
Sinds1 januari zijnal37Belgen
omgekomenineenwoning-
brand.Opvallend: inVlaanderen
warendater27, inWallonië
amper10, inBrussel0.

Woensdagavond kwam
in Turnhout een jonge
vrouw om. Wellicht
viel ze in slaapmet een

brandende sigaret. In
amper een half jaar tijd is zij
al het 37ste slachtoffer in ons

land— en het 27ste in Vlaande-
ren. De grote verschillen tussen
de gewesten hebben volgens
brandveiligheidsexpertTimRen-
ders veel te maken met de ver-
schillende regionale wetgevin-
gen. «In Brussel enWallonië zijn
deregelsveelstrenger. InBrussel-
se huurwoningen moet in elke
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Fo
to

’s
Be

lg
a

en
PN

8 9&

Vanavond 21 uur
Wales - België

Dan moeten we maar

EEN GOALTJE
MEER MAKEN
DeRodeDuivelsmoetenhettegenWales
zonder JanVertonghendoen.Hij scheurde
z’nenkelligamentenen iszekerzesweken
out.MethemenVermaelenverliezenwe
achterintwee(bijna-)dertigers—dat
scheelt, in leiderschapénervaring.Ver-
tonghenheeft inz’neentjeal langerop
hetveldgestaanalsRodeDuiveldanonze
heleoverblijvendeverdedigingsamen.
Alderweireld,Ciman,Meunier,Denayer,

Kabaseleen JordanLukakukomenmet
z’nallenaan6.965speelminuten,Ver-
tonghenheefterprecieseentjemeer.En
toch:geenredentotpaniek,vindtonze
chefvoetbal.WanterzijnáltijdnogCour-
tois,Hazard,DeBruyne,Romelu...Voor
elkdoelpuntjedatachterinmógelijk
wordtweggegeven,moetendievooriner
éénoftweemeerkunnenmaken.Opnaar
dehalvefinale.

Meer ervaring
dan rest van
verdediging samen EK

2016

Sir Paul
jaagt
de regen
weg

DEFENSIE KRIJGT GELD, MAAR
VERLIEST MANSCHAPPEN

Onslegerwordtveelmoderner,maarookeenstuk
kleiner.Datstaat indeStrategischeVisienotavoor
Defensie,diederegeringgisterenheeftgoedgekeurd.
Erwordt9,2miljardeurogeïnvesteerd indefensie.
Ruimeenderdevandatbudget—3,4miljardeuro—
vloeitnaardevervangingvanonzeF-16’s.
Hetaantalsoldatenslinktmet7.000.Ministervan
DefensieStevenVandeputkijktdaarvoornaarde
pensioneringsgolfdieeraankomt.Maarookdestaf
zalhetmeteenkwartminderpersoneelmoeten
doen.Detimingvanhetakkoord isstrategisch:
volgendeweekmoetpremierMichel (MR)naar
deNAVO-topinWarschau,waaronze
inspanningenopvlakvandefensie
wordengeëvalueerd. (IVDE)

Vlamingen sterven 3 keer
vaker bij woningbrand

kamer die langs een mogelijke
vluchtroute ligt, een rookmelder
staan. InWalloniëmoeterper80
vierkante meter minstens één
zijn. In Vlaanderenmoet ermaar
ééndetectorstaanperbouwlaag,
en dan nog enkel in huurwonin-
gen,nieuwbouwennaeengroot-
schalige renovatie van eenoude-
rewoning.Onsgewest loopt echt
achter. Als je weet dat er op jaar-
basis inNederlandzo’n30brand-
doden vallen, dan doet Vlaande-
ren het met zijn veel beperktere
populatienu2,5keer slechter.»
Minister voor Wonen Liesbeth
Homans (N-VA) heeft geen
plannen om het brandveilig-
heidsbeleid te verstrengen. «We
kunnen toch nooit controleren
of iedereen in een privéwoning
écht eendetectorplaatst.» (KSN)
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4Elke dag een strip voor €1,95
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En als we
winnen, wacht
ons Ronaldo
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