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Minister-president Geert Bourgeois is zichtbaar
jaloersopzijnWaalsetegenhanger Magnette.We
leiden dat af uit zijn reactie vol venijn, tot drie
keer toe, «dat deWalen niets hebben bereikt» in
het Canadese conflict. Zelfs als daarin een deel
waarheid zit, kan hij niet ontkomen aan de
vaststelling dat niet Vlaanderen als eerste
internationaalzijnautonomieheeftopgeëist,wel
die kleine achterophinkende regio Wallonië. Die
heeft aan de linkerkant van het politieke spec-
trumeenstuksympathieveroverd, als het kleine
volk dat het grote Europa heeft getart met
Magnette in de rol, nee, niet van Obelix, maar in
die vandehandigeAsterix.
VoordeN-VAenvoorpremier Michelwasdehele
vertoning rond het vrijhandelsverdrag met
Canadaredelijkgênant.Nochdepremier,nochde
grootste Vlaamse partij, zo dominant in de Wet-
straat, had iets in te brengen in de gesprekken
met de nieuwe Waalse held Magnette. Hun
mening was niet van tel, er werd hen niets
gevraagd. Zezatenerbijenkekenernaar,politiek
technisch werkloos, en het was dan nog mee te
danken aan de onvermijdelijke Didier Reynders
dat er eeneervolle uitwegwerdgevonden.

Goed gespeeld
Bart De Wever voelt zoiets aan in de toppen van
zijnvingers. Gisteren in ‘VTMNieuws’washettijd
om de schade te recupereren. «Bewijst dit niet
het failliet vanBelgië?»vroegDanyVerstraeten,
waarna De Wever de assist binnenkopte als de
besteRomeluLukaku.Nogeenseenkansomhet

geschonden imagoop tepoetsen.
De houding van de Canadese premier Justin
Trudeau was heel verschillend. Zijn land moest
de storm ondergaan als het gewillig slachtoffer
van een lokale politicus die een punt woumaken
in zijn regio én in zijn partij. Hij vond het «goed
gespeeld» van de Walen en noemde het uitstel
van de ondertekening «een detail». Meerdere
stemmenhoren, is essentieel in een democratie,
ook met de oppositie, zei de Canadese premier
bij de ondertekening vanCeta.
Voorbij de controverse enhet politiekegehakke-
tak is het een feit dat de Europese Unie andere
wegen op zal moeten, als ze het gevaar van een

desintegratiewil ontlopen, heel gauwal, vermits
Nederland zalmoeten beslissenwat hetmet het
verdragmet Oekraïneaanmoet.Een jaofeennee,
ondanks het negatieve referendum, premier
Rutte zitmidden in eenpolitieke crisis.
Europa is een kwarteeuw lang de weg opgegaan
van een sterker federaal getint bestuur met
grotere bevoegdheid en autonomie voor de
Europese instellingen. Internationaal is er al
langerdanvandaag,sindsdefinanciëlecrisis,een

tegengestelde beweging bezig. Wat we in het
Ceta-conflicthebbengezien, iseenglimpvanhet
oude Europa met vetorecht voor de lidstaten, in
casuuitgevoerddoorWallonië.

Gas terugnemen
DatEuropaeenstapterugzalmoetenzetten, lijkt
niet te vermijden, maar ook niet het einde. Het
kan ook gewoon een tijdje wat gas terugnemen
worden, in de praktijk terug naar een vorm van
meerdirecte invloedvande lidstaten,eenbesluit-
vorming die complexer en trager is, maar op
langere termijn ook gewoon een manier van
«reculer pour mieux sauter». Ik weet wel dat dit
vloeken is in de kerk van Ivo Belet en Karel De
Gucht, maar geen rekening houden met een
internationale tendens, die optreedt in zovele
landenbinnen Europa,vanNederlandtotSpanje,
en buiten de EU, van Trump-land tot IJsland, kan
uiteindelijkaanzienlijkeschadeveroorzaken,ook
voor het imagovanNederland.
Binnenkort, zodraereennieuwepresidentzetelt
in Washington, zal TTIPweer op tafel komen, het
Amerikaanse broertje van Ceta over de EU-han-
delsrelaties met de USA. TTIP was indirect het
echtedoelwitvanMagnette.AlsTrumppresident
wordt, isTTIPmeteenafgevoerd,metClintonvalt
het nog te bezien. Maar als de EUde vrije handel
verder in verdragen wil vastleggen, zal de Unie
ervoor moeten zorgen dat niet alleen de rijken
profiteren van de toenemende handel. De EU zal
ook de gewone mensen moeten overtuigen. Zo-
niet zal deUnie pas in eenechte stormbelanden.

