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RECHT VAN HOGER BOD

VLAAMS-BRABANT • GEETBETS

Kantoor van notaris

BERNARD INDEKEU

Nieuwstraat 17, 3440 Zoutleeuw

Tel. 011/78.93.10 Fax 011/78.93.19

bernard.indekeu@notaris.be

PRACHTIG
KASTEELDOMEIN

Te Geetbets, Steenstraat 6-8

Een prachtig gelegen KASTEELDOMEIN gelegen midden in een park, gekad sec C
nrs 156/D (KI 16), 157/K/2 (KI 5), 157/S/2 (KI 1814), 157/M/2 (KI 1274), 157/L (KI
24), 157/B/3 (KI 67), 156/C (KI 48) groot in totaal : 2 hectare 54 are 59 centiare.
Ondergr: CV-ruimte, Kelder, Wasruimte. Glkvls: Statige inkomhall, eetkamer,
bureau, 2 keukens, living, 2 slaapkamers, terras, vestiare, WC, zitplaats. Verd. 1:
1 slaapkamer met badkamer, WC en dressing. Verd. 2: 4 slaapkamers en 2 bad-
kamers. Nutsv: water, elektr, cv, mazout, kabeldistr, riol, enz. EPC 215 kWh/m2
(UC 20111114-0000966644-00000009-5). Voor vrij, zuiver en onbezw. Onmidd
beschikb. R.O.: landschappelijk waardevol agrarisch gebied en parkgebied (156/D,
157/S, 156/C) en parkgebied (157/K/2, 157/M/2) en landschappelijk waardevol
agrarisch gebied, woongebied met landelijk karakter en parkgebied (157/B/3,
157/L) - stedenbouwkundige vergunningen :
- perceel 157/S : verbouwing, uitbreiding of gedeeltelijkewederopbouw : Verbouwing
van een woonhuis (20/8/1963) en verbouwing, uitbreiding of gedeeltelijke weder-
opbouw : Verbouwen van een woonhuis (17/1/2008);
- perceel 157/K/2 : verbouwing, uitbreiding of gedeeltelijke wederopbouw :
Verbouwen van een woning (17/1/2008);
- percelen 157/B/3 en 157/M/2 : verbouwing, uitbreiding of gedeeltelijke wederop-
bouw : het volledig vervangen van de dakstructuur en dakbekleding (2/10/2007)
en verbouwing, uitbreiding of gedeeltelijke wederopbouw : Verbouwen van een
woning (17/1/2008);
De constructies op perceel 157/L en 157/S werden opgericht vóór 22 april 1962
en, conform artikel 4.2.14 § 1 van de Codex, worden zij geacht vergund te zijn -
- geen dagvaarding - geen voorkooprecht - geen verkavelingsvergunning.
Opgen. in de Inv. van Bouwkundig Onr. Erfgoed (“Park van het Kasteel van Tallon”).
Gedeeltelijk (klein deel van perceel 157/B/3) gelegen in overstromingsgebied doch
niet gelegen in gebied waar watertoets van toepassing is.

TOEGEWEZEN ONDER VOORBEHOUD VAN HOGER BOD
MITS DE PRIJS VAN : 1.050.000 EURO

Bezichtiging: vrijdag 19 juni van 18u tot 20u (na verwittiging Notaris)

RECHT VAN HOGER BOD T/M 25 JUNI 2015.

Artikel 1592 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
Eénieder heeft gedurende 15 dagen na de toewijzing het recht een hoger bod te doen.
Het meer gebodene mag niet lager zijn dan 1/10e van de hoofdprijs van de toewijzing,
het mag evenwel niet lager zijn dan 250 euro en het moet niet hoger zijn dan 6.200
euro. Het bedrag moet op het kantoor van de notaris in consignatie worden gegeven
op het tijdstip van het hoger bod, dat bij deurwaardersexploot aan de notaris moet
worden betekend; dit exploot wordt de koper aangezegd. De toewijzing ten gevolge van
een hoger bod wordt gehouden door dezelfde notaris en op dezelfde wijze als de eerste
toewijzing. Deze toewijzing, die voor éénieder open staat, is definitief.
De notaris kan het hoger bod weigeren aan personen die hij niet kent of van wie de
identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen lijkt. Hij kan in alle gevallen van de
opbieder een borg eisen. Weigert de notaris het hoger bod, dan maakt hij van die
weigering terstond een met redenen omkleed proces-verbaal op.

