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‘Extreemrechtse Belgen
naar trainingskampen’
Er is de afgelopen jaren een twin-
tigtal extreemrechtse Belgen
naar militaire trainingskampen
in het buitenland gereisd. Dat
heeft justitieminister Koen Geens
(CD&V) onthuld. Geruchten dat
ook leden van Schild en Vrien-
den dat hebben gedaan, wilde
hij niet bevestigen – maar hij ont-
kende ze ook niet.

Veiligheidsdiensten houden
ook in België rekening met een
toenemende dreiging van ex-
treemrechts geweld. Zo zijn er al
25 rechts-extremisten opgeno-
men in de Gemeenschappelijke
Gegevensbank (GGB) – de vroe-
gere OCAD-lijst, waarop ooit al-
leen maar Syriëstrijders stonden.
Bovendien blijkt er de laatste ja-

ren dus ook al een twintigtal ex-
treemrechtse Belgen naar mili-
taire trainingskampen in het bui-
tenland vertrokken te zijn.

Dat heeft Justitieminister Koen
Geens (CD&V) onthuld aan Ka-
merlid Jessika Soors (Groen), die
hem daarover ondervroeg. Het
merendeel van die kampen situ-
eert zich in Oost-Europa en Rus-
land. Ze worden soms gerund
door milities die ook strijders
voor conflicten zoals dat in Oe-
kraïne leveren. Geruchten dat er
ook leden van het beruchte
‘Schild en Vrienden’ naar zulke
kampen zijn gereisd, wil nie-
mand bevestigen. Maar op vraag
van Soors sprak Geens dat ook
niet tegen. (iVde/gVV)

Huiszoekingen
in kerncentrale
van Doel

het federaal parket heeft een
huiszoeking uitgevoerd op de
site van de kerncentrale van
doel. het federaal parket beves-
tigt dat de huiszoeking heeft
plaatsgevonden in het kader
van het onderzoek naar een
daad van sabotage in de kern-
centrale van Doel 4. “in het ka-
der van een lopend onderzoek
is een huiszoeking bezig op de
site van de kerncentrale van
doel”, aldus een woordvoerster
gisteren. in augustus 2014
draaide daar iemand de afsluiter
van een smeerolieleiding open.
daardoor liep de turbine vast en
viel de reactor stil. er was nooit
nucleair gevaar, maar de mate-
riële schade was enorm. (belgA)

‘Gemeente moet
van  armoede op
de hoogte zijn’

Vlaams Welzijnsminister Wouter
beke (cd&V) wil de steden en
gemeenten graag laten weten
in welke gezinnen kinder -
armoede voorkomt. Nu zit die
informatie enkel bij Kind en
Gezin. hij laat onderzoeken of
het doorspelen van de info kan
worden gerijmd met de privacy.
dat zei hij in het Vlaams Parle-
ment. het aantal kinderen dat in
 armoede opgroeit is gestegen
van 12,8 procent in 2016 naar
14 procent  vorig jaar. er is wel
een lichte verschuiving merk-
baar. in de grotere steden daalt
de kinderarmoede, in kleinere
steden en de grootstedelijke
rand stijgt ze dan weer, net als
op het platteland. (belgA)

De Warmste
Week zamelt
geen geld in

Fundraisers Alliance belgium,
een netwerkorganisatie voor
fondsenwervers, reageert erg
ontgoocheld op het nieuws dat
de Warmste Week van Vrt niet
zal draaien om geld schenken.
dit jaar wil de Warmste Week
de focus leggen op zelf de han-
den uit de mouwen steken om
anderen te helpen. “Niet je
geld telt, maar je persoonlijke
inzet”, kondigde de Vrt aan in
het kader van de Warmste
Week, die van 18 tot en met 24
december plaatsvindt. door 
iedereen te vragen om zich
rechtstreeks in te zetten, wil de
Vrt ‘het vuur van de solidariteit
tijdens de coronacrisis in Vlaan-
deren brandend houden’. (dM)

Defensie snoeit na amper zes jaar al in vluchtplan

Peperdure helikopters
gaan nog amper vliegen
Ze hebben een kleine 150 miljoen euro
gekost, maar na amper zes jaar vliegen
gaan vier NH90-helikopters van Defensie
binnenkort veel minder de lucht in. Dat
bevestigt generaal-majoor Frederik Van-
sina, de commandant van de luchtmacht.
De heli’s zouden te duur in onderhoud zijn
en niet voldoende kunnen worden ingezet.
Het Rekenhof maakte eind vorig jaar nog
brandhout van de bewuste helikopters.

