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BRUSSEL ● De CD&V-rangen lijken
zich wat te sluiten rond interim-
voorzitter Wouter Beke. Zolang hij
(tijdelijk) in functie blijft, zal er
zich geen alternatieve kandidaat
melden voor de partijleiding. 
Rik Torfs sluit nog altijd niet uit
dat hij daarna wel ‘ooit’ in actie
komt, maar ook Beke zelf is dan
misschien kandidaat.

De ergste storm lijkt, een kleine week na
het verrassende ontslag van voorzitster
Marianne Thyssen, weer wat gepasseerd bij
CD&V. Na een weekend zonder dissonante
verklaringen kan interim-voorzitter Wouter
Beke de cruciale week van eerste voorzichti-
ge  regerings onderhandelingen ingaan zon-
der dat zijn autoriteit intern aangetast
wordt. Ook uittredend premier Yves
Leterme hield zich in het zondagse  radio -
boeken programma Friedl aan de lijn dat hij
eerst intern zijn politieke toekomst zou
bespreken, al gaf hij wel aan dat hij er “drie
zware jaren” op had zitten. Voorts was het
wellicht niet verboden om een metafoor te
zoeken in zijn boekenkeuze voor onder
meer Robinson Crusoe, de  oer roman over
overleven in eenzaamheid.

Staat Wouter Beke voorlopig vast op het
schild, dan blijft wel de vraag om herbron-
ning opborrelen. Het luidst klinkt die roep
bij Jong CD&V. De jongerenafdeling van de
partij eist dat er een congres georganiseerd
wordt over inhoudelijke vernieuwing, zegt
voorzitter Pieter Marechal aan De Morgen.
“Er was toch al een themacongres voorzien
voor dit najaar, maar met de verkiezingen
en de regeringsvorming is die timing op
losse schroeven gezet. Laten we meteen in
het volgende voorjaar een groot inhoudelijk
congres houden over de pijlers van onze ide-
ologie. Het is al van het congres van Kortrijk
in 2001 geleden dat we echt nog eens diep-

gaand de fundamenten van ons politiek
handelen hebben bevraagd.”

Het is niet dat de partij nieuwe pijlers moet
zoeken bij die herbronning, preciseert
 jongeren voorzitter Marechal. “Zoals we in
ons eigen herstelplan van Jong CD&V aange-
ven moeten we net terugkeren naar de bron.
Het rentmeesterschap is bijvoorbeeld dé
aangewezen sleutel om over globalisering

en ecologie te praten, personalisme en soli-
dariteit zijn actueler dan ooit. Maar we moe-
ten er nu wel weer heldere, eigentijdse
standpunten uit durven te distilleren. Wij
zijn een partij van standen en strekkingen.
Dat is onze rijkdom, maar het moet nu
gedaan zijn met het ‘enerzijds-anderzijds’.
We moeten weer tot een nieuwe synthese
komen van wat christendemocratie nog
betekent.”

Marechal krijgt alvast bijval van nieuwko-
mer Rik Torfs, die in De zevende dag ook
hamerde op de nood aan een “diepe inhou-
delijke discussie”. Volgens Torfs heeft CD&V
door zijn  regerings verantwoordelijkheid
“de voorbije jaren niet veel kansen gehad
om echt na te denken over het eigen pro-
gramma” en moet daar nu verandering in
komen. Ook  staats secretaris Etienne
Schouppe acht een “actualisering van het
Kerstprogramma” nuttig.

Tijdelijk voorzitter Wouter Beke wimpelt
de vraag naar een groot congres alvast niet
bij voorbaat af. “Er stond inderdaad een con-
gres over volksgezondheid op stapel voor de
herfst”, zegt hij aan de redactie. “We moeten
nu bekijken of het in deze nieuwe politieke

context nog nuttig is om dan daarover te
congresseren en of we niet beter een brede-
re oefening over herbronning maken.” Beke
wil wel eerst het rapport afwachten dat
Servais Verherstraeten schrijft over de oorza-
ken van het verkiezingsdebacle van 13 juni.
Die evaluatie zou al op 5 juli afgerond moe-
ten zijn.

