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Dan moeten we maar

DEFENSIE KRIJGT GELD, MAAR
VERLIEST MANSCHAPPEN

Ons leger wordt veel moderner, maar ook een stuk
kleiner. Dat staat in de Strategische Visienota voor
Defensie, die de regering gisteren heeft goedgekeurd.
Er wordt 9,2 miljard euro geïnvesteerd in defensie.
Ruim een derde van dat budget — 3,4 miljard euro —
vloeit naar de vervanging van onze F-16’s.
Het aantal soldaten slinkt met 7.000. Minister van
Defensie Steven Vandeput kijkt daarvoor naar de
pensioneringsgolf die eraankomt. Maar ook de staf
zal het met een kwart minder personeel moeten
doen. De timing van het akkoord is strategisch:
volgende week moet premier Michel (MR) naar
de NAVO-top in Warschau, waar onze
inspanningen op vlak van defensie
5
worden geëvalueerd. (IVDE)
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Kabasele en Jordan Lukaku komen met
z’n allen aan 6.965 speelminuten, Vertonghen heeft er precies eentje meer. En
toch: geen reden tot paniek, vindt onze
chef voetbal. Want er zijn áltijd nog Courtois, Hazard, De Bruyne, Romelu... Voor
elk doelpuntje dat achterin mógelijk
wordt weggegeven, moeten die voorin er
één of twee meer kunnen maken. Op naar
de halve finale.

Sir Paul
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Vlamingen sterven 3 keer
vaker bij woningbrand

Woensdagavond kwam
in Turnhout een jonge
vrouw om. Wellicht
viel ze in slaap met een
brandende sigaret. In
amper een half jaar tijd is zij
al het 37ste slachtoffer in ons
land— en het 27ste in Vlaanderen. De grote verschillen tussen
de gewesten hebben volgens
brandveiligheidsexpert Tim Renders veel te maken met de verschillende regionale wetgevingen. «In Brussel en Wallonië zijn
de regels veel strenger. In Brusselse huurwoningen moet in elke

&

| 17

EK

Sinds 1 januari zijn al 37 Belgen
omgekomen in een woningbrand. Opvallend: in Vlaanderen
waren dat er 27, in Wallonië
amper 10, in Brussel 0.

jaagt
de regen
weg 8 9
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En als we
winnen, wacht
ons Ronaldo
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Foto’s Belga en PN

De Rode Duivels moeten het tegen Wales
zonder Jan Vertonghen doen. Hij scheurde
z’n enkelligamenten en is zeker zes weken
out. Met hem en Vermaelen verliezen we
achterin twee (bijna-)dertigers — dat
scheelt, in leiderschap én ervaring. Vertonghen heeft in z’n eentje al langer op
het veld gestaan als Rode Duivel dan onze
hele overblijvende verdediging samen.
Alderweireld, Ciman, Meunier, Denayer,

Foto PN

Meer ervaring
dan rest van
verdediging samen

EEN GOALTJE
MEER MAKEN
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kamer die langs een mogelijke
vluchtroute ligt, een rookmelder
staan. In Wallonië moet er per 80
vierkante meter minstens één
zijn. In Vlaanderen moet er maar
één detector staan per bouwlaag,
en dan nog enkel in huurwoningen, nieuwbouw en na een grootschalige renovatie van een oudere woning. Ons gewest loopt echt
achter. Als je weet dat er op jaarbasis in Nederland zo’n 30 branddoden vallen, dan doet Vlaanderen het met zijn veel beperktere
populatie nu 2,5 keer slechter.»
Minister voor Wonen Liesbeth
Homans (N-VA) heeft geen
plannen om het brandveiligheidsbeleid te verstrengen. «We
kunnen toch nooit controleren
of iedereen in een privéwoning
écht een detector plaatst.» (KSN)
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