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om politieke verklaringen te coun-
teren en doet dat ook nu niet. ‘De
politiek’ beslist, het leger voert
uit. Maar toch houdt Claude Van
de Voorde, de bevelhebber van de
Belgische luchtcomponent, eraan
om een paar nuances aan te bren-
gen. ‘Die link tussen een bepaald
type vliegtuig en de nucleaire ca-
paciteit klopt niet helemaal. Ook
onder andere toestellen kan je
mits wat aanpassingen kernwa-
pens hangen. Maar de belangrijk-
ste vraag die je hier moet stellen,
is of men nog een Belgisch leger
van betekenis wil behouden.’

sproken F-35 in aanmerking als
opvolger als de kernwapens deel
blijven uitmaken van de nucleaire
poot van de Navo (DS 30 januari).
De SP.A wil met dat gegeven twee
vliegen in één klap slaan: geen
kernwapens meer en geen vervan-
ger – zij het nu de F-35 of een an-
dere kandidaat – voor de F-16.
‘Die wapens zijn een excuus om de
bestaande vliegtuigen te vernieu-
wen en 4 miljard euro uit te geven
aan nieuwe vliegtuigen’, zei Vande
Lanotte. ‘Maar we hebben heus
wel andere dingen te doen.’
Defensie heeft niet de gewoonte

V A N O N Z E R E D A C T E U R

PETER DE LOBEL
BRUSSEL | Behalve over soft-

drugs, legde de SP.A afgelopen
weekend ook een ei over Defensie.
Met vicepremier Johan Vande La-
notte als spreekbuis maakte de
partij duidelijk dat de Navo-kern-
wapens op Kleine Brogel weg
moeten. Vande Lanotte koppelde
de kernwapens bovendien aan de
vervanging van de F-16. Die toe-
stellen zijn in 2020-2025 volledig
op, na een carrière van 50 jaar.
Volgens kernwapenexpert Hans
Kristensen komt alleen de felbe-

SP.A SLAAT TWEE VLIEGEN IN EEN KLAP: KERNWAPENS EN GEVECHTSVLIEGTUIGEN

Luchtvaartsector snakt naar duidelijkheid

De F-16 gaat binnenkort met pensioen. ‘Zonder opvolger is er geen sprake meer van een Belgisch leger, klinkt
het bij Defensie. © Gerard Gaudin/belga

BRUSSEL | Open VLD-kamer-
lid Luk Van Biesen dient een wets-
voorstel in dat het mogelijk maakt
om faciliteitengemeenten samen
te voegen.
De gemeenten in Vlaanderen met
faciliteiten voor Franstaligen zijn
over het algemeen een stuk klei-
ner dan de andere Vlaamse ge-
meenten. Drogenbos en Linke-
beek hebben ongeveer vijfduizend
inwoners, Mesen nog geen dui-
zend, Herstappe zelfs maar 87.

Dat komt omdat de grenzen van
de faciliteitengemeenten onver-
anderd zijn gebleven sinds 1962,
terwijl vele andere Vlaamse ge-
meenten intussen fusies hebben
ondergaan.
Open VLD-kamerlid Luk van Bie-
sen wil daar nu verandering in
brengen door ook de vrijwillige
fusie van faciliteitengemeenten
mogelijk te maken. Zelfs fusies
met niet-faciliteitengemeenten
moeten mogelijk worden.

‘Aan de bestaande garanties voor
particulieren die het Frans wen-
sen te gebruiken in hun contacten
met de gemeente, verandert niets’,
verzekert Van Biesen.

Tussen faciliteitengemeenten
kunnen wel verschillen in facili-
teiten bestaan. In sommige is bij-
voorbeeld een huwelijk of een pro-
ces-verbaal in het Frans mogelijk,
in andere niet. Van Biesen lost dat
op door de faciliteiten aan te pas-
sen aan de grootste gemeente.
Faciliteitengemeenten die fusio-
neren met een niet-faciliteitenge-
meente, bijvoorbeeld Kraainem
en Wezembeek-Oppen met Zaven-
tem, behouden een soort districts-

college op het domein van de vroe-
gere gemeente om de faciliteiten
te blijven verzorgen. ‘Ook Fransta-
ligen hebben baat bij een grotere
bestuurskracht’, denkt Van Bie-
sen, ‘zolang je maar niet raakt aan
de faciliteiten.’
Van Biesen zoekt nu steun voor
zijn voorstel bij andere partijen, al
beseft hij dat het moeilijk zal zijn
om nog voor de verkiezingen van
25 mei een meerderheid te vin-
den. (wwi)

VLAAMSE RAND

‘Ook Franstaligen
hebben belang
bij een grotere
bestuurskracht’

Open VLD: ‘Laat faciliteitengemeenten fusioneren met gewone gemeenten’