‘Geen vacature voor voorzitter’

Intussen lijkt het debat over het voorzitter-
schap geluwd. Zolang het  inter regnum van
Beke loopt – en dat is zeker tot na de vorming
van de federale regering – zullen er zich geen
gegadigden melden voor de functie. Het is
overigens allerminst uitgesloten dat Beke

daarna zelf in de ring stapt om definitief
bevestigd te worden als voorzitter.

“Er is geen vacature”, klinkt het nu overal,
ook bij Rik Torfs. Toch blijft de  senator-kerk -
jurist enige mist spuiten over zijn ware
ambities. “De vraag stelt zich vandaag niet.
En enkel God weet wat de toekomst brengt”,
luidde het in De zevende dag, een uitspraak
waarmee hij wellicht opnieuw niet al zijn
partijgenoten gerustgesteld zal hebben.
Intern liet Torfs verstaan dat hij “enkel op
een lacherige toon de vragen wilde omzei-
len”. Het is evenwel geen enkele CD&V’er
ontgaan dat Torfs nog altijd geen kristalhel-
dere ontkenning van zijn  voorzitters -
ambities over de lippen heeft gekregen, ook
niet nu de vragen pertinenter worden.  

Nieuwkomer Rik Torfs sluit nog altijd niet uit dat hij ooit kandidaat-voorzitter zal zijn

Jong CD&V eist herbronningscongres
Jong CD&V wil dat de moederpartij in het volgende voorjaar
een algemeen congres bijeenroept over de inhoudelijke
herbronning van de partij. Ook elders binnen CD&V borrelt 
de roep om verdieping van het programma op. 
DOOR BART EECKHOUT

BRUSSEL ● Informateur Bart De
Wever (N-VA) zit ‘op schema’ om
zijn opdracht binnen de gestelde
termijn van twee weken af te
ronden. De Wever spreekt daarmee
berichten tegen als zou hij
nodeloos tijd aan het rekken zijn.

Na een weekend van relatieve rust – ook
de informele contacten bleven naar ver-
luidt schaars – hervat N-VA-voorzitter en
verkiezingswinnaar Bart De Wever van-
daag zijn  informatie opdracht. Onder meer
het Planbureau en de Inspectie Financiën
komen op visite om van gedachten te wis-
selen over de  sanerings operatie van de
komende jaren. Pas donderdag en vrijdag
is het de beurt aan de partijvoorzitters,
nadat eerst nog de ziekenfondsen, vakbon-
den en enkele kleinere  middenveld -
organisaties zijn  langs geweest.

De Wever zelf communiceert nog altijd
niet, maar in zijn omgeving wordt ver-

veeld gereageerd op de berichten dat de
informateur met een uitgebreide studie-
ronde toch tijd aan het winnen is. Dat zou
onder meer nodig zijn om N-VA zelf in staat
te stellen een  onderhandelings equipe uit
te bouwen die het debat met de PS aankan.
“Twee weken tijd voor een informateur is
toch niet lang?”, klinkt het. “Wij hebben
altijd gezegd dat we het werk binnen die
termijn wilden afronden, en wij zullen ons
daaraan houden. Tegen volgende week zal
duidelijk zijn of er voldoende vertrouwen
is om een formateur aan het werk te zetten
of niet.”

Dat de echte politieke  hoofdrol spelers
pas tegen het einde van de week hun
opwachting maken heet “logisch” te zijn.
“Als je meteen begint met de partijvoorzit-
ters moet je het middenveld niet eens uit-
nodigen. Dit is een uiting van respect voor
de  sociaal economische organisaties. Het is
onrechtvaardig om nu te beweren dat wij
aan een rondje zelfverheerlijking begon-

nen zijn. Alle uitgenodigde organisaties
hebben hun rol in het  sociaal economische
weefsel van dit land, de uitgebreide Groep
van Tien, zeg maar. Die mensen hebben
best wel iets te melden over de twee grote

uitdagingen waar we nu voor staan: de
staatshervorming en de sanering. Dat er
ook een paar kleinere organisaties uitge-
nodigd zijn, bon, dat is een kwestie van
erkentelijkheid.”

