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Braziliaanse droom voorbij

Aanvoerder Vincent Kompany hurkt verslagen neer na de nederlaag van de Rode Dui
vels in hun kwartfinale op het WK in Brazilië. Argentinië won zaterdag in Brasilia met
10. Vanmiddag worden de Duivels terug in eigen land verwacht. Feestelijkheden zijn

er niet gepland; wel komt er een fandag in Brussel op 6 september. Berichtgeving
over het WK voetbal op blz. 23, 1011 en 2429, opinies op blz. 3839.
©
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‘Schaf aupairstatuut af’
Jongeren die in een gastgezin
verblijven om België beter te leren
kennen. Het klinkt mooi, maar voor
de meeste gastgezinnen en au pairs
gaat het om het werk en de centen.
BRUSSEL | Ze zou een eigen ka
mer met een groot comfortabel
bed, een televisie en fitnessappa
raten krijgen. Maar in werkelijk
heid moest de 23jarige Filipijnse
Shyn, die als au pair in februari
naar België kwam, van ’s ochtends
halfzes tot ’s avonds laat schoon
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maken, strijken, eten klaarmaken
en voor drie kinderen zorgen. Tot
ze er bij neerviel en ziek werd.
‘Wij horen regelmatig dergelijke
verhalen’, zegt Omar Garcia van
Orca, de Organisatie voor Clandis
tiene Arbeidsmigranten. ‘En wat
wij horen is nog maar het topje
van de ijsberg. Want veel au pairs
dienen geen klacht in omdat ze
niet weten waar en hoe, het land
niet kennen en voor eten en on
derdak volledig afhankelijk zijn
van het gastgezin.’

Het aupairstatuut is eigenlijk in
het leven geroepen om jongeren
de kans te geven een ander land
en een andere cultuur te leren
kennen. Ze verblijven gratis in een
gastgezin en krijgen minimaal
450 euro zakgeld per maand; in
ruil verrichten ze maximaal vier
uur per dag licht huishoudelijk
werk. ‘Maar in werkelijkheid is
het een verborgen kanaal voor ar
beidsmigratie en leidt het recht
streeks tot uitbuiting’, zegt Garcia.
De au pairs hebben voor hun ver
blijf een arbeidskaart B nodig. In
2013 werd aan 307 jongeren zo’n
kaart uitgereikt. De meesten ko
men uit de Filipijnen en Oekraïne.
In werkelijkheid verblijven er een
pak meer au pairs, want wie uit
een EUland komt, heeft die ar
beidskaart niet nodig en wordt
dus niet officieel geregistreerd.
Vóór Polen en Bulgarije tot de EU
behoorden, kwamen de meeste au

pairs trouwens uit die landen.
Ook uit controles door de inspec
tiedienst blijkt dat er een hoop
misbruiken zijn. Vorig jaar wer
den slechts 26 gastgezinnen ge
controleerd, in 17 ervan werden
misbruiken vastgesteld. ‘Wij plei
ten voor de afschaffing van het
statuut. Culturele uitwisseling is
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een nobel doel, maar kan ook op
een andere manier geregeld wor
den’, zeggen Garcia en Marc Wil
lems van de inspectiedienst. Ook
de dienst Arbeidsmigratie en Uit
zendkantoren houdt al jaren een
pleidooi voor de afschaffing van
het systeem. (pg, mg, ld)
BLZ. 45 berichtgeving.
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Tweemaal
daags worden
er kinderen
begraven in
ZuidSoedan

VS nu al
grootste
olieproducent
ter wereld

Ayn Rands
lofzang op
het egoïsme
populairder
dan ooit

‘Axel Witsel: groot
talent, begenadigd
technicus, sierlijke
voetballer.
Maar, helaas,
een trage denker’

BRAZILIAANSE STEUN HELPT RODE
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Voor FILIP JOOS volstaat
spelen bij een buitenlandse club
niet om geselecteerd te worden
voor de Duivels

