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Het land kan gerust zijn. De in-
stellingen functioneren. Dat zei
toch aftredend premier Guy Ver-
hofstadt nadat hij deze week een
ziekenhuisbezoekje had gebracht aan onze vorst.
Weest allen blij en gerust: Albert II herstelt snel van
de succesvolle operatie. Hij zit alweer rechtop en
stapt zelfs met een looprekje. De nieuwbakken
Vlaamse minister-president Kris Peeters heeft in de
beslotenheid van de ziekenkamer zijn eed mogen af-
leggen.
De instellingen functioneren dus. Dat hebben we de-
ze week mogen aanschouwen.
Om te beginnen op Vlaams niveau. Daar vond – we-
gens groot succes – een herhaling plaats van de vau-
deville die we vier jaar geleden hebben mogen aan-
schouwen. Twee ministers, onder wie de Vlaamse mi-
nister-president, houden er halverwege hun mandaat
mee op, in de hoop straks op het federale niveau een
rol te mogen spelen.
Ze worden natuurlijk wel vervangen. De nieuwe mi-
nister-president van Vlaanderen is een man die niet
in het Vlaamse, maar enkele weken geleden wél in het
federale parlement is verkozen. Zijn partijgenoot Pie-
ter De Crem mocht donderdagavond op Terzake dan
nog wel staalhard beweren dat hij vindt dat iedere po-
liticus het laatste mandaat moet opnemen waarvoor
hij verkozen is, voor de nieuwe minister-president
van Vlaanderen geldt dat dus niet.
Er komen ook twee nieuwe ministers in de Vlaamse
regering. Werd er gezocht naar de best mogelijke be-
stuurders? Zeker in het geval van het niet erg overtui-
gend Vlaams parlementslid Hilde Crevits, die plots
gebombardeerd werd tot een ‘dossiervreetster’, leek
het vooral belangrijk dat ze een jonge vrouw is die van
ACW-strekking is en uit West-Vlaanderen komt.
Bijna onvermeld in Vlaanderen hebben de voorbije
week ook in Franstalig België de instellingen goed ge-
functioneerd. Daar namen vijf gewestministers — on-
der wie de ministers-presidenten Elio Di Rupo van
het Waals Gewest en Marie Arena van de Franse Ge-
meenschap — ontslag uit hun functies. Donderdag
legden ze hun eed af in de Kamer van Volksvertegen-
woordigers. Om daar ook onmiddellijk ontslag te ne-
men. En maandag mogen Elio Di Rupo en Marie Are-
na naar onze vorst-in-pyjama om er opnieuw hun eed
als minister-president af te leggen.
Intussen rijdt de federale informateur Didier Reyn-
ders, een man die acht jaar lang aan het hoofd stond
van het rampzalig functionerende ministerie van Fi-
nanciën, een lange en nogal nutteloze ereronde waar-
bij hij intussen God en klein Pierke heeft ontmoet.
Het blijft wachten op de formateur die doet wat we
verwachten: snel een goede bestuursploeg samen-
stellen rond een goed regeerakkoord.
Laten we dus met gerust gemoed op vakantie vertrek-
ken: de voorbije week heeft getoond dat de staat in
goede handen is en dat de instellingen functioneren. 
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Vlaamse arbeidsmarkt
niet in Europese top 
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Met een werkgelegenheidsgraad van 65 procent heeft Vlaanderen de
best scorende arbeidsmarkt van het land. Wallonië haalt 56,1procent
werkenden (in de leeftijdsgroep tussen 15 en 65 jaar). Voor Brussel
gaat het om amper 53,4 procent werkenden. Dat blijkt uit het jaar-
rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Maar Europees
stelt de Vlaamse score niet zo veel voor. Liefst 40 Europese regio’s –
op een totaal van 93 – hebben een hoger percentage werkenden dan
in Vlaanderen. Op kop staat het Finse Aland, met 77,2 procent. (jir)
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Blz. E1 >Arbeidsreserve kleurt almaar grijzer. 

Strikt vertrouwelijk  
James Ellroy
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[ONVERANTWOORD WEEKENDVOORDEEL!]

Af te halen bij alle dagbladwinkels van zaterdag 30 juni tot

en met donderdag 5 juli voor 5 euro.

Enkel originele bonnen worden aanvaard. Aanbod geldig
bij afgifte van deze bon. Niet verenigbaar met andere
promoties. Actie zonder aankoopverplichting. Deze
bon kan aangevraagd worden tot 3 juli met
een aan zichzelf geadresseerde en
voldoende gefrankeerde omslag bij
De Standaard ‘BON J.E.’
- Gossetlaan 30 -
1702 Groot-Bijgaarden.
Slechts 1 bon per
aanvraag.