Toch leefde de indruk dat De Wever tijd
wilde winnen tot de rook was opgeklaard
bij enkele potentiële regeringspartners

(CD&V, MR,...) die hun wonden moeten lik-
ken na de verkiezingen van 13 juni. Alvast
CD&V liet gisteren helder verstaan dat er
wat die partij betreft niet getreuzeld moet
worden. “Wij zijn klaar”, beaamde voorzit-
ter Wouter Beke in De zevende dag. “We
zijn al een week klaar om te onderhande-
len. Ik doe elke morgen mijn brievenbus
open, maar de uitnodiging is er nog altijd
niet in gevallen.”

Dat twee weken na de verkiezingen de
barometer in de Wetstraat opgeschoven is
van ‘zonnig’ naar ‘veranderlijk’ en mis-
schien zelfs ‘bewolkt’ is evenwel ook het
team-De Wever niet ontgaan. “Er is geen
objectief element dat aanzet tot meer pes-
simisme. Maar iedereen beseft dat het
geen strandwandeling wordt. Inhou delijk
staan we voor een paar stevige gesprekken.
En we wisten al op de verkiezingsavond dat
niet elke partner die rond de tafel zal zitten
even sereen en gelukkig zal zijn. Maar we
moeten erdoor.” (BE)

Informateur De Wever zal ‘niet nodeloos tijd rekken’
BRUSSEL ● “Ik ben ervan overtuigd dat
we een oplossing hadden kunnen vin-
den voor B-H-V, als er geen leerling-tove-
naars waren geweest die meenden dat
een datum belangrijker was dan de
inhoud”. Zonder hem te noemen heeft
Jean-Luc Dehaene (CD&V) op RTBF nog
eens hard uitgehaald naar Open Vld-
voorzitter Alexander De Croo, die de
regering liet vallen omdat de deadline
voor B-H-V niet gehaald werd. Het is de
eerste keer dat Dehaene van zich laat
horen sinds het B-H-V-debacle. Dehaene
zei nogal onderkoeld over N-VA-
voorzitter Bart De Wever dat hij nu “zijn
verantwoordelijkheid moet nemen. Als
hij dat niet doet, dan zullen zijn kiezers
naar elders gaan de volgende keer.”
Dehaene noemde de overwinning van
N-VA “nogal voorspelbaar” en beperkte
zich tot de vaststelling “dat de kaarten
in Vlaanderen nu anders liggen.” (BE)

Dehaene: ‘B-H-V opgelost
zonder leerling-tovenaars’

BRUSSEL ● Ondanks de sluiting van
een dertigtal kazernes heeft het leger
1.293 vacatures. De krijgsmacht werft al
een tijdje weer aan. Deze keer worden
mensen gezocht die echt operationeel
inzetbaar zijn bij bijvoorbeeld
buitenlandse operaties.

Het afgelopen jaar is het aantal sollici-
tanten bij het leger al met 23 procent
gestegen. Daarmee is de neergaande
curve van de vorige drie jaar omgebo-
gen. Ook in de militaire school voelen ze
de gestegen interesse. Voor volgend
schooljaar zijn al 12 procent meer leerlin-
gen ingeschreven in vergelijking met dit
jaar. 

“Een van de belangrijkste redenen voor
de hernieuwde interesse in  leger jobs is
natuurlijk de economische crisis”, zegt
woordvoerster Ingrid Baeck in Het
Nieuwsblad op Zondag. “In zo’n periode
profiteert het leger van zijn imago als

grote, veelzijdige en stabiele werkgever.
Plus: we betalen niet slecht.”

Volgens Defensie moeten in de eerste
plaats “operationele functies” worden
ingevuld. “Dan denken we bijvoorbeeld
aan paracommando, infanterist, maar

ook matrozen op onze schepen", legt
Baeck uit. Kandidaten zullen dus bereid
moeten zijn om op missie naar het bui-
tenland te vertrekken. “De aanwervin-
gen die we nu doen, zijn echt gericht op
inzet in het buitenland, inzet in onze
operaties, in Libanon, Afghanistan en
Afrika.”