D10

©

12

©

Als bijnagezinslid spelenderwijs de taal en
organisatie (ILO) over huispersoneel die Bel
de cultuur van een vreemd land leren in ruil
gië en zijn deelstaten als eersten ratificeer
voor wat huishoudelijke arbeid. Het klinkt
den, biedt daartoe kapstokken.
mooi en het is ook mooi, het aupairstatuut.
Wat ook kan, is: de au pairs verplicht via er
Ook veel Vlaamse jongeren hebben er al goed
kende bureaus laten werven.
gebruik van gemaakt in het buitenland.
De controles opdrijven, kan eveneens. De in
Het zou zonde zijn het te moeten afschaffen
spectie Werk zegt dat ze die niet eindeloos
en verbieden. Maar de misbruiken tieren zo
kan opdrijven, maar meer dan 26 in een jaar
welig, dat dit wel in het vizier komt.
moet wel kunnen.
Studenten van de Hogeschool Thomas More
Aanmoedigen dat de au pairs zich organise
brachten de misbruiken in
ren, en organisaties onder
kaart met de steun van het
die klachten opvan
Het zou zonde zijn steunen
Fonds Pascal Decroos. De be
gen, kan ook.
het aupairstatuut De Europese parlementari
vindingen zijn pijnlijk, de ge
tuigenissen schokkend.
ers kunnen de te lakse Euro
te moeten
Van een eerlijke deal tussen
regels verstrakken.
afschaffen wegens pese
de au pair en het gezin is vaak
Dat zijn defensieve maatre
te veel misbruiken gelen. Men kan er ook actie
geen sprake. De regeling is
een van de vele foute kanalen
ve nemen.
voor arbeidsmigratie gewor
Er is vraag naar huishoud
den. Vaak zien werkgevers/gezinnen – en
personeel. Een deel daarvan is efficiënt be
niet van de minste – het als een middel om
antwoord met de dienstencheques. Maar het
aan beleefde, afhankelijke, goedkope werk
oude statuut van dienstbode is niet meer aan
krachten te raken.
gepast om de rest van de vraag op te vangen.
Als de misbruiken frequenter voorkomen dan
Bovendien is er een internationaal aanbod
het normale gebruik, is een gesprek over de
om op die vraag in te gaan.
afschaffing niet meer te mijden. Al zou dat
Schep dan een kader daarvoor! Doe je dat
zonde zijn voor wie het goed gebruikt. De
niet, haalt men die arbeidskrachten toch via
vraag is wel: wat er gebeurt als België/Vlaan
kieren en spleten binnen, bijvoorbeeld als au
deren dit afschaft terwijl het in de rest van de
pair. Laat ze via de voordeur binnenkomen.
wereld blijft bestaan? Dan blijft het ook hier
Dat geldt niet alleen voor huispersoneel. Dit
bestaan, maar onder de waterlijn. Wat dan?
land heeft nood aan een algemeen actief be
De regelgeving verscherpen, kan helpen. De
leid inzake arbeidsmigratie. Zouden de on
Conventie 189 van de Internationale Arbeids
derhandelaars daaraan werken?
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DUIVELS NIET

Vida longa para os Diabos Vermelhos! *
Oranje is de kleur van
Nederland, dat weet
iedereen. De Belgische
ploeg mag dan
uitgeschakeld zijn, dat wij
Rood en Duivels zijn, is
voortaan ook een bekend
handelsmerk. Zeker onder Brazilianen,
want zij waren zaterdag voor één dag
reserveDuivels. Belgica! Belgica!
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VAN ONZE REDACTEUR
IN BRAZILIË

STEVEN DE FOER
BRASILIA | Wat een heksenketel
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Abstract
MARC REYNEBEAU

Er viel een hoop aan te verdienen, dus
maakte het voor de toen nog Franse bank
BNP Paribas niet uit dat Soedan een schur
kenstaat was, en een terroristenvriend en
ietwat genocidair bovendien. De bank bleef
dus in zaken met dat regime. Daarvoor, en
omdat ze nog andere Amerikaanse embar
go’s schond, tegen Cuba en Iran, zag de
bank zich nu verplicht om in te stemmen
met een schikking van 9 miljard dollar.
Niet omdat haar geweten begon tegen te
pruttelen, maar omdat het gerecht er ach
ter was gekomen.
Voor gewone stervelingen is 9 miljard dol
lar een zo groot bedrag dat het abstract
wordt. En al is het een hele smak geld, in
die (toch voor de Amerikanen) illegale han
del gingen wel ettelijk veel miljarden om.
In bonussen, jaarbalansen of dividenden

zal de graad van abstractie zo al een stuk
geringer zijn uitgevallen.
De zaak is er niet minder gênant om voor
de Belgische staat, aandeelhouder in BNP
Paribas. Wat ook de belanghebbenden in
die staat, alle Belgen dus, onrechtstreeks
medeplichtig maakt aan wat die bank zoal
uitrichtte. Ethische zorgen, prima, maar
wie in het water stapt, wordt wel altijd nat.
En het gebeurt ook in omgekeerde zin, nu
de EUlidstaten van ‘Brussel’ illegale activi
teiten, zoals wat er te verdienen valt aan
prostitutie of drughandel, mogen meereke
nen in hun bbp. In zijn verhouding tot dat
hogere bbp kan het overheidstekort erdoor
wat kleiner worden.
Als het erop aankomt, heeft geld nooit een
geur, laat staan een kwalijke, en wordt al
les zeer concreet.

