
2012metmeerdan150%toegenomen, zoblijktuit cijfersvan
ministervanWerkMonicaDeConinck (sp.a).

150%meer werknemers
uit Oost-Europa in vier jaar
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