Leger zoekt 1.300 échte soldaten
AMSTERDAM ● In Nederland is
sociale beroering ontstaan na de
mededeling van het Nederlandse
postbedrijf TNT dat het al zijn
werknemers die voltijds in dienst
zijn wil ontslaan. Het sociaal
bloedbad kan betrekking hebben
op maar liefst elfduizend mensen.

Het Nederlandse geprivatiseerde postbe-
drijf TNT zegt de sanering nodig te hebben
om klaar te zijn voor de liberalisering van
de postmarkt in Europa. In Nederland is die
liberalisering al vervroegd ingezet, en
vanaf 1 januari volgt de rest van de
Europese Unie. TNT zit al een tijdje in slech-
te papieren en er wordt overwogen om de
 expres pakjes dienst en de postafdeling op
te splitsen.

Het bedrijf komt nu wel met een erg
betwistbaar sociaal plan: het wil al zijn vol-
tijdse postmedewerkers ontslaan.
Postbezorgers en -sorteerders die meer dan

25 uur werken en mensen die meer dan vijf-
tien uur per week post ophalen, krijgen de
status “mogelijk overcompleet” en worden
met afdanking bedreigd. Hoeveel werkne-
mers precies moeten vertrekken, is nog
onduidelijk. Op 7 juli moet dat aantal in een
advies aan de ondernemingsraad van het
bedrijf staan. De duizenden medewerkers
worden of gedwongen ontslagen of ver-
plicht om een zogenoemd ‘mobiliteitstra-
ject’ te volgen, waarbij ze naar werk buiten
TNT worden geleid.

De inkomsten van TNT lopen al jaren
terug doordat er steeds minder post wordt
verstuurd sinds de introductie van inter-
net. Ook raakt het bedrijf inkomsten kwijt
aan concurrenten sinds de postmarkt is
vrijgegeven. TNT praatte al 2,5 jaar met de
vakbonden over de kwestie. In januari
werd een akkoord gesloten waarin werd
gesteld dat de voorkeur wordt gegeven aan
een  inkomens stijging boven werkgelegen-
heid. Dat duizenden mensen hun baan ver-

liezen, is een gevolg van die overeenkomst.
De vakbonden benadrukken dat er nog
geen akkoord is over het massieve aantal
ontslagen. 

Geen reden tot paniek in België

De kwestie roept uiteraard vragen op
over de stand bij de Belgische posterijen,
onlangs herdoopt tot bpost.  Woord voer -
der Fred Lens beklemtoont dat er geen
reden is tot paniek. “Wij zijn klaar voor de
liberalisering. Jaar na jaar hebben wij een
plan opgemaakt, volledig in samenspraak
met de vakbonden.” Onderdeel van dat
plan is de jaarlijkse natuurlijke afvloeiing
van duizend postmensen die niet vervan-
gen worden. “Maar dus geen naakte ont-
slagen”, zegt Lens. 

De Europese vakbonden hielden in april
nog een protestbetoging in Brussel om de
gevolgen van de liberalisering aan te kla-
gen.  (BE)

Nederlandse post ontslaat 11.000 man

Kandidaten moeten
bereid zijn om 
op buitenlandse 
missies te vertrekken

■ Jong CD&V krijgt alvast bijval van Rik Torfs, die ook hamert op de nood aan een ‘diepe inhoudelijke discussie’. 
De senator-kerkjurist blijft nog altijd mist spuiten over zijn voorzitters ambities.

PIETER MARECHAL
(VOORZITTER JONG CD&V):

We moeten weer tot
een nieuwe synthese
komen van wat
christendemocratie
nog betekent
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De Wever (N-VA)
zegt ‘op schema’ 
te zitten om zijn
opdracht binnen 
de gestelde termijn
te volbrengen
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BRUSSEL ● Heel wat autobussen die
naar Marokko reizen, voldoen niet aan
de veiligheidsvoorschriften. Dat blijkt
uit een  controle operatie van het
arbeidsauditoraat. Die ging met
Opération Soleil de veiligheid van de
bussen na.