EN VERDER  Binnenland 4–11 b Buitenland 12–16 b Cultuur D1–D13 b Economie 18–23 b Opinie 38–40 b Regio
17 b Sport 24–35 b Televisie D14–D15 b Adressen D13b Kruiswoordraadsel 3637 b Rouwberichten D12 b Strips D13
WEERBERICHT  Kust: zonnig 11 – 20°C b MiddenBelgië: zonnig 11 – 22°C b Kempen: zonnig 11 – 23°C

was het, in het Nationaal Stadion
van Brasilia. 68.000 man, en overal
dat blauw en wit van Argentinië en
die indrukwekkende gezangen ter
meerdere eer en glorie van Lionel
Messi en zijn ploegmaats. De Belgi
sche fans – zouden het er meer dan
duizend geweest zijn? – verzopen
in de menigte.
Niet dat ze zich ooit bedreigd
moesten voelen. De verbroedering
voor de wedstrijd langs de lange
boulevards richting het stadion
was geweldig. ‘Ik geloof dat ik met
tweehonderd mensen op de foto
ben gegaan’, zegt bedrijfsleider Oli
vier, die met zijn tricolore gladiato
renhelm en forse drietand veel be
kijks had bij de minder carnavales
ke Argentijnen en Brazilianen.
Brazilianen, ja. Ondanks de Argen
tijnse invasie waren er toch ook
tienduizenden locals met tickets
voor de kwartfinale. En die kozen
massaal partij voor de Belgen.
Vreemd, als klein landje zo popu
lair zijn voor één dag.
Een halfuur voor de wedstrijd. De
man aan het detectiepoortje bij de
ingang kijkt naar mijn rode shirt
en Europese uiterlijk en fluistert:
tot in de finale, BraziliëBelgië. Een
obligaat zinnetje om de sfeer goed
te houden? Misschien, maar tegen
de Argentijnen net achter me is hij
zakelijker en zegt hij niets. De hos
pitalitymeisjes beginnen ‘Belgica’
te scanderen zodra ze ergens tus
sen het blauwwit en kanariegeel
een klein groepje rood ontwaren.
Natuurlijke sympathie voor de
minderheid? Nee, het zit dieper.
Want opvallend veel Brazilianen
hebben naast hun kanariegele

shirt ook één of ander rood attri
buut bij, of de de Belgische vlag op
de wangen.
Zoals Alexandra, een jonge vrouw
uit Brasilia met rode duivels
hoorns. ‘Neutrale supporters be
staan hier niet vandaag. De Argen
tijnen staan in het ene kamp, de
Brazilianen en de Belgen in het an
dere. Stel je voor dat het straks op
strafschoppen aankomt: Messi zal
dan het fluitconcert van zijn leven
moeten trotseren.’
Waarom zijzelf met die hoorns
rondloopt? Belgische kennissen of
zo? ‘Nee, jullie hebben gewoon een
lekkere ploeg, zeker in die wed
strijd tegen de VS. En verder telt al
leen dat ze vandaag de tegenstan
der van Argentinië zijn. De vijan
den van onze vijanden zijn onze
vrienden.’
Arrogant

Niet dat de relaties tussen Brazilia
nen en Argentijnen zó slecht zijn in
de dagelijkse omgang, maar toch.
Brazilië is dé grootmacht van La
tijnsAmerika: de neiging de buur
landen te beschouwen als de ach
tertuin, is groot. Dat Argentinië
het enige buurland is dat die arro
gante positionering niet zonder
meer aanvaardt, wringt een beetje.
En de rivaliteit uit zich vooral rond
het voetbalveld, want voetbal is in
beide landen minstens even be
langrijk als religie.
Vanaf de opwarming al gaan de
twee supporterslegioenen verbaal
in de clinch. De echte Belgen staan
er als een schaapachtige minder
heid bij. Het is als iemand die per
ongeluk in een caféruzie belandt
met een grote sterke belager, en op
eens merkt dat een andere onbe
kende vechtersbaas het voor hem
opneemt. Bizar.

