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Actua

BRUSSEL - De verkoop van zware
vrachtwagens, trucks boven 16 ton, is vori-
ge maand explosief toegenomen in verge-
lijking met november 2012. De verkoop
steeg met maar liefst 78 procent tot 619
nieuwe trucks. Vooral nieuwe trekkers lig-
gen goed in de markt. De verkoop daarvan
steeg met zelfs 125 procent. Dat blijkt uit
de cijfers die Febiac, de Belgische Automo-
biel- en Tweewielerfederatie, bekend
maakte. 
Volgens Febiac is de forse stijging mee toe
te schrijven aan de invoering van de stren-
gere EURO 6-norm. Deze norm legt
vrachtwagenproducenten op om schonere
motoren te produceren. De EURO 6-norm
wordt begin volgend jaar al van kracht.
Transportbedrijven schaffen zich nu nog
snel vrachtwagens met EURO 5-motoren
aan, omdat die nog aanzienlijk goedkoper
zijn dan de nieuwere motoren. Ook de ver-
koop van vrachtwagens tussen 3,5 en 16
ton steeg licht. (mave)

Truckverkoop boomt
BRUSSEL - Van de 2.378 personeelsleden
aan de Vlaamse universiteiten en hoge-
scholen die een taaltest moeten afleggen,
zijn er maar liefst 1.135 die (nog) niet heb-
ben deelgenomen of niet geslaagd zijn. Be-
gin juli 2012 keurde het Vlaams parlement
een nieuwe regeling goed waarbij universi-
teiten en hogescholen meer lessen in een
andere taal - doorgaans het Engels - mogen
geven. Als voorwaarde werd daar aan ge-
koppeld dat professoren en docenten
moesten aantonen dat ze de vreemde taal
voldoende machtig zijn. “De cijfers zijn
ontnuchterend”, aldus Wilfried Vandaele
(N-VA) die de cijfers opvroeg bij minister
van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). “Van de
1.892 universiteitsprofessoren, zijn er 792
nog niet in orde. Aan de hogescholen zijn
er zelfs 343 van de 486 docenten nog niet in
orde.” De politicus beklemtoont dat een
deel van de tests zelfs niet gevalideerd is.
“Sommige afgenomen taaltests voldoen
niet aan de internationale normen (lees: ze
waren te gemakkelijk). Het aantal écht ge-
slaagden ligt dus nog lager.” (sb)

Taaltest geen succes

Het voorstel van Van den Bossche komt er
enkele dagen nadat haar partijgenoot Jo-
han Vande Lanotte in een politieke storm
terecht kwam omwille van zijn betrokken-
heid bij het noodlijdende groenestroom-
bedrijf Electrawinds. “We moeten af van
de dubbele petjes”, aldus Van den Bossche.
“Dit voorstel viseert evenwel niet Johan.
Ik gruw evenzeer van de heksenjacht en
van de aasgieren die boven zijn hoofd cir-
kelen.”
Van den Bossche vindt dat in België duide-
lijke regels moeten komen, net zoals dat in
Europa al het geval is. “Als eurocommissa-
ris mag je na je carrière twee jaar lang geen
mandaat opnemen in een bedrijf uit de sec-
tor waarover je controle hebt uitgevoerd.
Een duidelijke regeling komt er best ook
snel in België.” De Vlaamse minister wil de

partijvoorzitters van de meerderheid en op-
positie laten samenzitten om afspraken te
maken over een deontologische code.

“VOLLEDIG MEE EENS”
Johan Vande Lanotte zelf is te vinden voor
het voorstel. “Ik ben het er honderd procent
mee eens”, aldus de vicepremier in een korte
reactie. Op zijn kabinet luidt het dat de eni-

ge regels vandaag de dag, de Europese regels
zijn. “En die heeft hij uit zichzelf toegepast”,
aldus de woordvoerster van Vande Lanotte.