Uit de controle blijkt evenwel dat de
veiligheid van de bussen “zorgwek-
kend” is. Zo zijn er onder meer proble-
men met de remmen, banden en over-
belading.

Verschillende bussen moesten met-
een een boete betalen, een andere bus
en twee aanhangwagens werden uit cir-
culatie genomen.

De agenten stelden belangrijke over-
tredingen vast van de rij- en rusttijden
en een fout gebruik van de tachograaf.
Twee andere transportbedrijven reden
rond zonder vergunning.

Bussen naar Marokko
voldoen vaak niet aan
veiligheidsvoorschriften

TORONTO ● De politieke leiders
die bij een vorige top in Londen
nog miljarden euro’s
mobiliseerden om de economie
weer op gang te trekken,
probeerden nu vooral een
evenwicht te zoeken. Met hun
maatregelen trachten ze de
tekorten van de overheden aan
banden te leggen zonder de
economische groei te fnuiken, en
ze pogen het risicovolle bankieren
in te perken zonder de leningen
aan bedrijven droog te leggen.

De slotverklaring van de G20 rust op drie
pijlers: de ontsporende  overheids schuld,
de regulering van de financiële sector en
het zeggenschap van de groeilanden in
internationale instellingen. Ten eerste
beloofden de leden van de G20 – de geïn-
dustrialiseerde landen, vooral – om hun
deficit tegen 2012 te halveren, en tegen
2016 bezig te zijn met de afbouw van hun
 overheids schuld. De Duitse bondskanse-
lier Angela Merkel noemde dat plan “erg
ambitieus, en meer dan ik had durven te
hopen.”

Ten tweede beslisten de G20 dat de top-
functies in het Internationaal Muntfonds
(IMF) en de Wereldbank niet meer automa-
tisch alternerend naar een Europeaan of
een Amerikaan zullen gaan, en dat de
groeilanden meer stemrecht zullen krij-
gen in die internationale instellingen. Dat

is een fameuze ommekeer, alleen wordt
die niet hard gemaakt: het hoe en wat, daar
wordt pas in het najaar over beslist.

Ten derde beloofden de G20-landen om
de financiële regulering onverminderd op
de agenda te houden. De Basel III-regels,
die onder meer zullen vastleggen hoeveel
spaargeld banken in de kluis moeten hou-
den en hoeveel ze eruit mogen lenen,
mogen volgens de leden van de vergade-
ring niet worden afgezwakt. Maar omdat
er een lange overgangsperiode zou komen
alvorens de nieuwe  Basel regels worden
ingevoerd, zullen de banken allicht niet
van de ene dag op de andere geld moeten
bijtanken om hun boeken te doen klop-
pen, zoals dat tijdens de financiële crisis
moest.

Met horten en stoten

Ook de opwaardering van de yuan, de
Chinese munt, die nochtans de kladnota
van de G20 had gehaald, bleek helemaal
verdwenen uit het definitieve document.
Verwonderlijk is dat niet, aangezien de
G20 wel tegen een heel onzekere achter-
grond bij elkaar waren gekomen. 

De wereldeconomie herstelt wel: de
OESO, een economische denktank, ver-
wacht dat het wereldwijde bruto binnen-
lands product (bbp) dit jaar met 4,3 pro-
cent zal toenemen. Maar dat herstel ver-
loopt met horten en stoten, en weinig
gelijkmatig: de vroegere ontwikkelings-

landen leveren het leeuwendeel van de
groei, terwijl Europa en Japan zogoed als
ter plaatse trappelen. Bovendien blijft de
werkloosheid ongezond hoog: 8,7 pro-
cent van de bevolking zat aan het einde
van het eerste kwartaal van 2010 zonder
werk. Dat vraagt om investeringen, zoals
de Amerikanen dat willen. Maar het klopt
evenzeer dat de  overheids schuld en de
begrotingstekorten op recordhoogte zit-
ten, en dat die situatie ook niet houdbaar
is in een economie die aan productiviteit
verliest omdat hogere rentes kapitaal
duurder maken en hoge activaprijzen
investeringen belemmeren.

