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Vooraan

Brussels Airport veilt 
beschadigde kunst

THOMAS PEETERS

Brussels Airport laat op 25 maart
zijn kunstcollectie - 120 werken
van Belgische kunstenaars - veilen
door Campo & Campo. De op-
brengst gaat naar een goed doel.
Het veilinghuis gelooft dat een op-
brengst van 1 miljoen euro moge-
lijk is. 

Brussels Airport - en vroeger de
luchthavenexploitant BIAC - be-
stelde de werken bij de kunste-
naars en plaatste ze in de termi-
nals. Wegens plaatsgebrek haalde
het luchthavenbedrijf ze de af -
gelopen jaren met mondjesmaat
weg en verhuisde ze naar een op-
slagplaats van de luchthaven. 

Brussels Airport transporteerde
de kunstwerken de voorbije we-
ken naar Campo & Campo, met
het oog op de benefietveiling. Het
veilinghuis constateerde bij twee
van de binnengebrachte werken
zware schade. Een werk van de
glaskunstenaar Edward Leibovitz
is onherstelbaar beschadigd en
wordt niet verkocht. 

Ook ‘Man met de gele matras’
van Philip Aguirre kwam niet on-
geschonden uit het luchthavenge-
bouw. De sculptuur van een man
die symbolisch zijn slaapplek op
zijn rug draagt, mist zijn duim en
heeft een scheur in de onderarm.
Volgens het veilinghuis is het werk
in die staat binnengebracht, wat
Brussels Airport ook bevestigt.
Campo & Campo wil het werk heel
graag verkopen, maar is niet van
plan om voor de kosten van de res-
tauratie op te draaien. ‘Dat moe-
ten Brussels Airport en Aguirre 
onderling uitvechten’, stelt Guy
Campo.

Tussen de kunstenaar en de
luchthaven zit evenwel ruis op de
lijn. Het zint de kunstenaar niet al-
leen dat zijn werk beschadigd is,
maar ook dat Brussels Airport het
niet nodig vond om hem persoon-
lijk in te lichten en hij dat moest
vernemen van Campo & Campo.
Aguirre zocht vorige week ver-
geefs contact met de verantwoor-
delijken van de kunstcollectie.

Bij Brussels Airport wordt ge-
zocht naar een oplossing voor het
beschadigde kunstwerk. Of de
luchthaven de kosten van een res-
tauratie op zich zal nemen, laat
woordvoerster Anke Fransen in
het midden. Op de vraag wanneer
de beschadigingen zijn toege-
bracht, kan ze geen antwoord ge-
ven. ‘We kunnen de historiek van
de werken niet traceren. De archie-
ven van onze kunstcollectie zijn in
de loop der jaren verloren gegaan.’

Brussels Airport was niet zo’n
goede huisvader voor zijn
kunstcollectie, die eind maart
wordt geveild voor het goede
doel. Twee werken zijn bescha-
digd en de archieven van de
verzameling zijn spoorloos. 

De archieven van onze
kunstcollectie zijn 
in de loop der jaren
verloren gegaan. 

woordvoErstEr 
brussEls airport
ANKE FRANSEN

BERT BROENS

Diesels liggen serieus onder vuur
sinds in 2015 bleek dat Volkswagen
en consorten het niet nauw nemen
met de uitstootwaarden van de wa-
gens. De voertuigen mogen dan wel
redelijk goed scoren voor hun CO2-
emissie, er komt steeds meer protest
tegen het fijnstof en de stikstofdioxi-
de die ze in de lucht pompen.

Ook in automekka Duitsland. De
milieuorganisatie Deutsche Um-
welthilfe (DUH) kon er via de recht-
bank afdwingen dat de steden Stutt-
gart en Düsseldorf, waar de lucht-
vervuiling de Europese normen
overschrijdt, oudere diesels mogen
bannen. Symbolischer kan moeilijk:
Stuttgart geldt als de bakermat van
de moderne auto en Mercedes-Benz-
eigenaar Daimler heeft er zijn thuis.

De deelstaten Baden-Württem-
berg en Noordrijn-Westfalen, waar
de automobielindustrie zwaar
weegt, gingen in beroep tegen die
dieselbans. Maar de hoogste admi-
nistratieve rechtsinstantie in Duits-
land, het Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig, weigerde gisteren de be-
slissingen terug te draaien. Dat is
een fikse klap voor de machtige
Duitse autosector. 

Het arrest acht een lokaal rijver-
bod voor dieselauto’s algemeen toe-
laatbaar, ook zonder nationale rege-
ling. Het voorziet wel in overgangs-
perioden en een gefaseerde
invoering. Daarnaast moeten uit-
zonderingen kunnen voor werklie-
den en ‘bepaalde inwonersgroepen’.
Er is geen financiële compensatie-
plicht, oordeelde het hof. 

De uitspraak schept een prece-

dent voor de ruim 60 andere Duitse
steden die ook niet aan de normen
voor stikstofdioxide voldoen, zij het
soms maar nipt. Hamburg was er als
de kippen bij om de geleidelijke in-
voering van een dieselban aan te
kondigen vanaf eind april. 

Mogelijk heeft de beslissing ge-
volgen voor miljoenen Duitse auto-
bezitters. Er rijden zo’n 15 miljoen
dieselauto’s in het land, waarvan er
slechts 2,7 miljoen uitgerust zijn met
de nieuwste uitstoottechnologie
(Euro-6). Een aanpassing kost op
zijn minst 1.500 euro per auto. Het is
de vraag wie die factuur gaat beta-
len. Alle wagens ombouwen kost
miljarden. De onzekerheid voor de
eigenaars is in elk geval groot ge-
worden door het arrest.    

