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BRUSSEL (BELGA) | In 2010
waren er 2.474.911 hoogopgeleide
Belgen. Het gaat om meer dan 27
procent van de groep vijftien
plussers. In 1990 was dat nog
maar 14 procent. Dat blijkt uit
cijfers van de FOD (federale over
heidsdienst) Economie.
Toch zijn er op een totaal van
9,05 miljoen Belgen van 15 jaar
en ouder, nog steeds 3,57 miljoen
laaggeschoolden. Dat wil zeggen

Bijna 30 procent Belgen is hoogopgeleid

ONDERWIJS

dat 39 procent hoogstens een di
ploma lager secundair heeft. In
1990 was dat nog 65 procent. Het
aandeel gemiddeld geschoolden
(hoger secundair) steeg van 21
naar 33 procent.
Van de 30 tot 34jarige Belgen
heeft 44,4 procent een diploma
hoger onderwijs. Bij de vrouwen
is dat precies de helft, bij de man
nen 39 procent. Daarmee heeft
ons land de Europese doelstel

ling van 40 procent tegen 2020 al
behaald, net als de meeste buur
landen. Enkel Duitsland hinkt
achterop met 29,4 procent.
Het aantal schoolverlaters blijft
dalen. In 2009 behoorde 11,1 pro
cent van de jongeren tussen 18 en
24 jaar tot de categorie die geen
onderwijs of opleiding volgt en
hoogstens lager secundair onder
wijs volgde.
In de Europese Unie is het ge
middelde 14,4 procent. Van de
buurlanden doen enkel Neder
land en Luxemburg het beter.

In twintig jaar tijd is het aantal hoogopgeleide Belgen
verdubbeld. Bovendien zijn er steeds minder schoolverlaters.

BRUSSEL (BELGA) | De voor
bije winter zijn er in ons land
2.677, of 17,4 procent, meer ster
fgevallen vastgesteld dan in de
winter ervoor. Dat meldt het We
tenschappelijk Instituut voor de
Volksgezondheid (WIV). Het
strenge winterweer en de griep
epidemie zouden aan de oorzaak
kunnen liggen van die oversterf
te, maar het WIV legt geen ver
band tussen deze of andere oor
zaken en de oversterfte. 
‘De oversterfte tijdens de voor
bije winter volgde wel meteen op

Meer sterfgevallen voorbije winter

VOLKSGEZONDHEID

de koudegolf en viel samen met
de piek in de seizoensgriep. De
65plussers werden deze winter
het ergst getroffen’, zegt het WIV.
Vooral bij mensen van 85 jaar en
ouder nam de sterfte toe. In de
leeftijdscategorie van 85 jaar en
ouder bedroeg de oversterfte
26,4 procent (1.511 sterfgevallen).
In de leeftijdsgroep 6584 was er
een oversterfte van 13,5 procent
(955 sterfgevallen). Bij de men
sen jonger dan 65 jaar bleef de
toename beperkt tot 211 sterfge
vallen (8%).

meester zijn, helemaal geen
oren hebben naar de bede van
Turtelboom. Van Bart Somers
in Mechelen, Patrick Dewael in
Tongeren, Marleen Vander
poorten in Lier, Dirk Van Me
chelen in Brasschaat of Her
man De Croo in Brakel krijgt
Turtelboom een duidelijk nee. 
Sommigen hebben daar hun re
denen voor. In Tongeren is er al
een jeugdgevangenis, in Bras
schaat zijn er al enkele opvang
centra voor vluchtelingen en in
Mechelen komt er een gesloten
jeugdinstelling. De anderen
hebben geen zin in een gevan
genis of hebben geen plaats.
Zoals Herman De Croo, die de
lijst in Brakel duwt. ‘Zelfs al
had ik een geschikte locatie,
dan nog zou er in Brakel geen
gevangenis komen. Onze ge
meente heeft een eigen cachet
en daar past een gevangenis
niet in.’
Toch zijn er een handvol burge
meesters die wel positief klin
ken in hun antwoord op Turtel
boom. ‘In onze gemeente is er
genoeg plaats om een nieuwe
gevangenis te bouwen’, zegt Ar
nold Van Aperen, de burge
meester van Hoogstraten. ‘In
Wortel Kolonie is nog een ge
bied van 20 hectare, zodat daar
een duizendtal gevangenen on
dergebracht kan worden.’ 
Merksplas is zelfs vragende
partij. Burgemeester Frank
Wilrycx: ‘Er is plaats naast de
strafinrichting in Merksplas,
die gerenoveerd kan worden.’
De ironie wil echter dat de plek
waar hij het over heeft, natuur
gebied is, en dat een beslissing
daarover pas in 2016 valt.