Krenterig

Daardoor werd de top van Toronto al als
een overgangstop bestempeld, nog voor hij
begonnen was. Hij had iets van een voetbal-
match, maar dan tussen twee defensief
ingestelde ploegen. De VS pleitten voor
daadkracht en meer relance, zelfs als die
ten koste van de begrotingstekorten en de
staatskas gaat. 

VN-baas Ban Ki-moon smeekte de indu-
strielanden om “de problemen van de
staatsfinanciën niet op te lossen op de rug

van de armsten van de wereld”. Hij vond
alvast bondgenoten bij de Amerikanen.
“Deze top moet over economische groei
gaan”, vond Timothy Geithner, Amerikaans
minister van Financiën. Lees: Europa en
Japan kunnen beter hun interne groei sti-
muleren met nieuwe relancemaatregelen.
Of ook: Duitsland moet niet zo krenterig
doen als het de wereldeconomie er boven-
op wil helpen. 

Maar de Europese Unie, die volgens
Herman Van Rompuy en José Manuel
Barroso overal felicitaties kreeg voor haar
aanpak van de schuldencrisis, pleitte voor
een doorgedreven spaarzaamheid om de
ontsporende tekorten in de begroting te
beperken. 

Daardoor dansten de G20 op de even-

wichtsbalk tussen fiscale rigeur en gulle
herstelmaatregelen. De Amerikanen wil-
den de milde hervorming van het banken-
landschap, die ze vorige vrijdag door het
Congres hadden geduwd, ook aan de G20
verkopen. Maar er bleek weinig animo te
bestaan voor een wereldwijde coördinatie
van maatregelen, al haastte de Duitse
bondskanselier Merkel zich om te zeggen
dat er “geen sprake van verdeeldheid” was.

Ook G8 steken koppen bij elkaar

De G8, de top van de geïndustrialiseerde
economieën waar Frankrijk, Duitsland,
Italië, Groot-Brittannië, Rusland, de VS,
Canada en Japan mee aan tafel schuiven,
hadden zich de dag voor de G20-vergade-
ring uitgesproken voor nucleaire sancties
tegen Iran. Ze beloofden ook 5,9 miljard
euro vrij te maken om de strijd tegen kin-
der- en  kraambed sterfte te ondersteunen,
al valt te vrezen dat die eed onder de ande-
re, dure beloftes valt waar nooit iets van in
huis is gekomen. De G8-leiders veroor-
deelden ook de  torpedo aanval van de
Noord-Koreanen op een Zuid-Koreaans
schip, een militaire actie waarbij 46 Zuid-
Koreanen het leven lieten. 

Toppolitici zoeken naar evenwicht tussen besparingen en economische groei tijdens tweedaagse in Canada

G20-top begraaft bankentaks
De wereldwijde bankentaks waar enkele niet-gouvernementele
organisaties en een aantal Europese landen op gehoopt
hadden, komt er voorlopig niet. De G20, een vergadering van
toppolitici uit de belangrijkste economieën wereldwijd,
beslisten om te sleutelen aan de ontsporende overheids-
financiën en aan de regels voor financiële instellingen, maar
over de bankentaks rept de G20-nota met geen woord.
DOOR FRANK DEMETS

BRUSSEL ● Bij een ongeval in Zoersel op
de E34 richting Antwerpen zijn zaterdag
in de vroege ochtend drie mannen om het
leven gekomen. Een minibus met Poolse
nummerplaat reed omstreeks kwart voor
vijf met volle vaart in op een vrachtwagen
die plots vertraagde. In de minibus zaten
zeven mensen. Drie mannen overleden
ter plaatse. De vier andere inzittenden
werden met zware verwondingen overge-
bracht naar het ziekenhuis. Door het
ongeval was de snelweg afgesloten tot
half negen ’s ochtends. 