notariële verkopingen
Uw advertentie hier? Contacteer Trustmedia 02/422.05.31 - rubrieken@trustmedia.be

ELLEN CLEEREN

DeRSVZmaaktwerkvandestrijd te-
gen fraudeurs. Sinds begin 2013
heeftde rijksdienst 2.877EU-onder-
danengeschrapt.Allenniet-Belgen,
die zich in ons land als zelfstandige
hadden ingeschreven. Dat blijkt uit
cijfers die de administrateur-gene-
raal vandeRSVZ,AnneVanderstap-
pen, gisteren bekendmaakte.
De procedure om fictieve zelf-

standigen op te sporenwerd begin
2013 scherpgesteld. Misbruiken
worden sindsdien sneller gedetec-
teerd. Als de socialeverzekerings-
fondsen,waardezelfstandigenzich
moeteninschrijven,misbruikenver-
moeden, brengen ze de RSVZ on-
middellijk op de hoogte. De RSVZ
kan dan ook sneller controleren of
de EU-onderdanen in België een
reëlezelfstandigeactiviteitoppoten
zetten. ‘Het gaat vooral omRoeme-
nendiezichalszelfstandige latenre-
gistreren ennadiennooit of weinig
socialebijdragenbetalen.Zemaken
wel aanspraak opgezinsbijslag, ge-
zondsheidszorg of op een leefloon’,
zegt Vanderstappen.
Tegenover de 2.877 geschrapte

zelfstandigen, staan 6.769 EU-on-
derdanen die hun inschrijving
mochten behouden. Zij konden
aantonendatzehierweldegelijkals
zelfstandige aande slag zijn.
Volgens Vanderstappen kon de

RSVZ nogmeermisbruiken weren
als sommige voormaligeOostblok-
landenniet zogulwarenbijhetuit-
delenvanA1-formulierenaandeei-
gen onderdanen. ‘Zo’n formulier

geeft EU-burgers het recht om twee
jaar inBelgië tewerken.Wekunnen
niet controleren of ze hier ookwer-
kelijk eenzelfstandigeactiviteit op-
zetten.Ookdaaruitvloeienmisbrui-
ken voort’, zegt Vanderstappen.
Om dat probleem te verhelpen

moet Europa meewerken. Tot nu
botst de RSVZ op een van de basis-
principesvandeEuropeseUnie,na-
melijkhetvrij verkeervanpersonen.
Daardoormoet de rijksdienst offi-
ciële formulierenvanandereEU-lid-
staten aanvaarden zonder dat daar
enig controlerecht tegenover staat.
België teldeop31december2014

1.015.902aangeslotenzelfstandigen,

vanwie911.935Belgen,86.111andere
EU-onderdanenen103.630zelfstan-
digenvanbuitendeEuropeseUnie.
Bijdeniet-BelgenzijndeRoemenen
met 18.035personenhet sterkst ver-
tegenwoordigd, sterker nogdande
Nederlanders (16.086) en de Fran-
sen (11.822).
Tegenover2013 ishetaantalRoe-

menenmetruim11procentookfors
gestegen. Indiezelfdeperiodebleef
het aantal Nederlanders stabiel en
steeg het aantal Fransen met nog
geen 4procent.
Ookbij de96.844 starters zijnde

Roemenengoedvertegenwoordigd.
Met ruim6.000starters in2014vor-
men ze veruit de grootste groep bij
de niet-Belgen. In die groep be-
kleedt Bulgarije de tweede plaats.
Nederlanders, FransenenPolenvol-
gen opdrie, vier en vijf.
Decijfers leverennog interessant

vergelijkingsmateriaal op. Tegen-
over 911.935 zelfstandige Belgen,
staan 74.417 Belgische starters,min-
derdaneen tiende. Tegenover ruim
18.035 Roemeense zelfstandigen,
stondenvorig jaar6.071Roemeense
starters. Dat is eenderde.