De NH90-helikopters moesten een van de nieuwe
paradepaardjes van de luchtmacht worden: voor
alles inzetbaar, robuust én gebruikt door meer-
dere militaire partners. De knoop werd in 2007
doorgehakt door de regering-Verhofstadt met
toen nog minister van Landsverdediging André
Flahaut (PS) aan de defensie-knoppen. Er werden
acht NH90-helikopters – goed voor 292,5 miljoen
euro – besteld: vier grijze voor de reddingsope-
raties boven zee vanuit Koksijde en inzetbaar
vanop de fregatten van onze marine (NH90 Nato
Frigate Helicopter, NFH) en vier groene voor troe-
pentransport (NH90 Tactical Transport Helicop-
ter, TTH). 

Het probleem zit bij de TTH-helikopters: vlie-
gen is a rato van 10- tot 15.000 euro per uur duur-
der dan een vlieguur van een F-16. “De NH90
TTH vraagt zeer veel en dus ook dure technische
ondersteuning. De kosten wegen niet op tegen
de lage output van de helikopter, dus moesten
we deze keuze maken. Daarnaast is er ook bij-
zonder weinig industriële ondersteuning”, zegt
generaal-majoor Vansina, de baas van de lucht-
macht. “Zo duiken er regelmatig problemen op
met het verkrijgen van wisselstukken.” Ook het
personeelstekort bij Defensie, onder meer bij
luchtvaarttechniekers, weegt door in de beslis-
sing om veel minder met de TTH-helikopters te
gaan vliegen. “We gaan van 1.000 vlieguren per
jaar naar 600, maar zullen nog een aantal jaar
met het toestel vliegen”, zegt Vansina nog. Daar-
mee wordt het dure onderhoud dat om de 300,
600 en 900 vlieguren moet worden gedaan dus
uitgesteld.

Wanneer de heli’s definitief aan de grond blij-
ven, is nog niet duidelijk. In de wandelgangen
valt 2024, maar dat kan Vansina niet bevesti-
gen.  De vier grijze reddingshelikopters blijven
wel volledig in dienst. Zij kwamen ter vervanging
van de iconische Sea King, waarvan in 2019 na
43 jaar afscheid werd genomen.

Een voorbeeld van de problemen met de
‘groene’ helikopters is de inzet van twee van de
toestellen in Mali, van februari tot juni 2018. On-
danks de 150 gemaakte vlieguren in Mali hadden
de piloten nog onvoldoende kunnen oefenen op
onder meer het vliegen op instrumenten en het
transporteren van een lading onder de heli’s, en
riskeerden ze bepaalde brevetten te
verliezen. Alsof dat nog niet genoeg was, waren
de toestellen door extra inspecties en onderhoud
ook na de missie in Mali langere tijd niet bruik-
baar. Door de inzet in Mali werden ook een reeks
geplande trainingen met de Landcomponent ge-
annuleerd, wat volgens een rapport van het Re-
kenhof “een rechtstreekse negatieve impact had

op de opleiding van de Special Forces
Group”. Lees: net door de helikopters te gebrui-
ken, draaide de opleiding en training van de pi-
loten zelf én de opleiding van de special forces

in de soep. Die laatsten oefenen met de helikop-
ters onder meer op droppings in onherbergzaam
gebied. 

Omdat de NH90-piloten niet genoeg met de
helikopters kunnen vliegen, kan de luchtmacht
volgens het Rekenhof “de oefeningen  van de
Land- en Marinecomponent onvoldoende onder-
steunen”.  Het  Rekenhof stelt ook nog dat het
hoge ambitieniveau (veel vliegen) in vergelijking
met de beperkte vloot (maar vier toestellen)
maakt dat het uitvallen van één toestel meteen
een zeer grote impact heeft.

Defensieminister Philippe Goffin (MR) kreeg
tekst en uitleg over de maatregelen en heeft aan
de luchtmacht gevraagd “alle pistes te onderzoe-
ken om ook in de toekomst de Land- en Medische
component te kunnen ondersteunen met de no-
dige helikopters”.