Afgelopen weekend vielen ook verschil-
lende doden na ongevallen met motors te
noteren. In het West-Vlaamse Dadizele
(Moorslede) is gisternamiddag een 55-
jarige motorrijder om het leven geko-
men. Na het inhalen van wagen verloor de
man in een bocht de controle over zijn
stuur. De motorfiets raakte een boom en
belandde op de weg. 

In Moeskroen verongelukte in de nacht

van vrijdag op zaterdag een 29-jarige
motorrijder, ook hij verloor om nog onbe-
kende redenen de controle over het stuur.
Hij belandde tegen een elektriciteitspaal. 

Auto in peloton

In Eeklo ging vrijdagavond een 25-jarige
motorrijder uit de bocht, wellicht reed hij

te snel. De jongeman was samen met een
vriend op weg naar huis, nadat hij een ter-
rasje had gedaan, en reed tegen enkele
duikers. Hij overleed ter plaatse. 

Tijdens een wielerwedstrijd in het Oost-
Vlaamse Elversele nabij Temse is zaterdag-
middag een 62-jarige wielrenner  zwaar -
gewond geraakt. Een andere renner en
een toeschouwer liepen verwondingen
op. Het incident gebeurde tijdens een
wedstrijd voor masters van de Vlaamse
Wielerfederatie (VWF). Het peloton werd
bij het naderen van de  finish ernstig
gehinderd door een traag rijdende auto
die plots voor de  renners opdook.

Een massale valpartij bleef uit, maar in
het midden van het peloton botsten enke-
le vertragende renners op elkaar. Een 62-
jarige renner uit het Vlaams-Brabantse
Geetbets werd tegen de nadarafsluiting
gekatapulteerd. Het slachtoffer liep meer-
dere breuken, een klaplong en inwendige
bloedingen op.

Drie inzittenden bestelwagen komen om op E34 

De G20-leiders
balanceerden
voortdurend tussen
fiscale rigeur en gulle
herstelmaatregelen

Canadezen
betogen tegen
peperdure top

De G20-top mobiliseerde
ook 10.000 betogers in de
straten van Toronto. Om hen
in bedwang te houden, had-
den de Canadezen maar
liefst 12.000 agenten inge-
zet. Die leidden de betoging
aanvankelijk in goede
banen, maar ze konden niet
beletten dat enkele heet-
hoofden drie  politie -
voertuigen in brand staken
en dat er ook verschillende
ruiten van banken en win-
kels sneuvelden. 

De politie zou 480 beto-
gers hebben gearresteerd.
Ze protesteerden vooral
tegen het vele geld dat hun
regering in deze  crisis tijden
aan de organisatie van de
G20-top spendeerde. In
totaal trok de Canadese
overheid 729 miljoen euro
uit om de periferie van de
G20-top te beveiligen.

■ De E34 in Zoersel bleef tot half
negen gesloten voor het verkeer.

BUENOS AIRES ● De tropische storm
Alex vormt naar verluidt geen gevaar
voor de bestrijding van de olievervuiling
in de Golf van Mexico. Al komt hij wel
ongelegen omdat BP werken plant aan de
oliebron. De komende twee weken
komen schepen naar de Golf om de trech-
ter boven de lekkende bron te verbeteren.

Volgens het Amerikaans nationaal
 orkaancentrum zal de storm de komen-
de dagen verder richting noordwesten
over de Golf van Mexico trekken. Eerder
werd gevreesd dat het traject over de
olievervuiling in de Golf zou lopen.
Voorlopig ziet het er dus naar uit dat
men daarvan gespaard zal blijven.

BP en Shell waren uit voorzorg al
gestart met de evacuatie van de boorplat-
forms in de Golf. Volgens CNN zou Shell
ongeveer 300 werknemers hebben
teruggeroepen. 

Tropische storm Alex geen
gevaar voor bestrijding
olievervuiling in de Golf

■ De leiders van de G20-landen poseren voor een staatsieportret tijdens hun tweedaagse meeting in Toronto.
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