AANTAL ZELFSTANDIGEN EN STARTERS IN BELGIË IN 2014 VOLGENS NATIONALITEIT

België

Roemenië

Nederland

Frankrijk

Italië

Polen

Bulgarije

Portugal

Spanje

VK

Duitsland

Griekenland

Andere EU-landen

niet-EU-landen

onbekend

Totaal:

18.035

16.086

11.822

10.601

8.248

5.269

3.614

2.925

2.697

2.561

1.423

2.830

17.519

337

1.015.902

74.417

6.071

1.978

1.818

1.289

1.615

2.099

963

668

309

318

235

622

4.299

143

96.844

zelfstandigen starters

Bron: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Bijna3.000valse
zelfstandigengeschrapt

DeRijksdienst voor de Sociale
Zekerheid van Zelfstandige
Ondernemers (RSVZ) heeft sinds
begin 2013 bijna 3.000niet-
Belgisch EU-burgers als zelfstan-
dige geschrapt. Onder hen
vooral Roemenen.

DAVID ADRIAEN

VlaamsministervanOmgeving Joke
Schauvliege(CD&V)voelt zichkoud
gepakt door de federale regering.
Die besliste een gepland fiscaal uit-
zonderingsregime voor drink-wa-
terintercommunales teelfderureaf
te voeren. ‘We betreuren dat dit op
het federaleniveaubeslist is zonder
enig overleg met de gewesten’,
klinkthetophetkabinet-Schauvlie-
ge.
Het geschil gaat over de fiscale

behandelingvan intercommunales.
Deregering-Michelbeslisteeindvo-
rig jaar dat die voortaan ook een
vennootschapsbelastingvan34pro-
centopdewinstmoetenbetalen.Na
overlegmetdedrinkwatersectoren
degewestenbeloofdedefederalere-
gering een amendement waarbij
drinkwaterbedrijven toch vrij-
gesteldwerden vandeze belasting.
Die federale beloftewerd echter

ingeslikt. Het amendement op de
programmawet dat gisteren in de
Kamercommissie Financiën werd
besproken, bevat een uitzondering
voor ziekenhuizen,maar niet voor
waterbedrijven.Datontloktedeop-
positie de kritiek dat intercommu-
nales diewater,maar ook elektrici-
teit en aardgas, verdelen hun tarie-
ven zullen optrekken om de
vennootschapsbelastingtecompen-
seren.

MinistervanFinanciën JohanVan
Overtveldt (N-VA)hintteopprijsver-
hogingen. ‘Alsde intercommunales
de takswillen vermijden, danmoe-
ten ze hun prijsbeleid aanpassen’,
verklaarde hij in de Kamer.
Ofdewaterfactuureffectiefduur-

der wordt door deze maatregel is
niet duidelijk. De drinkwaterinter-
communalesdieDeTijdcontacteer-
de,wildengeencommentaargeven.
‘We kunnen nog niet meteen zeg-
genwatdegevolgenzijnvoorwater-
bedrijven.Wezullendit samenindi-
vidueel bekijken’, luidt het op het
kabinet-Schauvliege.

Woordvoerder Jan Pauwels zegt
wel dat de structuur van de nieuwe
watertarieven die minister Schau-
vliegevolgendjaarwil invoerenniet
verandert.
Dat water en andere diensten

duurder worden, ontkent Open
VLD-Kamerlid LukVan Biesen. ‘Het
is niet juist dat de vennootschaps-
belasting leidt tot hogere tarieven.
De tarieven kunnen zakken. En bij
heel wat intercommunales zitten
nog gigantische reserves. Dat zijn
winsten van het verleden die wer-
den opgepot en niet terugvloeiden
naar de verbruiker. Ze moeten die
reserves voor een stuk afbouwen.’

Waterrel tussenVlaamse
en federale regering
DeVlaamse ende federale rege-
ring botsen over de belastingen
die drinkwaterbedrijvenmoe-
ten betalen. De nieuwe federale
belastingenmakenwater in
Vlaanderenmogelijk duurder.