Luc Van der Kelen kijkt elke maandag met zijn brede blik
naar de politieke en maatschappelijke actualiteit.

Vloeken in Karel De Guchts kerk

Niet Vlaanderen, maar het
kleine, achterophinkende
Wallonië heeft als eerste
internationaal zijn
autonomie opgeëist
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Van Arco tot vennootschapstaks: in december komt alles terug

«Er ligteendoorgerekendplanvoor
deverlagingvandevennootschaps-
belasting op tafel, de komende
dagenenwekengaanwegebruiken
omuittezoekenwatermoetgebeu-
renmet de belastingen op kapitaal
en vermogens», zo lietminister van
Financiën Johan Van Overtveldt
(N-VA) na het begrotingsakkoord
verstaan in ‘De Tijd’. «Iedereen fo-
cust nu op de invoering van een
meerwaardebelasting op aandelen

zoals CD&V die wil. Ik zou echter
niet verbaasd zijn als de uiteinde-
lijke discussie zich verplaatst naar
andere belastingen op kapitaal.»
Gisteren benadrukte ook N-VA-
voorzitter Bart De Wever nog eens
bereid te zijn om alle vermogens-
taksen in ons land te bekijken.
«Maar dan op een intelligente
manierenglobaal», zeihij.

Rode lap op stier
Eén van die vermogenstaksen is de
verhoging van de roerende voor-
heffingopdividendenenobligaties,
die tijdens het laatste begrotings-
akkoord is beslist. Die belasting
moet van 27 naar 30% stijgen en
brengt de staatskas in 2017 zo
492 miljoen euro op. Maar binnen
N-VAklinkthetdatdieverhoging in
hun ogen gekoppeld is aan de her-
vorming van de vennootschaps-
belasting.Departij blijft zohetplan
van Van Overtveldt vastklitten aan
de begroting. Dat betekent dat de
hele discussie vanmidden oktober
voor het kerstreces weer losbarst,
want tegen danmoet dewet die de
begroting regelt gestemd worden
zodat diemaatregelen op 1 januari
kunneningaan. Datisookdedatum

waaropVanOvertveldt zijnhervor-
mingwil latenstarten.
Maardieverlagingvandevennoot-
schapsbelasting is voor CD&V
gekoppeld aan de invoering van
haarmeerwaardetaks.Endie isvol-
gensDeWeverdoor«alleexpertstot
op de grond afgebroken». Zeker bij
OpenVldwerktdeCD&V-eisomeen
extra taks als een rode lap op een

stier. «In plaats van altijd maar te
spreken over mensen meer belas-
ten,zoudenwebetereendebatvoe-
ren over hoe we ervoor zorgen dat
mensendie investereneenfatsoen-
lijkrendementkrijgen», liet liberaal
vicepremier Alexander De Croo al
verstaan. Zijn partij mikt op maat-
regelen omde 260miljard euro die
op onze spaarboekjes staat in star-
tende ondernemingen en kmo’s te
pompen. Maar volgens CD&V en
N-VA is het nog helemaal niet dui-
delijkhoedatdanmoetgebeuren.

Toentijdenshetbegrotingsconclaaf
depatstellingronddemeerwaarde-
belasting van CD&V, de vennoot-
schapsbelasting van N-VA en de
investeringsstimulus vanOpen Vld
ook na een nieuwe onderhan-
delingsmarathon van 12 uur niet
opgelost raakte, besloot N-VA de
strijd te staken en alle drie de
dossiers van tafel te laten halen. Of
de regering echt op vallen stond?
«Dat zou gekund hebben», zegt De
Wever. De vraag is hoe zwaar de
Vlaamse partijen in december
over de richel gaan hangen en wie
Michel Iuiteindelijkvandeafgrond
redt als anderen niet willen terug-
deinzen.