gemeente te bouwen, maar op
hun grondgebied is daar geen
plaats voor. ‘Ik sta positief te
genover het voorstel’, zegt Cis
Schepens, de burgemeester van
Retie, ‘maar ik zoek nog naar
een locatie.’ Net dezelfde res
pons bij Eddy Meulemans in
Gavere. 
Philippe De Coninck, burge
meester in Assenede, zegt dan
weer wel plaats te kunnen vin
den, ‘al nemen we daartoe niet
meteen stappen’.
Opmerkelijk is dat zelfs de libe
rale toppers die ook burge

V A N O N Z E R E D A C T E U R

FABIAN LEFEVERE
BRUSSEL | De bouw van de

gevangenis in Dendermonde
wil niet vlotten, en dat dreigt
de overbevolking in de gevan
genissen nog nijpender te ma
ken dan ze al is. Daarom stuur
de minister van Justitie Anne
mie Turtelboom (Open VLD)
een brief naar haar zowat tach
tig partijgenotenburgemees
ters. Of ze wilden overwegen
om een gevangenis op hun
grondgebied te vestigen, in de
wetenschap dat zo’n gevange
nis zo’n vierhonderd banen cre
ëert.
Los van de vraag of het oppor
tuun is alleen partijgenoten
aan te schrijven  Turtelboom
zegt van wel  is het antwoord
van haar burgemeesters rond
uit ontgoochelend. Bijna nie
mand ziet zo’n gevangenis zit
ten, en al helemaal niet nu er
verkiezingen op de agenda
staan. De Geraardbergse bur
gemeester Guido De Padt is
daar erg open over. ‘Het is niet
opportuun om vlak voor de ver
kiezingen zo’n dossier ter spra
ke te brengen.’
Omdat het niet evident is om
de liberale minister vlakaf af te
wijzen, reageren de meeste
burgemeesters schijnbaar posi
tief. Velen vinden het een goed
idee om een gevangenis in hun

Maar weinig liberale burgemeesters zien een nieuwe
gevangenis in hun gemeente zitten. Ze wijzen de vraag
van Annemie Turtelboom heel beleefd af.

LIBERALE BURGERVADERS WIJZEN TURTELBOOM AF

Burgemeesters
willen geen
gevangenissen

b Vooral bekende
burgemeesters zeggen
nee

b Kleine gemeenten
hebben ‘geen plaats’

‘Zelfs al had ik
een geschikte
locatie, dan nog
zou er in Brakel
geen gevangenis
komen’
HERMAN DE CROO,
Lijstduwer Brakel

‘Waarom
zou ik dat
weggooien?’
Zondag gaat in Brussel het eerste
Belgische Repair Café open, waar u
kousen kunt leren stoppen en eindelijk
die kapotte cdspeler kunt laten redden.
In Nederland zijn er al meer dan 40.

REPORTAGE EEN CAFÉ DAT JE FIETS HERSTELT

In het Amsterdamse Repair Café word je niet door een barman ontvangen, wel door reparateurs als Theo (links) en Paul (rechts). © Frederik Buyckx