BARBARA MOENS,

GENT

‘Wezittenmetheelveelvraagtekens.
Wedoenhier aan onderzoekwaar-
van de resultaten zo snel mogelijk
naardemarkt gaan.Datdreigt alle-
maal weg te vallen.’ Andreja Rajko-
vic, coördinator van het Future
Food-project, ontvangt een delega-
tie van de EuropeseN-VA-fractie in
zijn Gentse labo’s. Zijn team voert
onderzoeknaarduurzamevoedsel-
bewaring,diedevoedselkwaliteiten
de -veiligheid bevordert.
Het project krijgt steun van het

Europese programma Horizon
2020. De budgetten daarvan wor-

den echter ingekrimpt, voor de fi-
nanciering van het Europees Inves-
teringsfonds(EFSI),beterbekendals
het plan-Juncker. Het Europees
fonds wil 315miljard euro investe-
ren.
Rajkovicbetreurtdeomslag. ‘Ho-

rizon2020zet sterk inopdesamen-
werkingmet kmo’s.Wehebbendat
geld nodig voor onderzoek dat we
naar demarkt kunnenbrengen. De
financieringssituatie is echteronze-

ker, omdat de aanvragen lange
doorlooptijdenhebben.’
Sander Loones enAnneleenVan

Bossuyt, beiden Europees Parle-
mentslid voordeN-VA,knikkenbe-
gripvol. Zebezoekenniet alleen Fu-
ture Food,maar ook Embric enDo-
lorisk aan de Universiteit Gent.
Embricbuigtzichoverdeblauwebi-
otechnologie die het economische
potentieel van organismen onder
het zeeoppervlak beter wil benut-
ten.Doloriskwildeoorzakenvanze-
nuwpijn achterhalen en oplossin-
genaanreikenvoordebehandeling.
LoonesenVanBossuytvernemen

dat een enorme onzekerheid leeft
overdeEuropeseonderzoeksfinan-
ciering. ‘Hethuidigesysteemwerkt’,
zegt Loones. ‘Vlaanderen behoort
qua onderzoek tot de wereldtop,
maar door deze beslissingworden
zekere projecten onzeker.’
Het Europees Parlement heeft

moeilijkeonderhandelingenachter

de rug met de lidstaten over het
Juncker-fonds, precies omdat het
geldweghaalt bij andereprojecten.
Het Europees Parlement slaagde er
wel in om enkele budgetten voor
fundamenteel onderzoek te vrijwa-
ren. ‘Dat is positief, maar het blijft
onvoldoende’, vindenLoonesenVan
Bossuyt.Zeonthoudenzichdaarom
bij de stemming vandaag.
De Europese Commissie hoopt

op een Belgische koepel als vehikel
om investeringen aan te trekken en
versnippering tegen te gaan. Daar
ziet de N-VA geen heil in. Van Bos-
suyt: ‘Een Belgisch vehikel dreigt
inefficiënt teworden,doorpolitise-
ringenwafelijzerpolitiek.Daardoor
dreigenweuit deboot vallen alswe
onze projecten later indienen.’ De
Vlaamse regering heeft de Vlaamse
investeringsmaatschappijPMVaan-
geduid om een investeringsplat-
form op te zetten en de Vlaamse
projecten te stroomlijnen.

ToekomstGentseonderzoeksprojectenonzeker
Het Europees Parlement stemt
vandaag over het Europees In-
vesteringsfonds. DeN-VAont-
houdt zich, omdat bestaande
onderzoeksprojecten in het
gedrang komen.

Deze beslissing werd
genomen zonder
enig overleg
met de gewesten.

KABINET VLAAMSMINISTER VAN

OMGEVING JOKE SCHAUVLIEGE

Een Belgisch vehikel
dreigt inefficiënt te
worden door
politisering en
wafelijzerpolitiek.

EUROPEES PARLEMENTSLID N-VA

ANNELEEN VAN BOSSUYT

Betalenwe
binnenkort
25 cent statie-
geldperblik?