Zelfs het inzetten van enkele heiligen kon het tij voor de Duivels in Brasilia niet keren.

Maar als de match begint, blijkt de
Braziliaanse steun weinig waard
als twaalfde man voor de Rode
Duivels. In de allereerste minuten
wel: er golft een olé door het stadi
on bij iedere Belgische pass, en
Messi wordt even hard uitgefloten
als hij wordt toegejuicht.
Maar zodra Higuain kundig profi
teert van een ongelukkige deviatie
in de Belgische defensie en de Rode
Duivels op een vroege koude dou
che trakteert, verdampt ook het
Braziliaanse enthousiasme. En om
hen mee te krijgen in een ‘tous en
semble’ of een ‘waar is da feestje’
zou een massale oefenstonde no
dig geweest zijn. Zelfs het scande
ren van ‘Belgica’, in plaats van Bel
gium, in de hoop de Brazilianen

Dit was veron
dersteld een
feestreis te zijn,
en kijk eens wat
een drama nu
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mee te krijgen, gaat verloren.
Pas diep in de tweede helft, met de
kopbal van Fellaini, de save van
Courtois, de doorbraak van Luka
ku en het schot van Witsel, slaat de
vlam echt in de pan: niet met inge
studeerde liedjes, maar met een
onbestemd brulgeluid dat van de
tribunes rolt: tienduizenden anti
Argentijnse geallieerden die met
een pure wall of sound aangeven
‘komaan, het kan nog’.
Vergeefs. Te weinig creativiteit
vandaag, onvoldoende kansen:
België gaat eruit.
Waardig

De familieleden van de spelers – De
Bruyne, Kompany, Courtois – ogen
zeer teleurgesteld en staren zwij

gend voor zich uit, maar blijven se
reen. Wie dicht bij een topsporter
staat, leert daar zo mee omgaan.
Voor gewone supporters ligt dat
anders. Een Antwerpse vader kijkt
me aan met betraande ogen. Hij
heeft zijn arm op zijn 16jarige
zoon die ook minuten na het afflui
ten nog voorovergebogen zit te
huilen. Het is het moment niet om
iets te vragen, maar de blik van de
man zegt genoeg: wat moet je nu
met zo’n jongen op zo’n moment?
Dit was verondersteld een feestreis
te zijn, en kijk eens wat een drama
nu.
De Brazilianen tonen medelijden.
Overal bemoedigende blikken,
duimpjes omhoog, respect. ‘Jullie
dragen het erg waardig’, zegt Ro

dolfo, een jongen met een baard.
‘Alsof jullie het niet eens zó erg vin
den.’ En als ik antwoord dat we het
wél erg vinden, maar dat het van
daag nu eenmaal zo moest lopen,
lacht hij: ‘Precies, zoiets zou een
Braziliaan nooit zeggen. En zéker
niet na een match tegen Argenti
nië.’
De kans is reëel dat die match er
toch komt, in de finale. Voor heel
ZuidAmerika zou het de wedstrijd
van de eeuw zijn. Zoals de Maraca
nazo in 1950, de nederlaag in de be
slissende wedstrijd tegen Uruguay,
de wedstrijd van de 20ste eeuw
was.
BLZ. 2429 WKberichtgeving.
* Lang leve de Rode Duivels

binnenland
‘Wij hebben een
fout gemaakt
door niet eerder
merchandising
producten op
basis van de
Vlaamse Leeuw
te ontwerpen
rond het WK
en de Rode
Duivels’
De Mechelse schepen van
Economie, WIM JORISSEN
(NVA), vindt het WK een gemiste
kans voor de Vlaamse Leeuw.
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AUPAIRSTATUUT VAAK DEKMANTEL VAN ARBEIDSMIGRATIE EN UITBUITING

‘Ze behandelen
me als slaaf’
Als au pair een nieuw land en een
nieuwe cultuur leren kennen. Het
klinkt aantrekkelijk. Maar velen
worden uitgebuit. Zoals de Filipijnse
Shyn, die in februari 2014 naar België
kwam en na drie maanden uitgeput in
elkaar zakte op de badkamervloer van
een kasteel in Leuven.