BRUSSEL De Gentse arts Marc
Cosyns kondigde vrijdag in een
opiniebijdrage in De Standaard
aan dat hij euthanasie zou toe-
passen bij een patiënte, zonder al-
le wettelijke regels te volgen. De
patiënte verkeert in de wettelijke
voorwaarden voor een euthana-
sie, maar Cosyns zou geen tweede
arts consulteren en de euthanasie
ook niet melden.
Hij doet dat ‘om een debat over de
euthanasiewet uit te lokken’. Voor
euthanasie bestaan strenge for-
maliteiten, voor levensbeëindi-
ging door sedatie niet, en dat is
onlogisch, vindt Cosyns.
Eerder maakte de Gentse arts be-
kend dat hij euthanasie op een de-
menterende vrouw had toege-
past, terwijl dat volgens de eutha-
nasiewet niet is toegelaten. Het
parket stelde toen geen vervol-
ging in, omdat de vrouw zelf het
dodende middel had ingenomen.
In dat geval was er sprake van
hulp bij zelfdoding, wat niet
strafbaar is.
Na de aankondiging van Cosyns
hield het parket van Gent vrijdag
overleg. Dat is uitzonderlijk,
maar het gaat ook om een niet al-
ledaagse zaak, zegt parketwoord-
voerster An Schoonjans. Als het
gaat om hulp bij zelfdoding, kan
het parket niet optreden, verdui-
delijkte ze. ‘Maar als het zou gaan
om een euthanasie waarbij de
wettelijke voorwaarden niet wor-
den nageleefd, is dat een ander
paar mouwen.’
Het parket verwittigde ook de Or-
de van de Artsen, ‘om deze toe te
laten eventueel de nodige maat-
regelen te treffen’. Voor de rest
was het parket niet aan zet. ‘Dat is
pas het geval als er een misdrijf is
gepleegd.’
De provinciale voorzitter van de
Orde ‘was zo vriendelijk contact
op te nemen om mij op de regels
te wijzen’, bevestigde Cosyns. De
woordvoerder van de Nationale
Orde, Walter Michielsen, zei dat
ook een arts de wet moet naleven.
Is dat niet het geval, dan kan hij
van de Orde een tuchtstraf oplo-
pen. (fvg, g.teg.)
Blz. 4 >verdere berichtgeving.

Gentse 
arts
riskeert
vervolging
Het Gentse parket zal
dr. Cosyns vervolgen
als hij euthanasie op
een onwettelijke ma-
nier heeft uitgevoerd.
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GUY TEGENBOS
BRUSSEL Iedere Europeaan,

waar hij ook woont in of buiten
België, heeft het recht zich aan te
sluiten bij de Vlaamse zorgverze-
kering, zodra hij werkt of gewerkt
heeft in Vlaanderen of in Brussel. 
Een Belg die in Wallonië woont,
heeft dat recht niet. Dat klinkt ei-
genaardig, maar er is geen rechts-
basis waarop dat laatste verbo-
den kan worden.
Zo is het advies samen te vatten
dat advocaat-generaal Sharpston
op 28 juni uitbracht aan het Euro-
pees Hof in Luxemburg, dat bin-
nenkort moet oordelen over een
klacht van de Franse Gemeen-
schap en het Waals Gewest over
de Vlaamse zorgverzekering. 
Als het Hof het advies volgt,
wordt het bestuur van die Vlaam-
se verzekering nog wat moeilij-
ker, maar krijgen de klachtindie-
ners toch geen gelijk.
Vlaanderen stelde zes jaar gele-
den een zorgverzekering in die
zorgbehoevenden een forfait be-
taalt voor hun niet-medische uit-
gaven.
Ze gold eerst alleen voor inwo-
ners van Vlaanderen (verplicht)
en Brussel (vrijwillig). De Frans-
talige partijen waren tegen om-
dat ze met de Franse Gemeen-
schap niet zo’n verzekering kon-
den of wilden instellen. Ze trok-
ken ten strijde, ook op Europees
niveau.
Toen bleek dat Europa het in het
algemeen moeilijk had met die
verzekering. Volgens de EU hoort
ze bij de ‘sociale zekerheid’ en
moet ze bijgevolg openstaan voor
al wie in Vlaanderen en Brussel
werkt. Vlaanderen mag zo’n ver-
zekering uitwerken voor zijn in-
woners, maar ze moet ook open-
staan voor alle Europeanen die in
Vlaanderen of Brussel werken. De
advocaat-generaal zegt in zijn ad-

vies van 28 juni dat ze ook moet
openstaan voor EU’ers die in
Vlaanderen of Brussel werken,
maar in Wallonië wonen.
Belgen die in Wallonië wonen,
mogen echter niet aansluiten.
Dat is een gevolg van de intern
Belgische regels over de bevoegd-
heid van de deelstaten, zegt de ad-
vocaat-generaal, die dit eigenaar-
dig vindt, maar erkent dat hij
geen Europese regel kan vinden
waarmee dit te verbieden is.
In Vlaanderen doet dit advies de
twijfel over de zorgverzekering
nog groeien. ‘Half Europa kan
zich aansluiten, we gaan ons
blauw betalen’, zeggen sommi-
gen; anderen – waaronder de ad-
ministratie en de verzekeraars –

zeggen dat de inning van de bij-
dragen heel ingewikkeld en duur
wordt. Zij pleiten ervoor de bur-
gers geen bijdragen meer te laten
betalen, maar alles door de over-
heid te laten betalen: ‘Dan is het
geen sociale zekerheid meer en
valt de Europese kritiek weg’.
Maar Danny Pieters, specialist
Europees recht van N-VA en
CD&V, ontkent dit laatste. Hij ziet
het probleem niet: ‘Nu is netjes
afgelijnd wie recht heeft’; hij
denkt niet dat veel EU’ers zich
zullen aansluiten.
Dat zij niet kunnen aansluiten, is
niet onze schuld, zegt Pieters.
‘Het probleem is niet dat wij een
zorgverzekering hebben, maar
dat zij er geen hebben.’
De nieuwe minister van Welzijn,
Steven Vanackere (CD&V), ‘be-
studeert het advies’ nog.

Kritiek op
Vlaamse
verzekering
De Vlaamse zorgverzekering blijft worstelen met
de Europese regels. En Europa blijft worstelen met
de Vlaamse zorgverzekering.

Zorgverzekering in vi-
zier advocaat-generaal
Europees Hof


