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Een jager die geld vraagt
omdat hij de natuur be
schermt; het is eens wat an
ders. Maar het is de Vlaamse
Vereniging Gelijkberechti
ging Natuurbeheer (VVGN)
wel menens. De organisatie
werd net opgericht, en be
staat uit Vlaamse grondbe
zitters waarvan de meesten
wel eens een fazant schieten.
Initiatiefnemer is
Pierre Bouckaert, en
hij is duidelijk: ‘Het
huidige subsidiebe
leid is discriminatie.
Alles gaat naar re
servaten, die meest
al beheerd worden
door Natuur
punt. Particuliere
natuurbeheerders,
zoals grondbezitters
en jagers, blijven in de kou
staan. Dat kan niet. Verant
woorde jacht is ook natuur
bescherming. Dat klinkt niet
logisch, maar het is wel zo.
Wij creëren gebieden waar
wild goed gedijt, en zorgen
voor biodiversiteit.’

Dus dienden Bouckaert en
co een klacht in bij de Euro
pese Commissie, tegen het
subsidiebeleid van de Vlaam
se regering. ‘95 procent kans
dat we winnen’, denkt
Bouckaert, gesterkt door een
Duitse zaak die volgens hem

een gelijkaardig precedent
schept. ‘De kans is zeer groot
dat we tien jaar subsidie
kunnen terugeisen. Dat komt
neer op 85 miljoen euro.’
Een bedrag dat Natuurpunt
helemaal niet heeft, want het
werd gebruikt om reservaten
aan te kopen en te behe
ren. ‘Tja’, reageert Bouck
aert. 'Dan moeten ze maar

terreinen verkopen. Of dat
ons doel is? Nee, wij willen
overeenkomen met Natuur
punt. Maar ze moeten ons
respecteren, erkennen dat
wij ook aan natuurbeheer
doen. Als ze dat doen, kun
nen we nog altijd onze klacht
intrekken.’

Subsidies

De jagers zetten Natuur
punt dus het mes op de keel,
maar voorlopig zijn ze daar
nog niet al te zeer onder de

indruk. ‘De soep zal wel niet
zo heet gegeten worden als
ze wordt opgediend’, zegt
woordvoerder Joris Ganse
mans. ‘Trouwens: die men
sen kunnen perfect zelf sub
sidies aanvragen voor hun
eigen stukje natuur, zolang
ze aan enkele voorwaarden
voldoen.’ Twee van die voor
waarden zijn: er mogen geen
dieren gedood worden, be
halve als ze schade aanrich
ten. En je moet het terrein
openstellen voor het pu
bliek. Daar knelt vaak het
schoentje.

‘Wij vinden dat ook subsi
dies voor privéterreinen
moeten kunnen. Want we
zorgen er voor biodiversiteit
en rijke natuur’, zegt Bouck
aert. Bij Natuurpunt zien ze
dat anders. ‘Uiteindelijk gaat
dit over belastinggeld’, zegt
beleidscoördinator Wim Van
Gils. ‘Als je ziet hoe groot de
vraag is naar groene recrea
tiegebieden, is het logisch
dat subsidies gaan naar
plaatsen die publiek toegan
kelijk zijn.’

Kloof

Op het kabinet van Joke
Schauvliege (CD&V), Vlaams
Minister van Leefmilieu,
wou men gisteren enkel
kwijt dat ‘iedereen recht
heeft om een klacht in te
dienen bij de Europese
Commissie’. Die klacht heeft
in elk geval de kloof tussen
jagers en natuurverenigingen
nog veel dieper gemaakt. ‘Ik
begrijp het niet. We waren al
anderhalf jaar in overleg met
jagers en landeigenaars om
te zien hoe we hen bij na
tuurbeheer kunnen betrek
ken’, zegt Van Gils. ‘Maar dit
bevordert de gesprekken niet
echt.’

Een groep jagers en grondbezitters wil subsi
dies voor natuurbeheer. Meer zelfs: ze klaagt
het huidige Vlaamse beleid aan bij de Europese
Commissie, en wil zo tien jaar subsidies aan
natuurreservaten terugvorderen. Goed voor 85
miljoen euro.