VAN ONZE MEDEWERKERS

PATRICK GIJSSELS, MARIA
GROOT EN LISA DEVELTERE
BRUSSEL | ‘Eerlijk gezegd durf

de ik nauwelijks te geloven dat ik
in een kasteel in België ging wo
nen’, vertelt Shyn*, een 23jarige
Filipijnse. Na maanden chatten en
mailen had ze via internet het ide
ale gastgezin gevonden: een diplo
matenfamilie uit Leuven. Op Sky
pe klikte het meteen met de moe
der en de drie kinderen. Het gezin
bood aan om haar vlucht vanuit
Manilla te betalen en liet weten dat
ze meer dan vier uur per dag nodig
was, ook al stond dat niet in het
contract. Dat vond ze geen pro
bleem. Ze was blij dat zich nuttig
kon maken en ze zou veel in ruil
krijgen. Een eigen kamer met fit
nessapparaten, kabeltelevisie en
een groot comfortabel bed. Haar
massagestoel stond al klaar.
Wie ‘au pair’ hoort, denkt aan een
jong meisje dat als kinderoppas
naar België komt om wat zakgeld
te verdienen. Maar de bedoeling
van de wet is dat de jongere, tussen
18 en 25 jaar, onze taal en cultuur
leert kennen door in een gastgezin
te verblijven en verplicht taalles
sen te volgen. In ruil mag de jonge
re maximum vier uur per dag en 20
uur per week helpen bij lichte huis
houdelijke taken, kinderoppas in
begrepen. Het gastgezin geeft de
au pair een eigen kamer, vrije toe
gang tot de woning en ten minste
450 euro zakgeld per maand.
‘De regelgeving is duidelijk, maar
het is heel eenvoudig om de wet on
gestraft te overtreden. Want au
pairs hebben geen organisatie die
hen beschermt’, zegt Omar Garcia
van Orca (Organisatie voor Clan
destiene Arbeidsmigranten), een
vzw die opkomt voor huishoudper
soneel. Hij krijgt regelmatig tele

foon van wanhopige au pairs. ‘Ze
hebben problemen met hun gast
gezin en weten niet waar ze te
rechtkunnen. Dikwijls moeten ze
38 tot 40 uren per week werken.
Soms zonder een vrij weekend.’
Een Oekraïens meisje moest in een
zetel in de gang slapen. Anderen
krijgen hun zakgeld onregelmatig
of niet. Enkele gastgezinnen zijn
veroordeeld door de correctionele
rechtbank omdat ze au pairs lieten
werken in hun bedrijf, alsof ze
werknemers waren. Toch dienen
au pairs vaak geen klacht in. ‘Ze
zijn voor eten en onderdak volledig
afhankelijk van hun gastgezin.

Shyn moest haar
paspoort afgeven.
‘Toen men mij
kwam ophalen
omdat de situatie
ontspoorde,
versperde de
vader mij de weg.
Er moest politie
bijgehaald worden’

Soms hebben ze een goede band
met de ouders en de kinderen en
zijn ze bang om die te verliezen’,
zegt Garcia. ‘Ze zijn vaak heel jong
en kennen de taal en cultuur niet.’
Uitbuiting

De eerste weken van Shyns verblijf
in het kasteel verliepen rustig. De
politie kwam langs om na te gaan
of alles in orde was. De agent vroeg
of ze vrije toegang tot de woning
had. Ze antwoordde ‘ja’ omdat
haar beloofd was dat ze de code
van de ingangspoort zou krijgen.
Het gastgezin gaf haar steeds meer
taken: ontbijt klaarmaken, strij
ken, speelgoed opruimen. Ze
moest om halfzes opstaan, samen
met het jongste kind, en kon pas
laat gaan slapen. Toen ze last kreeg
van haar rug, meldde ze dat aan de
moeder. Die toonde geen begrip.
‘Mijn eigen moeder begon zich zor
gen te maken’, zegt Shyn. ‘Elke keer
dat ik op Skype kwam, zag ik er
slechter uit. Ik loog dat het goed
met me ging. Wat had ik moeten
zeggen? Mama, ze behandelen me
als een slaaf ?’
Toen het gastgezin een groot feest
gaf, werkte Shyn achttien uur aan
één stuk. ‘Op een nacht werd ik