Dure belofte
Bovendien zullen de spanningen al
vanaf midden december zwaar be-
ginnenopte lopendoorArco.Tegen
danwordt immers het oordeel van
hetEuropeesHofvanJustitieoverde
staatswaarborgverwacht.EnCD&V
heeft de 800.000 gedupeerden al
beloofd dat er in 2017 een regeling
voor hen komt. Maar zeker N-VA is
nietvanplanBekeencodatzomaar
tegunnen, enhelemaalnietboven-
opeenextrameerwaardetaks.

Na de heisa over
Ceta kan premier

Michel even adem-
halen. Maar niet voor

lang. De regerings-
crisis van twee

weken geleden komt
in december onver-
mijdelijk terug. Dan
wordt de begroting
gestemd, en N-VA

koppelt die aan een
lagere vennoot-

schapsbelasting. Ook
Arco doemt die

maand weer op.
• KATRIEN STRAGIER •

Ik wil alle vermogenstaksen
bekijken, maar dan
op een intelligente manier

BART DE WEVER (N-VA)

Tegen Kerstmis
is ’t weer crisis

Italië wéér getroffen

7STAPPEN DIE
LEVENS KUNNEN

REDDEN
«Blijfnietthuis,maarbereid jevoor»,adviseert
geologieprofManuelSintubinaantoeristendiede
komendemaandennaar Italiëreizen.Maarhoe
bereid je jevooropietswatonvoorspelbaar is?Het
7-stappenplanhieronder is internationaalaanvaard.
ProfessorSintubingeeftbijkomendadvies.

VOOR AARDBEVING
1. Leer jeomgevingkennenenmaakzeveiliger.
«Zekerookvoortoeristeneenbelangrijketip.Leg
bijvoorbeeldgeenzwarespullenbovenopeenrek.»

2. Spreekafwat jedoetenhoejegaat
communiceren ineennoodsituatie.
«Legeenafspraakpuntvastvoorde
helefamilie, communiceermetsms,zorg
dat jegsmaltijd isopgeladen.»

3. Zorgvoornoodrantsoenen.«Voor
toeristen:voorzievoldoendewater,
schoenennaastbed,zaklampengsmop
nachtkastjeeneenfluitje,wantdat is

zeergoedhoorbaarals jevastzit.»

4. Zorgervoordat jekopiesvanbelangrijke
documentenhebt. Zorgerookvoordat jehuiszo
stevigmogelijkgebouwdisenoverweegeen
verzekeringtegenaardbevingen,al isdatminder
belangrijkvoortoeristen.

TIJDENS EN NA AARDBEVING
5. Gaophandenenknieën,zorgdat je

bescherminghebtbovenjehoofden
lichaamenwachttotdebevingvoorbij
is.«‘Drop,coverandholdon’ inhet
Engels,deabsolutebasisregel.»

6. Ontruimhetgebiednadebeving,help
eventueelbijdeverzorgingvan
gewonden.«Ganietzelfopzoeknaar
familieleden,maarganaarhet
afgesprokenpunt.»

7. Hervathet leven,hersteldeschadeenbouwdege-
meenschapterugop.«Dit isuiteraardvooralvanbe-
langvoormensendie inderegiowonen,mindervoor
toeristen.»

Vanhet stadjeAmatrice blijft er amper iets over.
Veel gebouwenwaren al verzwakt

na de aardbeving in augustus. Foto EPA



Eerst de feiten. De aard-
beving van gisteroch-
tendhadeenkrachtvan
6.5 op de schaal van
Richter. «Dat is een
sterke aardbeving»,
zegt Manuel Sintubin.
«Een schok die heel
wat schade kan ver-
oorzaken, en ook
slachtoffers. Wel nog
altijdeenstukminder
bedreigend dan de
aardbevingenvan7of
meer opde schaal van
Richter, zoals die in
Haïti in2010.»

Cascade-effect
Sinds de aardbeving in
Amatrice eind augus-
tus lijkt het wel alsof
centraal-Italië de ene
schok na de andere te

verwerken krijgt. «En dat
is ook zo», zegt Sintubin.