BARBARA MOENS

Minister vanOmgeving JokeSchau-
vliege (CD&V) heeft verschillende
scenario’s voorde invoeringvansta-
tiegeld laten onderzoeken. Daarbij
ishet scenariovan25centperplastic
of metalen drankverpakking het
meesthaalbaar.Datzei Schauvliege
gisteren in het Vlaams Parlement.
Enkel grote distributiecentra zou-
dendeverpakkingenmoetenterug-
nemen, voor kleinere verkooppun-
ten is dat niet verplicht.

Dat scenario wordt in een vol-
gende fase concreet uitgewerkt. De
ontwerpversievanhetplanmoet te-
gen 3 september klaar zijn, waarna
het besprokenwordtmet een reeks
belanghebbenden. Pas daarna be-
slist deVlaamse regeringof het sys-
teemer effectief komt.
Een van de gevolgen van de in-

voeringvanstatiegeld isdatminder
verpakkingenworden ingezameld
via de pmd-zak. Drankverpakkin-
gen zijn goed voor 56 procent van
hetgewichtvanhetpmd.Schauvlie-
ge zei dat er plannen zijn ommeer
toe te laten indepmd-zak.Nual lo-
pen proefprojectenmet de bedoe-
ling ook ander plastic afval via de
pmd-zak in te zamelen.
De federatie van de voedings-

industrieFevia,dehandelsfederatie
Comeos, de ondernemersorganisa-
tie Unizo en de afvalinzamelings-
organisatie Fost Plus kantten zich
eerder tegen statiegeld. ‘Het is een
duur systeem,dathet zwerfvuilniet
oplost’, luidde het in een gemeen-
schappelijkemededeling.BondBe-
ter Leefmilieu vindt het statiegeld
wel een cruciale stap omhet zwerf-
vuil in Vlaanderen aan te pakken.Een derde van de Roemeense zelfstandigen in ons land zijn starters.

Het gaat vooral
om Roemenen die
weinig of nooit
sociale bijdragen
betalen.

ADMINISTRATEUR-GENERAAL RSVZ

ANNE VANDERSTAPPEN

Vlaamsminister vanOmgeving
Joke Schauvliege laat onderzoe-
ken of 25 cent statiegeld per
blikje ingevoerd kanworden. In
september hakt de Vlaamse
regering de knoopdoor.
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De leden van de Raad van Bestuur,

de directie en het personeel van

N.V. POC Partners

melden u met droefheid

het overlijden van hun Bestuurder

De heer

Yves Despiegelaere

3 mei 1968 - 18 juni 2015

en wensen hun oprechte deelneming te betuigen

aan zijn echtgenote en kinderen.

overlijdensbericht

PETER DE GROOTE,

MIDDELLANDSE ZEE

DeGodetia,waaropDeTijdsindsvo-
rigeweekdonderdagmeevaart, on-
derschepte gisterochtend eerst een
rubber bootje met daarin
95 op elkaar gepakte jonge, zwarte
mannen. Het vaartuigwasmaar op
20manvoorzien.Allevluchtelingen,
ondermeeruitGambia,kondenvei-
lig en in relatief goede gezondheid
vanboord gehaaldworden.
Kort na demiddag redde de Bel-

gische marine enkele kilometers
verderopdeopvarendenvaneenge-

lijkaardig bootje uit het water. Op-
nieuwging het omeenhonderdtal
Afrikaanse vluchtelingen,maar nu
waren ook vrouwen en kinderen
aan boord. Het ging voornamelijk
ommensenuitEritrea.Het vaartuig
waswater aanhetmaken.Opnieuw
kon iedereen veilig van boord ge-
haaldworden.
Indenamiddag laaddedeGode-

tiameerdan200vluchtelingenover
van een Panamees vrachtschip, de
Leptis Star. Andermaal ginghet om
Afrikanen,dezekeerondermeeruit
Nigeria en Guinee. De Leptis Star
hadhen ’sochtendsendeavonder-
voor van twee rubberenbootjes ge-
plukt, toen ze omhulp vroegen.
Afgaande op de getuigenissen