met zware hoofdpijn wakker. Toen
ik naar de badkamer liep om een
aspirine te nemen werd het zwart
voor mijn ogen. Op de badkamer
vloer kwam ik bij.’ Maar de moeder
was niet onder de indruk, integen
deel, ze vertrok met haar man voor
twee weken naar het buitenland.
Shyn bleef alleen achter op het
landgoed om voor de drie kinde
ren te zorgen. Toen er rode vlekken
op haar lichaam verschenen, werd
ze ongerust en wilde naar de dok
ter. De gastouders lieten weten dat
ze moest wachten op hun terug
komst. Na de vakantie escaleerde
de situatie. Shyn moest haar pas
poort afgeven. ‘Ik was bang, maar
ik weigerde. Diezelfde avond belde
ik naar een aupairagentschap dat
ik online gevonden had, om te ver
anderen van gastgezin. De man
van het agentschap vond mijn situ
atie zo alarmerend, dat hij me on
middellijk kwam ophalen. De va
der versperde mij de weg. Er moest
politie bijgehaald worden.’
Shyn ontsnapte met de hulp van
Geoffroy de Hemptinne van het
aupairagentschap Sawadee (zie
kader). Hij vond een ander gastge
zin voor haar. ‘Shyn moest daar
dringend weg. Haar situatie leek
op slavernij. Wij screenen families
altijd eerst’, zegt hij.

Marc Willems, afdelingshoofd
Handhaving en Toezicht van het
departement Werk en Sociale Eco
nomie, denkt er hetzelfde over. De
Vlaamse Inspectie Werk en Sociale
Economie voerde in 2008 en 2009
een pleidooi voor de afschaffing
van het aupairstatuut. In die peri
ode controleerden de inspecteurs
443 gastgezinnen en kandidaat
gastgezinnen. Ze stelden formele
inbreuken vast in bijna één op de
drie dossiers. De inbreuken tegen
de geest van de wet lagen nog veel
hoger: voor de meeste meisjes en
gastgezinnen stond het huishou
delijke werk in ruil voor zakgeld
centraal, niet de culturele uitwis
seling. ‘We hebben toen gepleit
voor een afschaffing van het sys
teem’, zegt Willems. ‘We wilden
met die sterke uitspraak een schok
geven, maar de politiek heeft er
matig of niet op gere
ageerd.’
Met de afschaffing
van het statuut,
verdwijnt de nood
aan
betaalbare
kinderopvang
niet. ‘Er moeten
voldoende alterna
tieven
ontwikkeld
worden’, zegt Willems. ‘Zowel kin
deropvang als culturele uitwisse
ling kan ook op een andere manier
georganiseerd worden. Intussen
doen wij wat we kunnen.’ Na de
grootschalige inspecties in 2009
zijn de prioriteiten gewijzigd. Vo
rig jaar zijn er slechts 26 gastgezin
nen gecontroleerd. Toch zijn er 17
inbreuken vastgesteld. Willems:
‘Je ziet de cijfers, je ziet het gebeu
ren, maar ik heb geen honderd in
specteurs.’

IJsberg

‘Wat wij horen van misbruiken is
slechts het topje van de ijsberg’,
zegt Omar Garcia van Orca. ‘We
merken dat het aupairstatuut een
verborgen kanaal voor arbeidsmi
gratie is geworden. Bovendien
leidt het rechtstreeks naar uitbui
ting. Daarom pleiten wij voor de
afschaffing van het statuut. Cultu
rele uitwisseling is een nobel doel,
maar dat moet op een andere ma
nier geregeld worden.’
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Geen controle op
agentschappen
Op tal van websites kunnen gezin
nen kiezen uit duizenden au pairs,
met alle risico’s van dien voor zo
wel gezin als au pair. Het lijkt dus
veiliger om met een agentschap te
werken, ook al is dat in België niet
verplicht.
Doorgaans brengt een agentschap
tegen betaling families in contact
met au pairs. Daarnaast neemt het
de administratie voor zijn rekening:
de arbeidskaart aanvragen, de tal
rijke documenten opmaken en be
wijsstukken verzamelen zoals de
inschrijving in de taalopleiding.
Sommige agentschappen gaan ver
der: ‘Wij zetten alle afspraken dui
delijk op papier en geven de au
pairs een folder mee waarin ze in
hun eigen taal kunnen lezen wat
hun rechten zijn,’ zegt Jenna Smet
van vzw Au Pair Support. ‘Als er
na plaatsing problemen zijn, bellen
ze ons altijd op. Het is belangrijk
dat de meisjes een aanspreekpunt
hebben. Ook gastgezinnen weten
dat ze bij ons terechtkunnen als er
iets misloopt met de au pair. Er is
geen wet die zegt dat wij het aan
spreekpunt moeten zijn, maar ik
vind dat onze morele plicht.’
Een belangrijke angel in verband
met de agentschappen is dat ie
dereen in Vlaanderen er een kan
beginnen.
Er bestaat geen wettelijk kader en
er is dus geen toezicht mogelijk.
Sommige agentschappen vragen
veel geld voor de bemiddeling of
zijn helemaal geen aanspreekpunt
als het mis loopt. (pg, mg, ld)

* Omwille van de privacy geven we
niet de echte naam van de au pair.