«Sinds Amatrice zijn er al
honderden schokken geweest

in die regio. De ene aardbeving
triggert de volgende. De schok-
ken met een magnitude hoger
dan 5 op de schaal van Richter
beschouwen we als afzonder-
lijke aardbevingen, al de rest
zijn naschokken van eerdere
bevingen.Maardiesequenties
overlappen mekaar. Terwijl
de naschokken van Amatrice
nog niet uitgedoofd zijn,
krijgen we er nu al die van
Visso (vorige woensdag,
red.) en Norcia bovenop.

Centraal-Italië beleeft
een heuse aardbe-
vingsstorm.»

Waaromdit gebied zo schokge-
voelig is?«Centraal-Italië iszeer
complex op tektonisch vlak,
maar belangrijk in dit hele ver-
haal zijn de Apennijnen», zegt
Sintubin. «Debergketendievan
noordtotzuidoverdehele laars
loopt, is recent— in de geologie
hebben we het dan over een
paar miljoen jaar — aan het
ineenstorten. Het gebergte valt
als het ware uiteen, wat
zorgt voor een grote hoeveel-
heid breuken. Wanneer nu een
breuksegment helemaal door-
scheurt en een aardbeving
veroorzaakt,danwordennabu-
rige breuken onder spanning
gebracht. Zo ontstaat er een
cascade-effect waarbij de ene
breuk de volgende aanvuurt.
Eigenlijk is dit in Centraal-Italië
albezig sindsL’Aquila in2009.»

Grotere dreiging
Geen enkele geoloog zal ooit
voorspellingen doen over aard-
bevingen, maar Sintubin durft
zich wel uit te spreken over
toekomstige risico’s. «Een seis-
mischestormbetekentdaterde
komende jaren, decennia zelfs,
mogelijk nog dergelijke aard-
bevingen inde regio zullen zijn.
Het zou kunnen dat door de
schokken van afgelopen week
de spanning in een deel van de
Apennijnen is weggenomen en
dat daardoor een kalme seis-
mischeperiode aanvangt.Maar
ik zoudaarmijn geld niet op in-
zetten. Veel waarschijnlijker is
dat de aardbevingsdreiging
voor de nabije toekomst groter
is gewordendanvoorL’Aquila.»

Met de huidige herfstvakantie
en de binnenkort te boeken zo-
mervakantie inhetachterhoofd
niet bepaald een rooskleurige
vooruitblik voor veel Vlaamse
toeristen. «Als toerist moet je
goed beseffen dat dit hele ge-
bied de komende maanden
zekergeteisterdwordtdoorheel
veel naschokken», aldus nog de
geologieprof. «Die kunnen een
kracht van 4 op de schaal van
Richter halen, wat goed voel-
baar iseneventueel lichtescha-
de kan veroorzaken, zeker aan
verzwakte gebouwen. De kans

dat je nu in Centraal-Italië eens
dooreengeschud wordt tijdens
een verblijf is zeer groot. Maar
moet je daarom thuisblijven?
Zeker niet. Houd er rekening
mee en bereid je voor. (zie ‘7
stappen die levens kunnen red-
den’, red.) Dat is trouwens
deboodschapvooreenderwelk
aardbevingsgebied: niet alleen
Italië, maar ook Griekenland,
Turkije, Californië, Japan... Ook
daar zijn aardbevingen eenniet
tevoorspellen realiteit.»

3
maandag31oktoberendinsdag1november2016

Hoog risico
Medium risico
Laag risico
Minimaal risico

Eboli
nov. ’80

2.735 doden
+ 7.500 gewonden

Assisi
sep. ’97

11 doden

Campobasso
okt. ’02

30 doden

Modena
mei ’12

17 doden
350 gewonden

Amatrice
aug. ’16

297 doden
L’Aquila
apr. ’09

300 doden

Sicilië
dec. ’90

13 doden
200 gewonden

door zwaarste aardbeving in 36 jaar

«IEDEREEN ZIT OP
ZIJN TANDVLEES»
«Iedereenzitopzijn tandvlees.Wezijnallemaal
opvandezenuwenenhebbenschrikvoorwat
komenzal.»BisschopRenatoBoccardoenderest
vanNorcia sprekenvaneenregelrechte tragedie
nadatdezwareaardbevingvangisterenhun
basiliek,kerkeneenreekshuizen inenkele
secondenwegveegde.