Na de vele discussies of
de F-35 dan wel een ander
toestel onze F-16’s moet
vervangen, gaat de SP.A
nu nog een stap verder.
De partij stelt de nood-
zakelijkheid van de
toestellen zelf ter discussie.
De luchtvaartsector vreest
rampzalige gevolgen voor
onze economie. Bij Defensie
ziet men geen toekomst
zonder gevechtsvliegtuigen.
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Isabelle Durant van Ecolo mij niet
aan de kant had geschoven, was ik
dat graag blijven doen.’
Daarna rolde Schouppe de poli-
tiek in voor CD&V. Het voorbije
decennium was hij voornamelijk
senator. In de periode 2008-2011
was hij staatssecretaris voor Mo-
biliteit. ‘Ik ben nog altijd fier dat
toen het aantal verkeersdoden be-
ginnen te dalen is.’
Hij blijft wel de voorzitter van de
gemeenteraad in Liedekerke. (cv)

van 1986 tot 2003. ‘Toen haalden
de treinen nog stiptheidscijfers
van 95 procent en ik kwam niet
aan een ministerwedde hoor. Als

De F-16’s werden de voorbije jaren
non-stop ingezet, onder meer in
Afghanistan, Libië en het Balti-
sche luchtruim. Het is een manier
om aan internationale opdrach-
ten deel te nemen zonder zelf al te
veel risico te lopen. Want de mari-
necomponent is al bij al beperkt
en Belgische grondtroepen naar
een conflictzone sturen, is politiek
uitgesloten.
‘Die gevechtsvliegtuigen, dat is de
enige capaciteit die België nog kan
inzetten in zware conflicten. In-
ternationaal doe je aan risk and
burden sharing, je verdeelt de risi-
co’s en de lasten’, zegt Van de Voor-
de. ‘En in 25 jaar van internationa-
le opdrachten hebben we nog geen
enkele F-16 verloren in een ge-
vecht.’ Zonder gevechtsvliegtui-
gen geen leger? ‘U zegt het.’

4,5 miljard

De kostprijs van zo’n nieuw ge-
vechtsvliegtuig ligt in de buurt
van 100.000 euro per stuk, of dat
nu de Amerikaanse F-35 is, de Ra-
fale waar de Fransen mee vliegen
of de Gripen van Saab. Een totaal
kostenplaatje van 4 à 4,5 miljard
spreekt natuurlijk tot de verbeel-
ding. Maar zowel Van de Voorde
als de luchtvaartindustrie bena-
drukt dat het gaat om een investe-
ring op zeer lange termijn, die een
grote impact zal hebben op de Bel-
gische economie.
‘Als we destijds de F-16’s niet had-
den gehad, dan bestond er gewoon
geen Belgische luchtvaartsector.
Zo eenvoudig is het’, zegt Dirk Van
de Ven. Hij was als brigadegene-
raal lang betrokken bij het F-16-
programma en leidt nu de Belgian
Security and Defence Industry
(BSDI), een onderdeel van Agoria.
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‘Welk toestel het uiteinde-
lijk wordt, dat maakt voor

ons weinig uit.
Als er maar tewerkstelling

en partnerships aan
verbonden zijn’

DIRK VAN DE VEN
Belgian Security and Defence Industry

Luchtvaartsector snakt naar duidelijkheid

‘De luchtvaartsector is cruciaal
om de economie een boost te ge-
ven. Daarom wachten wij niet op
de politieke beslissing. Wij ver-
kennen het terrein nu al.’
Samen met de Waalse, Brusselse
en Vlaamse luchtvaartverenigin-
gen en een grote groep bedrijven
uit de sector (onder meer Sabena
Technics, Barco, Sonaca, en Asco)
heeft de BSDI contacten met de
bedrijven die de opvolgers van de
F-16 kunnen leveren. Er wordt ge-
keken naar de F-18 van Boeing, de
Rafale van Dassault, de Gripen
van Saab en de F-35 van Lockheed
Martin. ‘Welk toestel het uiteinde-
lijk wordt, dat maakt voor ons
weinig uit. Als er maar tewerkstel-
ling en partnerships aan verbon-
den zijn’, zegt Van de Ven. ‘Die gro-
te vliegtuigbouwers zijn ook actief
in ICT, in software, ruimtevaart,...
Dat soort contracten zijn van le-
vensbelang voor de Belgische
luchtvaartindustrie.’

‘Het moet sneller’

Nederland worstelde bijna 15 jaar
lang met dezelfde vragen. In een
interview eind vorig jaar, net na
de Nederlandse beslissing om de
F-35 aan te schaffen, werd minis-
ter van Defensie Jeanine Hennis-
Plasschaert gevraagd welke lessen
zij trok uit die jarenlange discus-
sies. ‘Dat het sneller moet. (...) Er
zijn nu tienduizenden kamervra-
gen beantwoord. Over elk moertje
en boutje hebben we gesproken. En
ondertussen snakte Defensie naar
een beslissing. (...) Dat moet voort-
aan anders.’
Weinig waarschijnlijk dat de be-
slissing hier sneller zal vallen.
Maar dat het een thema wordt in
de kiescampagne is duidelijk.