BERT HEYVAERT

Vereniging van grondbezitters
verklaart oorlog aan Natuurpunt

De jagers klagen bij de Europese Commissie het huidige Vlaamse
beleid inzake natuurbeheer aan. Foto: mvn

Jagers eisen 85 miljoen euro
van natuurverenigingen

,,PIERRE BOUCKAERT
Jager en grondbezitter

Verantwoord jagen is
ook natuurbescherming.
Maar al het geld gaat naar
reservaten die beheerd
worden door Natuurpunt

Het vuur ontstond om 14.45
uur. Een kennis van het jon
ge koppel was op de boven
verdieping bezig aan de roof
ing, toen er plots een enorme
steekvlam ontstond. De man
verbrandde zijn eigen han
den, maar meteen was ook
het huis van het koppel in
lichterlaaie gezet. Samen
met nog een paar anderen
slaagden ze erin om nog een
aantal meubelen uit het huis
te redden, maar de woning

zelf was verloren.
Een buurman zag alles ge

beuren. ‘Het koppeltje was
samen met een aantal vrien
den volop aan het werken in
het huis’, vertelt hij. ‘Ze heb
ben het huis nog maar sinds
kort en zijn er volop in aan
het verbouwen. Plots zag ik
iedereen naar buiten lopen.
Er werd geroepen dat de
brandweer moest worden
verwittigd. Op dat moment
zag ik al rook vanuit het dak
komen. Het vuur verspreid
de zich razendsnel en kreeg
in een mum van tijd ook het
aanpalende huis in haar
greep. Er was geen blussen
meer aan.’

De hulpdiensten waren snel
ter plaatse maar konden niet
voorkomen dat beide huizen
compleet werden verwoest.
‘De brand was ontstaan tij

dens dakwerkzaamheden’,
bevestigde de brandweer
commandant. ‘Op het mo

ment van de feiten waren de
bewoners aanwezig, maar er
werd niemand zwaargewond.

We kregen het vuur snel on
der controle, maar de scha
de is enorm. Beide huizen
zijn compleet verwoest en
onbewoonbaar geworden.’

Buren met vakantie

De bewoners van de aanpa
lende woning waren op het
moment van de feiten niet
thuis. Ze waren met vakan
tie aan de Moezelstreek in
Duitsland. Ook hun inboe
del ging helemaal op in de
vlammen. Ze werden ver
wittigd door de politie, en
keerden nog diezelfde dag
terug.

Het getroffen koppeltje
moest met lede ogen aan
zien hoe de brandweer puin
ruimde in hun verwoeste
huis. Ze waren te geëmotio
neerd om te reageren.

Brand verwoest nieuw huis van jong koppel

Het getroffen koppel voor hun uitgebrande woning. Ook het huis
van de buren is zwaar getroffen. Foto: bfs

Het pas verbouwde huis
van een jong koppeltje uit
Lokeren is zaterdagmiddag
in de vlammen opgegaan.
Ook de aanpalende woning
van de buren brandde hele
maal uit. Het vuur was ont
staan tijdens dakwerk
zaamheden.

BERT FOUBERT
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Zesduizend dollar, of omgere
kend 4.400 euro. Dat immense
bedrag moeten Jamaïcaanse
ouders ophoesten om hun zoon
in te schrijven bij de voetbal
school van Craig Butler in
Kingston. Zijn doel: Jamaï
caanse jongeren in Europa slij
ten aan een (top)club. Butler
maakt in de winter van 2010
2011 de oversteek en probeert
vier spelers te stallen bij de
Oostenrijkse topclub Red Bull
Salzburg. Ze belanden echter
bij een amateurclub.

In de daaropvolgende maan
den laat Butler op voetbalweb
sites berichten achter dat zijn
rastalenten wél een grote club
gevonden hebben. ‘Kevaughn
Atkinson heeft getekend bij
Bayern München, Romario
McKnight bij Lille en de twee
anderen (zijn zoon Kyle Butler
en Leon Bailey, nvdr.) bij Ajax.’