De NH90 TTH is vooral bestemd voor troepentransport. © id / bAs bogAerts

‘De NH90 TTH vraagt zeer
veel en dus ook dure

technische ondersteuning.
De kosten wegen niet op
tegen de lage output 
van de helikopter’

FREDERIK VANSINA
generAAl-MAjoor luchtMAcht

Honderdduizenden
euro’s schade door
vandalisme UGent
In twee gebouwen van de
faculteit Wetenschappen
van de UGent hebben van-
dalen schade toegebracht
die oploopt tot honderddui-
zenden euro’s. Op de
plaatsen van de feiten ston-
den helaas geen camera’s.

De feiten gebeurden tijdens de
nacht van dinsdag op woensdag
in de gebouwen van de vakgroe-
pen Chemie en Fysica op de
campus De Sterre aan de Krijgs-
laan in Gent. In het gebouw S4
werden metalen vuilnisbakken
door ramen gegooid en werden
aircotoestellen van de muren ge-
trokken. De vandalen raakten
daar niet binnen maar omdat de
airco’s gebruikt worden om lo-
kalen met belangrijke weten-
schappelijk onderzoeken te koe-
len, kunnen die studies niet
verder gaan of moeten ze op-
nieuw gebeuren. 

De daders raakten wel binnen
in het gebouw S1, waar ze dure
toestellen vernietigden en com-
puters op de grond wierpen. De
schade in dat gebouw alleen al,
aan wetenschappelijke toestellen
zoals ellipsometers, loopt vol-
gens de universiteit in de hon-
derdduizenden euro’s.

Het is nog niet bekend wie
achter het vandalisme zit, zegt
UGent-woordvoerster Stefanie
Lenoir. “De daders hebben met
een rode vloeistof boodschappen
aangebracht, maar die zijn niet
duidelijk leesbaar. De politie
kwam ter plaatse en er werd spo-
renonderzoek uitgevoerd. Er zijn

camera’s op de campus, maar op
de plaatsen van het vandalisme
stonden geen camera’s gericht.”
Mogelijk sneed een dader zich bij
het inslaan van een raam en
werd het woord ‘denkrecht’ met
bloed aangebracht.

“Ik kan het niet begrijpen, ze-
ker niet op een ogenblik dat je
van kwade wil moet zijn om niet
in te zien dat UGent alles uit de
kast haalt om dit academiejaar
goed af te ronden. We veroorde-
len dit incident sterk en ik hoop
dat de daders worden gevonden
en op gepaste wijze gestraft wor-
den”, zegt rector Rik Van de
Walle. De Gentse lokale politie
en het parket Oost-Vlaanderen
hebben voorlopig geen verdere
informatie. (belgA)

‘Ik kan het niet
begrijpen, zeker
niet nu we alles
doen om het
academiejaar
goed af te
ronden’

RIK VAN DE WALLE
rector ugent

Het eerste CO2-neutraal vakan-
tiedorp in ons land wordt opge-
richt op de site van het domein
van Mambaye in Spa. Dat meldt
het bedrijf IDM, dat het project
uit de grond stampte. Het archi-
tectenbureau A2M, dat kantoren
heeft in Brussel, New York en Lis-
sabon, is aangesteld om het dorp
te ontwerpen.

Concreet gaat het om 150
kleine passiefwoningen waar vier
tot twaalf mensen kunnen ver-
blijven. De huizen zullen ge-
plaatst worden op de site van
Mambaye en zullen uitkijken op
twee kastelen in Spa. Met de in-
richting worden de bezoekers
aangespoord om zich te voet,
met de fiets of met een elektri-

Spa krijgt eerste CO2-neutraal 
vakantiedorp in België

en Franse toeristen en zou 50 ba-
nen creëren, klinkt het in de me-
dedeling. Het zou direct en indi-
rect 2 miljoen euro inkomsten
moeten genereren in de stad Spa
en de regio. Volgens IDM is er re-
kening gehouden met de opmer-
kingen van de buurtbewoners,
die via een openbare enquête on-
dervraagd zijn. (belgA)

Zo moet het
park er gaan
uitzien. 
© A2M

Architecten -

bureAu

sche wagen te verplaatsen in het
dorp. De ontwerpers denken ook
na over groene mobiliteit naar
het historische centrum van Spa,
dat op minder dan 15 minuten
wandelen van het dorp ligt.

Voor de activiteiten werkt IDM
samen met lokale toeristische
aanbieders. Het project mikt op
Belgische, Nederlandse, Duitse