BRUSSEL | Te weinig bezoekers
voor te veel geld. Daarom besliste
het Vlaams Parlement vorig jaar
om geen tentoonstellingen meer te
organiseren in de Lokettenzaal, de
ontvangsthal van het parlement.
‘De kostprijs is onevenredig’, zei
parlementsvoorzitter Jan Peumans
(N-VA) toen. ‘Is het nog wel de taak
van een parlement om tentoonstel-
lingen te organiseren?’ Nu geeft het
parlement 604.000 euro uit om de
Lokettenzaal om te bouwen tot een

bezoekerscentrum met professor
Emmanuel Gerard (KU Leuven) als
curator. ‘De voorbije jaren hebben
we er alles aan gedaan om zo veel
mogelijk te besparen. Het is wraak-
roepend dat het Vlaams Parlement
nu op die manier met belastinggeld
omspringt’, zegt LDD-fractieleider
Peter Reekmans. Volgens Peumans
is die kost echter perfect te verant-
woorden. ‘Het wordt een perma-
nent bezoekerscentrum, dit is dus
een eenmalige investering.’ (san)

Lokettenzaal wordt bezoekerscentrum
VLAAMS PARLEMENT

BRUSSEL | ‘Ik word dit jaar 72
en ben al 54 jaar actief. Tijd om
het iets rustiger aan te doen. Ik wil
’s avonds wat meer thuis zijn’, zegt
Etienne Schouppe.
De CD&V-senator en oud-spoor-
baas had al voor de lijstvorming
aangegeven geen kandidaat meer
te zijn. ‘Ik was verantwoordelijk
voor de lijstvorming in Vlaams-
Brabant.’ Schouppe kijkt met het
meeste plezier terug op zijn jaren
als spoorbaas. Hij leidde de NMBS

Schouppe neemt afscheid van de nationale politiek

Etienne Schouppe. © pdw

VERKIEZINGEN

Of hij helemaal overtuigd is, valt moeilijk te zeg-
gen, maar op de laatste dag van zijn driedaags be-
zoek aan Iran heeft minister van Buitenlandse Za-
ken Didier Reynders (MR) een onderhoud gehad
met oud-president Hashemi Rafsanjani. Net als an-

dere Iraanse leiders drukte Rafsanjani Reynders op
het hart dat Iran geen kernwapens wil bouwen en
enkel vreedzame doeleinden nastreeft met zijn nu-
cleair programma. ‘Wij hebben niet eens een Atomi-
um’, grapte Rafsanjani. © Benoît Doppagne/belga

IN BEELD
Geen Atomium, geen kernwapens

BRUSSEL | Peilingen zijn maar
peilingen, weet elke politicus,
maar als ze tegenzitten, schiet je
toch best in actie. Vandaar dat de
PS gisteren een dertigtal sleutelfi-
guren en kandidaten bijeenriep
om de campagnemotor stilaan op
gang te trekken, schrijft Le Soir.
Premier Elio Di Rupo zal een zeer
grote rol krijgen in die campagne
(DS 24 februari). PS-voorzitter
Paul Magnette sprak gisteren van
een ‘coup d’accélérateur’, een ver-
snelling hoger schakelen.
Van een ‘crisisvergadering’ wilde
gisteren niemand spreken – ‘mo-
bilisering’ was het woord. Om
sneller vooruit te gaan, wordt er
ook een tandje bijgestoken in de
lijstvorming. Dat is een taaie dob-
ber gebleken, onder meer door de

nieuwe decumulregels in Wallo-
nië, waardoor een schepenambt of
een burgemeesterssjerp niet meer
combineerbaar is met een regio-
naal parlementszitje. Zowel in
Bergen bij Di Rupo, als in het
Charleroi van Magnette en – mis-

PS schakelt versnelling hoger
De slechte peilingen en
de gretigheid van de
tegenstanders hebben
de PS wakker geschud.

schien nog het belangrijkste – in
de PTB-fief Luik zijn de lijsten nog
niet klaar. Die lijsten moeten door
elfendertig partij-instanties goed-
gekeurd worden, maar dat neemt
niet weg dat de basis onrustig
wordt. ‘De mensen vragen ons hoe
het zit met de lijsten en wij blijven
maar treuzelen’, zegt een kandi-
daat-kandidaat-parlementslid.
‘En intussen gaan de MR en CDH
er vol tegenaan.’
Ook de opmaak van het verkie-
zingsprogramma is volop bezig.
De federaties zullen hun voorstel-
len overmaken aan de partij, in de
aanloop naar het congres van 23
maart. Kort daarvoor zal Di Rupo
zich in de campagne gooien, zo
werd vorige week al beslist.
Diezelfde Di Rupo riep gisteren op
om ‘te mobiliseren op het terrein’.
Magnette herinnerde aan de
rampzalige peilingen van 2009 en
het uiteindelijke resultaat dat
best mocht worden gezien. Met
een campagne van proximité
hoopt de partij ook deze keer het
verschil te maken. (lob)

Elio Di Rupo. © pn

Kort voor het
congres op
23 maart gaat
Di Rupo voluit in
campagnemodus

VERKIEZINGSCAMPAGNE