In Jamaïca, waar Butler we

gens onfrisse verhalen zes jaar
lang geen functie in het voet
bal mocht uitoefenen, staan ze
versteld. De berichten blijken
flagrante leugens, met als enig
doel nog meer interesse wek
ken voor zijn spelers.

In januari 2012 klopt Butler
een eerste keer aan bij Racing
Genk. Bij zijn tweede poging is
het raak, omdat blijkt dat Leon
Bailey gouden voeten heeft.
Twee andere Jamaïcaanse jon
geren zijn een stuk min
der. Butler stelt zich op als

wettelijke voogd
van Bailey. ‘Als je
in België woont, is
het oké dat de kin
deren voor ons
voetballen. Maar
dan moet wel alles
wettelijk geregeld
zijn’, benadrukt

technisch directeur Gunther
Jacob meteen. En dat is net
het probleem: het is niet wet
telijk, want Butler krijgt geen
arbeidsvergunning.

Toch laat Racing Genk zijn
nieuwste goudklompje mee
spelen met de beloften. De
voetbalbond heeft toch niets in
de gaten. Butler zelf trekt naar
Mexico ‘om alles wettelijk te

regelen’. Maar hij wordt er vol
gens Jacob overvallen, gekid
napt en in de woestijn achter
gelaten.

Plots zit de club opgescheept
met drie illegaal in ons land
verblijvende tieners. ‘Vier
maanden hebben we die kinde
ren opgevangen, eten gegeven,
naar school gestuurd en mee
laten trainen. Het was geen ge
zonde situatie, dat geef ik toe,
maar het was de minst slechte
van alle ongezonde situaties’,
zegt Jacob in Het Belang van
Limburg. Gisteren wou de club

een jaar te jong is voor een
contract en illegaal in het land
is. Toch maakt hij week na
week furore bij de beloften.

De Arbeidsinspectie krijgt
lucht van het verhaal en valt
drie weken geleden binnen bij
de club. Racing Genk krijgt te
horen dat er sprake is van ille
gale praktijken en dat de club
de jongens niet had mogen op
vangen. Volgens de club wor
den dan tal van mogelijkheden
onderzocht om Leon Bailey
toch aan de club te binden,
maar wettelijke voogd Butler
kiest eieren voor zijn geld.

Contract bij Standard

Dinsdagochtend staat eeuwi
ge vijand Standard Luik met
een verhuiswagen aan Butlers
huis in Ans om alles en ieder

een op te ha
len. ‘Ja, we zijn
in onderhande
ling met de en
tourage van Bai
ley. Hij is een
groot talent en
we zouden hem
graag laten teke
nen. We willen
eventueel ook in
vesteren in de
Jamaïcaanse

voetbalschool van Butler. Die
jongen heeft nog geen officiële
FIFAtransfer getekend bij
Genk, dus is hij vrij om op zijn
zestiende met ons te onder
handelen’, klinkt het bij Stan
dard.

Het lijkt er sterk op dat de
makelaar zijn slag zal thuisha
len. Bij Genk blijven ze achter
met een dubbele kater: goud
klompje weg én problemen
met de Arbeidsinspectie. Of
zoals Gunther Jacob het ver
woordt: ‘Dit was beter nooit
gebeurd.’

Een dubieuze Jamaïcaanse makelaar heeft drie
jeugdspelers illegaal gestald bij Racing Genk.
De voetbalclub wist dat hun papieren niet in
orde waren, maar liet goudklompje Leon Bailey
toch spelen. Na een inval van de Arbeidsinspec
tie haalde de makelaar zijn voetballers in aller
ijl weg om ze te slijten aan Standard. Recon
structie van iets wat lijkt op mensenhandel.

PIETER HUYBERECHTS

Arbeidsinspectie valt binnen
bij Limburgse club

Racing Genk in nesten
door illegale Jamaïcanen

Het korps van het Oost
Vlaamse Zelzate wachtte die
aanbesteding niet af en pronkt
als eerste met de nieuwe,
zandkleurige pakken. Kostprijs
voor zestig stuks: 53.500 euro.
‘Een hele investering’, zegt

brandweerluitenant Filip Van
Acker. ‘Maar zeker zijn geld
waard.’