Sebe Emmelot
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Prins Amedeo huwt Italiaanse
cultuurjournaliste in Rome

25.000

Condensatieketels worden
over een jaar verplicht

Voetgangster overlijdt na
ongeval op E40 in Oudenburg

Prins Amedeo, de oudste zoon
van prinses Astrid en prins Lo
renz, gaf zaterdag zijn jawoord
aan de Italiaanse journaliste Eli
sabetta Maria Rosboch von Wol
kenstein, met wie hij al zeven à
acht jaar samen is. Ze deden dat in
de kerk in de Romeinse wijk Tras
tevere in aanwezigheid van 450
gasten.
De dienst werd geleid door kardi
naal Danneels, die Amedeo nog
heeft gedoopt. Amedeo deed zijn

trouwbelofte in het Frans en Lili
in het Italiaans.
Lili Rosboch droeg een bruidsjurk
van Valentino, waarmee ze haar
Italiaanse roots trouw bleef.
Amedeo en Lili beginnen nu aan
hun wittebroodsweken. Ze woon
den tot voor kort in New York –
maar niet te samen – en kochten
inmiddels een huis in Brussel. Ze
hebben aangekondigd eerst nog
wat te willen reizen en dan aan
het werk te gaan. (dhs)

Lili en Amedeo: yes we can!
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Benoit Doppagne/belga

De Navy Days in de Marine
basis van Zeebrugge hebben
25.000 bezoekers gelokt. ‘We
hadden een mooie vloot, veel
nieuwigheden, geen incidenten
en geïnteresseerde bezoekers’, al
dus eerste meesterchef Hubert
Rubbens. Voor de marine zijn
deze Navy Days ook belangrijk
voor de rekrutering. ‘Zo'n 1.000
mensen bezochten onze stand.
Als tien procent zich ook in
schrijft, zijn we 100 jongelingen
rijker’, zegt Rubbens. (belga)

BRUSSEL | Vanaf 26 septem
ber 2015 wordt de Europese Eco
designrichtlijn van kracht. Daar
door zal de verkoop van conden
serende aardgas en stookolie
ketels de standaard moeten wor
den in België. Dat schrijft De Zon
dag.
Tussen januari en mei 2014 wer
den 10 procent meer condensatie
ketels op aardgas verkocht in ver
gelijking met dezelfde periode vo
rig jaar. ‘In Vlaanderen staan nog

heel wat verouderde cvketels. Bij
aardgas zijn nog maar 3 tot 4 ke
tels op 10 een condensatieketel,
bij stookolie is dat amper 1 op 10.
Ik verwacht dat er de volgende ja
ren nog heel veel oude ketels ver
vangen zullen worden door een
condensatieketel’, zegt Luc Peet
ers van het Vlaams Energieagent
schap. Gemiddeld bespaar je
30 procent op je energiefactuur
als je een oude ketel vervangt door
een nieuwe. (belga)

BRUSSEL | Zondagochtend is
omstreeks vijf uur een vrouw om
het leven gekomen op de E40 rich
ting Gent, ter hoogte van Ouden
burg.
Rond vijf uur merkte een politie
patrouille een vrouw op die aan
het wandelen was op de pech
strook. Toen ze de vrouw wilden
onderscheppen, sloeg ze in paniek
en liep ze de snelweg over naar de
middenberm.
Op het linkerrijvak werd ze gegre

pen door een taxi en tegen het po
litievoertuig gegooid. Ze overleed
ter plaatse.
Er waren bij de aanrijding geen
andere gekwetsten.
Het parket oordeelde inmiddels
dat noch de taxichauffeur noch de
politiediensten in fout waren.
Het parket onderzoekt nog steeds
waarom de vrouw daar liep. De
identiteit wordt pas vrijgegeven
als de familie gecontacteerd is.
(belga)