De aardbeving in het centrum van Italië had een
krachtvan6.5enwasdaarmeesterkerdandievan
augustus in Amatrice. Toen vielen er 300 doden.
Gisterenraaktentientallenmensen(licht)gewond.
Eén slachtoffer is erg aan toe. Het epicentrum lag
in Norcia, op nog geen zeventig kilometer van
Perugia. De laatste week waren er al twee zware
aardbevingen in dezelfde regio. In Norcia wonen
er nog geen 5.000 mensen. De meeste bewoners
warennahet vorigenatuurgeweld al gevlucht. De
achtergebleven inwoners vielen gisteren voor de
ingestorte basiliek op hun knieën, samen met de
pastoor en enkele zusters. Ze prevelden schiet-
gebedjes voor de basiliek waarvan enkel nog de
gevel grotendeels rechtopstaat.
«Watnogovereindstond, isnuingestort.Wemoe-
tenhelemaalopnieuwbeginnen», zegtookdebur-
gemeestervanhetnabijgelegenArquatadelTron-
to. In Amatrice bezweken een kerktoren en een
stadstoren. Debevingwasvoelbaar tot in Bolzano
in het noorden en tot in het zuiderse Apulië. In
Romewerdhetmetroverkeer stilgelegdomtekij-
kenof hetnetwerkgeenschadehadopgelopen.

Vlamingen ontsnapt
«Hetwaseenheelzwareenheel langeaardbeving.
Zeduurdezékeréénminuut», zegtErikDebussche
vanuit Cingoli, waar de West-Vlaming al dertien
jaar een bed & breakfast uitbaat. «Het was vanaf
het begin heel beangstigend. Eerst voelde ik
gerommel. Datwasgeenvoorteken,wantonmid-
dellijk ging dat gepaard met schokken en beven.
Vervolgens zijn we naar buiten gevlucht», vertelt
Debussche. «Onze boerderij is volledig gerestau-
reerd en moest dus voldoen aan de laatste wet-
geving. Het resultaat is er: geen enkel scheurtje.
Ons geluk is ook dat we hier volledig tussen de
velden liggen en geen historisch gebouw of kerk
naastdedeurhebbendieoponskanvallen.»
«Wij hebben geluk datwe aan de andere kant van
de Apennijnen liggen», zegt ook Tim Huwé uit
Geraardsbergen. De zoon van de in Roemenië
doodgeschoten Belgische VTM-journalist Danny
Huwébaat al 14 jaar eenb&buit in Fratticiola Sel-
vatica, Umbrië. In vogelvlucht op 60 km van het
epicentrumvangisteren. «Westurenvaakengraag
gasten naar Norcia. Dat zal door de schade in het
historisch belangrijke stadje enkele jaren niet
meer kunnen. Jammer. Hier bij ons, in de meest
toeristische streek, is er geenschade.» (BJM)

Moet je daarom
thuisblijven?
Zeker niet. Maar
hou er rekening mee
dat je dooreengeschud
kan worden en
bereid je voor

PROF MANUEL SINTUBIN

Expert waarschuwt toeristen

De aarde blijft maar beven in Italië, zo lijkt het wel. «Centraal-
Italië beleeft inderdaad een aardbevingsstorm», bevestigt

geologieprof Manuel Sintubin van de KU Leuven. «Als toerist
moet je goed beseffen dat dit hele gebied de komende

maanden zeker geteisterd wordt door erg veel naschokken.»
• DIETERT BERNAERS •

«Nog zeker
maanden
schokken

op komst»

DEZE KEER
VIELEN ER

GEEN DODEN.
Eenwonder als
je de dodentol

van de zwaarste
aardbevingen sinds

1980bekijkt.

Eenmanwil terug naar huis gaan,maarwordt
tegengehouden door de ordediensten.

Te gevaarlijk, klinkt het. Foto AP

Een aangeslagen
vrouwwordt onder-
steund door een hulp-
verlener die haar zijn
helmgaf. Foto AP