Volgens Van Acker zijn er tal
loze redenen om voor het nieu
we pak te kiezen. ‘De veilig
heid verhoogt enorm, alleen al
door de kleur. Ook tijdens op
drachten op de openbare weg,
die 80 procent van onze inter
venties uitmaken, zal het een
stuk veiliger werken zijn. Niet
alleen bij brand, want er is een
extra beschermlaag aange
bracht, maar vooral ook in het
verkeer. Door het extra veilig
heidsjasje in fluo is de kans
veel kleiner dat automobilis
ten ons niet gezien hebben.’

Het korps verloor niet zo lang
geleden een brandweerman bij
een aanrijding. ‘We kunnen
ongevallen natuurlijk nooit he
lemaal uitsluiten, maar dit pak
is al een stap in de goede rich
ting.’ (phu)

Nieuw brandweerpak is hipper maar ook veiliger

‘Met dit pak zullen automobi
listen ons beter zien’, klinkt
het bij het korps van Zelzate.
Foto: gia

De brandweer van Zelzate
experimenteert als eerste
korps in ons land met nieu
we brandweerpakken. ‘De
zandkleur moet de zicht
baarheid gevoelig verbete
ren.’

In de Brusselse gemeente
Vorst werden zaterdagoch
tend om 6.30 uur opnieuw
twee wagens in brand gesto
ken. Ditmaal kon een ver
dachte worden opgepakt.

De wagens stonden gepar
keerd in de Van Volxemlaan.
Bij de brand van zaterdag
ochtend raakten ook enkele
gevels licht beschadigd door
de vlammenzee. In septem
ber werden al 28 wagens
’s nachts in brand gestoken
door een pyromaan, in Vorst
en in de buurgemeente
Ukkel. ‘Na de recentste
brandstichting hebben we
een verdachte kunnen op
pakken’, vertelt Marie Ver
beke van de politiezone
BrusselZuid.

De man zou bij de kraag

zijn gevat na een goede per
soonsbeschrijving van getui
gen die hem de brand zagen
aansteken. ‘Bij een huiszoe
king vonden we drugs en
een grote hoop cash. Daar
om hebben we hem ter be
schikking gesteld van het
Brusselse parket. Daar is hij
momenteel aangehouden
voor de drugsfeiten, terwijl
het lab zoekt naar bewijzen
om hem te linken aan de vo
rige autobranden. We hopen
dat we de brandstichter ein
delijk te pakken hebben. We
vermoeden dat hij alleen te
werk ging.’

Het Brusselse parket wilde
gisteren nog niet meteen
een link leggen tussen de
verdachte en de vorige reeks
brandstichtingen. (rdb)

Pyromaan opgepakt na
nieuwe brandstichtingen

Een brandweerman draagt
een zwart pak met grijze fluo
strepen op genaaid. Dat was ja
renlang het credo. Maar daar
komt binnenkort – in navol
ging van de korpsen in de Ver
enigde Staten en GrootBrit
tannië – verandering in. De
zwarte pakken worden op lan
ge termijn vervangen door een
zandkleurige variant. Op het
kabinet van de minister van
Binnenlandse Zaken, Joëlle
Milquet (CDH), wordt volop
gewerkt aan het uitschrijven
van een openbare aanbeste
ding voor nieuwe veiligheids
pakken.

,,GUNTHER JACOB
Technisch directeur
Racing Genk

Dit was allemaal
beter nooit gebeurd

Foto: blg

Leon Bailey (boven) is een 15ja
rige met gouden voeten, maar
zijn makelaar Craig Butler (mid
den op de foto rechts) had geen
arbeidsvergunning. Foto: rr

niet meer communiceren over
de delicate kwestie.

Argwaan

Craig Butler duikt opnieuw
op in Europa, ditmaal met een
Franse verblijfsvergunning.
Hij is platzak, krijgt van Ra
cing Genk zowaar een woonst
in As en wordt onderhouden
op basis van onkostenvergoe
dingen. Leon Bailey, nog
steeds amper 15, krijgt een
soort ontwerpovereenkomst
voorgeschoteld, aangezien hij