“WEL POLITICI IN BEDRIJVEN”
Niet iedereen ziet het idee evenwel zitten.
“Politici moeten contact houden met alle
lagen van de samenleving, ook met de be-
drijfswereld. Het contact met de bedrijfswe-
reld is dan ook cruciaal om de samenleving
te dienen”, aldus Unizo-topman Karel Van
Eetvelt.
LDD'er en Vlaams parlementslid Ivan Sab-
be ketst het voorstel af. “Eigenlijk probeert
sp.a de rollen nu om te keren. Ondernemers
moeten vertegenwoordigd blijven in de par-
lementen. Een ondernemend politicus is
niet hetzelfde als een beroepspoliticus die
onderneemt met belastinggeld. Uiteraard
moeten we er over waken dat elke vorm van
belangenvermenging wordt uitgesloten.”
Open VLD'er Alexander De Croo was al-
vast ook duidelijk in een Twitterbericht. “Ja
aan meer politieke moraliteit. Neen aan een
aparte, wereldvreemde politieke klasse. Er is
ook politiek talent in het bedrijfsleven aan-
wezig”. (bel/foto bel) 

Verbod op politici in bedrijven?
Voor- en tegenstanders voor voorstel Freya Van den Bossche

BRUSSEL - Wie politiek actief is, mag
geen mandaat opnemen in het bedrijfs-
leven. Dat voorstel lanceerde Vlaams
minister Freya Van den Bossche giste-
ren. Partijgenoot en vicepremier Johan
Vande Lanotte is volledig voor het voor-
stel te vinden.

Vlaams minister Freya Van den Bossche.

✑ WACHTEBEKE - In het Oost-Vlaamse
Wachtebeke is in de nacht van vrijdag op zaterdag
een 27-jarige vrouw uit Stekene om het leven ge-
komen. De vrouw zat als passagier in een wagen die
uitbrandde na een klap tegen een boom. In de wa-
gen zaten nog twee andere personen, een van hen
verkeert nog in levensgevaar.

✑ BRUSSEL - De helft van de 138 tatoeagesa-
lons die in 2012 gecontroleerd werden door de ge-
zondheidsinspecteurs van de FOD Volksgezond-
heid hebben een verwittiginggekregen. “De mees-
te verwittigingen hadden betrekking op nalatighe-
den die makkelijk opgelost kunnen worden door
een beter beheer van het steriel materiaal”, aldus
minister Laurette Onkelinx na een vraag van Luk
Van Biesen (Open Vld).

✑ ZONNEBEKE - Dancing Holiday Club in Ge-
luveld (Zonnebeke) is vrijdagnacht volledig ont-
ruimd nadat de politie een bommelding had door-
gekregen. DOVO, de ontmijningsdienst van het
leger, kwam ter plaatse, maar vond niets.

✑ BRUSSEL - Het Brussels Jazz Orchestra is ge-
nomineerd voor Grammy Awards met het album
‘Wild Beauty’. Het album is één van de vijf kans-
hebbers in de categorie Best Large Jazz Ensemble
Album. Daarnaast werd de compositie ‘Wild
Beauty’, uit het gelijknamige album, genomineerd
in de categorie Best Instrumental Arrangement.

✑ LUIK - Voor het gesloten centrum van Vottem
hebben zaterdagnamiddag een 30-tal mensen ge-
manifesteerd nadat een jongeman uit Ivoorkust
dood werd aangetroffen in zijn kamer in het geslo-
ten centrum van Brugge. De deelnemers wilden
hun steun betuigen aan de mensen die in het cen-
trum verblijven.

✑ BRUGGE - Bijna vier eeuwen na de stichting
verlaten de zusters Benedictinessen rond de jaar-
wisseling de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Door
het kleine aantal zusters en hun hoge gemiddelde
leeftijd is het niet langer mogelijk om de ruime ab-
dijgebouwen te blijven onderhouden.

✑ GENT - Sp.a pleit voor een nieuwe ronde ge-
meentefusies, zodat gemeenten opnieuw groot ge-
noeg zouden zijn om zelf
hun bevoegdheden uit te
oefenen. “In één klap zou
ook efficiënter en goedko-
per gewerkt kunnen wor-
den”, zei Bruno Tobback
(foto) aan het eind van het
sp.a-congres in Gent.

(nnd/foto bel) 

BINNENLAND KORT

OOSTDUINKERKE - Medewerkers
van een zeilwagenwedstrijd hebben gis-
teren op het strand van Oostduinkerke
een jonge zeehondpup aangetroffen.
Het dier komt normaal gezien voor voor
de kust van Engeland en Frankrijk.
Door de Sinterklaasstorm is het dier
wellicht het noorden kwijt geraakt.
Medewerkers van Sea Life in Blanken-
berge kwamen ter plaatse maar hoefden
niet in te grijpen. De zeehond kon zelf
zijn weg verder zetten. De medewerkers
van Sea Life verwachten wel dat de ko-
mende dagen nog enkele zeehonden
kunnen aanspoelen. Op de Nederland-
se Waddenstranden is dat alvast volop
gebeurd. De zeehonden zijn van de
zandplaten voor de kust afgespoeld.

(bel)

Zeehond spoelt aan