van de vluchtelingen lijken de vier
bootjes allemaal in of in de buurt
van de Libische hoofdstad Tripoli
vertrokken.Nadat iedereengoeden
wel aan boord werd gehaald zette

deGodetia koers naar Italië. DeBel-
gischemarine zal de vluchtelingen
daaraanwal zetten,maarhet isnog
niet duidelijk inwelke haven.
DeGodetia, een logistiek steun-

schip van zo’n 90 meter, patrouil-
leert met zijn 112-koppige beman-
ning al ruim anderhalvemaand op
deMiddellandseZee.Dat doet ze in
hetkadervaneenEuropeseactieom
te vermijdendat nogmeer vluchte-
lingenverdrinken. Inapril kwamen
meerdan800mensenomtoenhun
bootjes in de problemenkwamen.
Bijdrieeerderereddingenhaalde

de Belgischemarine al 550 vluchte-
lingen uit deMiddellandse Zee. De
teller komtnuopbijna 1.000.

Lees zaterdag een reportage over

de acties van de Belgische marine

op de Middellandse Zee en de

Europese vluchtelingencrisis in

De Tijd.

Marinedoetgrote reddingopMiddellandseZee
Het Belgischemarineschip
Godetia heeft gisteren bij
meerdere actiesmeer dan 400
Afrikaanse vluchtelingenuit de
Middellandse Zee gered. De red-
dingen gebeurden op zo’n 70 ki-
lometer voor de Libische kust.

LIEVE DIERCKX

Het zit er bovenarms op tussen
EurotunnelenMyFerryLink.Derela-
ties tussen de twee bedrijven ver-
slechterden nadat Eurotunnel on-
langs bekendmaakte dat het twee
vanzijndrie ferry’swilverkopenaan
deDeense concurrentDFDS.
De plannen raken de 600werk-

nemers vanMyFerryLink. Zij baten
voor Eurotunnel de boten uit. Ze
zien een verkoop aan deDeense ri-
vaal allerminst zitten.
Datmaaktenzegisterenookdui-

delijk. Tientallenwerknemersblok-
keerden de haven van Calais en de

Kanaaltunnel. De actie kwamer op
initiatief van de vakbond Syndicat
Maritime Nord. ‘Het is uitgesloten
dat DFDS onze boten overneemt.
Nooit!Alsuuitbentopeenhetezo-
mer, komdan naar Calais’, zei vak-
bondsleider Eric Vercoute.
Hij riep de Franse regering op

druk uit te oefenen op de topman
van Eurotunnel, Jacques Gounon,
zodat diemet de vakbond rond de
tafelgaatzitten.Dewerknemersvan
MyFerryLink,diezichverenigden in
eencoöperatie,hebbenzelf eenbod
klaar omde ferry’s over te nemen.
‘De regio helpt ons, het departe-

menthelptons. Inonsvoorstelkun-
nende600werknemersvanMyFer-
ryLink aan de slag blijven’, zei Ver-
coute. Tot vandaag 15 uur kunnen
biedingen gedaanworden.
De actie bleef niet zonder gevol-

gen.Hetverkeer indeKanaaltunnel
lag even stil, maar ’s avonds reden
toch alweer shuttletreinen.

BozeFransenblokkeren
havenCalais enKanaaltunnel

Bozewerknemers vande ferry-
maatschappijMyFerryLinkheb-
ben gisteren de haven vanCalais
en deKanaaltunnel geblok-
keerd. Het treinverkeer tussen
Calais en Engeland lag evenhele-
maal stil.

EenPakistaansemanzoektverkoelingondereenwaterkraan indemiljoenenstadKarachi.Het zuidenvanPakistankreunt
onder een hittegolf die de voorbije drie dagen al aan ruim 700 inwoners het leven kostte. De temperaturen in en rond
Karachi lopenoptot45graden.Vooralouderenzijnhet slachtoffer vandeextremeweersomstandigheden.DePakistaanse
overheid heeft de noodtoestand afgekondigd, terwijl het leger veldhospitalen heeft opgezet. © REUTERS

Pakistaanse stadKarachikreuntonderextremehitte

Transgender restylet Cambridge

Een faculteit vande eerbiedwaardi-
geBritseuniversiteit vanCambridge
heeft voorhet eerst inhaar642-jari-
gebestaandekledingvoorschriften
aangepast.Daarmeewil zemogelijk
maken dat transgenders zich kun-
nen kleden zoals ze willen tijdens
formele bijeenkomsten.
De dresscode van St. Catherine’s

College schreef eeuwen lang voor
datmannen in pak en das versche-
nen op evenementen. Vrouwen
diendeneenjurkofeenrokenblou-

se tedragen.Dedecaankomtnu te-
gemoet aan de vraag van Charlie
Northrop,eenAmerikaansestuden-
te klassieke talendie zich eerderdit
jaarmet een geslachtsoperatie van
eenman in een vrouw liet verande-
ren. ‘Mannen kunnen een jurk dra-
gen, vrouweneenpak, en transgen-
ders zouden zo vrij moeten zijn te
kiezen wat hen hetmeest geschikt
lijkt’, reageerdeNorthrop,diehoopt
dat andere colleges het voorbeeld
van St. Catherine’s volgen.

OPMERKELIJK

JAPAN

De Japanse premier Shinzo Abe
herdacht gisterenhet einde van
de Slag omOkinawa. Daarbij
sneuvelden 70 jaar geleden, op
het einde vande TweedeWe-
reldoorlog, 80.000 Japanse en
14.000Amerikaansemilitairen,
alsook tienduizendenburgers.
De VS hebbennunog een con-
troversiële basis opOkinawa.

De Britse politie heeft Emmanuel
Karenzi Karake, de chef van de
Rwandese inlichtingendienst en
eenbondgenootvanpresidentPaul
Kagame, opgepakt op de lucht-
haven van Heathrow. Mogelijk
wordt hij uitgeleverd aan Spanje,
dat de luitenant-generaal wil ver-
volgen voor oorlogsmisdaden. De
topspionwordt al sinds 2008 ver-
dachtvaneenreeksmoorden inde
nasleep van de genocide van 1994.
Onder de slachtoffers waren drie
Spaansemedewerkers van Artsen
Zonder Grenzen. Karake leidde de
militaire inlichtingendienst in de
jarennadevolkerenmoord,diehet
leven kostte aan honderdduizen-
den Tutsi’s en gematigdeHutu’s.

Brittenarresteren
hoofdRwandese
inlichtingendienst

AFRIKA

Koerdische strijders in Syrië heb-
beneenstrategischemilitairebasis
heroverdop IslamitischeStaat (IS).
Basis Liwa93 ligtamper50kilome-
ter tennoordenvanRaqqa,deoffi-
cieuze hoofdstad van de terreur-
groep. IShaddebasisvorig jaarver-
overd op de troepen van dictator
Bashar al-Assad. De Koerden zijn
met behulp van Amerikaanse
luchtaanvallen opnieuw aan een
opmars bezig. Vorige week her-
overden ze al Ain Assa, na bij de
Turkse grens. Een aanval van de
KoerdenopRaqqawordtnietmet-
eenverwacht.Welwillenzehetge-
bied ten noordwesten vande stad,
waar ondermeer de invalsweg uit
Aleppo loopt, in handen krijgen.

SyrischeKoerden
naderenhoofdstad
IslamitischeStaat

MIDDEN-OOSTENNEPAL

300
miljoen

DeWereldbank heeft een le-

ning van 300 miljoen dollar

(268 miljoen euro) beloofd aan

Nepal, dat in april getroffen

werd door een zware aardbe-

ving. De lening kan opgetrok-

ken worden tot 500 miljoen

dollar. Nepal schat de kostprijs

van de heropbouw op 6,6 mil-

jard dollar.
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Het Belgische schip Godetia zet de vluchtelingen aan wal in Italië.

1.000
Bij drie eerdere acties redde

de Belgische marine al

550 vluchtelingen uit de

Middellandse Zee. De teller

komt nu op bijna 1.000.
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