Dat leidde gisteren dan ook met-
een tot koersdalingen voor de aan-
delen van autobouwers zoals Volks-
wagen en BMW, maar de verliezen
bleven bij de slotbel beperkt. De sec-
tor voert aan dat een ban gevolgen
kan hebben voor de waarde van
tweedehandswagens en voor de
prijs van huurcontracten omdat de
restwaarde van de voertuigen daalt.
De beroepsfederatie van de Duitse
auto-industrie VDA blijft gekant te-
gen beperkingen en wees erop dat
het hof niet de weg effende voor een
algemene dieselban.

Duitsland leek gisteren wel in

tweeën gespleten: allerlei economi-
sche belangenverenigingen reageer-
den negatief, vooral uit vrees voor
banenverlies in de erg belangrijke
autosector, terwijl de milieuorgani-
saties jubelden. ‘Dit is een grote dag
voor zuivere lucht in Duitsland’, zei
DUH-voorzitter Jürgen Resch. 

Specialisten zagen vooral het bre-
dere plaatje: de nieuwe opdoffer
voor de klassieke verbrandings -
motor en een versnelling van de
overstap naar alternatieven. ‘We zijn
getuige van de sluipende dood van
de diesel’, zei hoogleraar Stefan Brat-
zel van het Center of Automotive
Management in Bergisch Gladbach.
De technologie zal volgens hem
overleven in segmenten zoals trucks.
‘Maar als privékoper van een wagen
wordt het zeer moeilijk om een die-
sel te kiezen. De onzekerheid groeit.’ 

Het arrest is ook slecht nieuws
voor de regering-Merkel, die al vaak
beticht werd van te nauwe banden
met de autosector. Het hof diende
zich net over de kwestie te buigen
omdat Berlijn tot nu weigerde na-
tionale regels uit te vaardigen. Meer
nog: de Duitse regering lobbyde te-
gen een ban, omdat ze de woede van
miljoenen autobezitters vreesde.

Merkel zei gisteren dat de Duitse
regering verwacht dat ze er met haar
plannen voor properdere lucht in de
steden voor zal kunnen zorgen dat
het niet moet komen tot massale
dieselverboden. ‘Het gaat om indivi-
duele steden waar meer moet wor-
den gedaan tegen de luchtvervui-
ling, niet om autobezitters in heel
Duitsland’, aldus Merkel.

Volgens de bondskanselier moe-
ten de luchtkwaliteitsplannen snel
geïmplementeerd worden met de
hulp van de federale regering. Ze
wees erop dat de meeste steden die
niet aan de luchtkwaliteitseisen vol-
doen, daar niet ver boven zitten. Ze
zouden dus vrij snel binnen de 
limieten kunnen komen.

Een actie van Greenpeace in Stuttgart tegen de schadelijke uitstoot van dieselwagens, kort voor het arrest van gisteren. © bElGaiMaGE

‘We zijn getuige van sluipende
dood van dieselauto’s’ 
Een ophefmakend arrest heeft
gisteren miljoenen Duitse diesel-
rijders in onzekerheid gestort.
Het gerecht maakt de weg vrij
voor een dieselban in tal van 
steden.

1Wat betekent het 
Duitse nieuws voor 

diesels in België?
‘Ze komen almaar meer in een
slecht daglicht te staan. Maar je
mag het kind niet weggooien
met het badwater. Er rijden zo-
veel diesels rond door politieke
keuzes uit het verleden. dan kan
je het roer niet plots omgooien
en de bevolking penaliseren met
abrupte beslissingen zoals nu in
duitsland. Er zijn veranderingen
nodig, maar we pleiten voor de
weg van de geleidelijkheid, met
afspraken met de overheid.’  

2Zullen bij ons tweede -
hands auto’s goedkoper en

leasing duurder worden?
‘dat is een risico. Maar hetzelfde
werd gezegd toen het diesel-
schandaal losbarstte en het is
niet gebeurd. onze leden expor-
teren het overgrote deel van hun
auto’s na het contract naar oost-
Europa en daar is de dieselpro-
blematiek minder of niet aan de
orde. als ook daar maatregelen
komen of als de duitsers die lan-
den overspoelen met tweede-
handsdiesels, dan kan er een 
effect zijn op de prijzen. Maar
vandaag zien we dat niet.’

3Zijn de leasingfirma’s bij
ons hun wagenpark aan

het omschakelen?
‘dat gebeurt, maar slechts heel
geleidelijk. in 2017 waren de die-
sels goed voor 75 procent van
de nieuwe inschrijvingen door 
leasingbedrijven. in 2016 was
dat 81 procent. Er is zoals bij par-
ticulieren een verschuiving naar
benzinewagens. Maar er wordt
nog heel veel voor diesel geko-
zen, ook omdat de eindklant dat
vraagt. hybrides waren maar
goed voor 2,5 procent en het
aandeel volledig elektrische au-
to’s is verwaarloosbaar.’ 

3
vragen aan
Frank
Van Gool

algemeen directeur
renta (belgische fede-
ratie autoverhuurders)

HOE ZIT
HET IN
BELGIË?
de vlaamse overheid werkte
in 2016 een kader uit voor de
invoering van lage-emissie -
zones in vlaanderen. in zo’n
zone worden de vervuilendste
wagens niet toegelaten. be-
stuurders met een oudere die-
selwagen mogen er alleen bin-
nen als ze een roetfilter heb-
ben geïnstalleerd. sinds begin
2017 is er een lage-emissie -
zone in de binnenstad van
antwerpen. ook in brussel is
er al een. Mechelen, Gent,
Hasselt en Willebroek heb-
ben plannen.
oppositiepartij Groen pleit
voor één vlaamse lage-emis-
siezone. Maar zo ver wil
vlaams minister van leef -
milieu Joke schauvliege
(Cd&v) niet gaan. Ze wil wel
een kader maken voor ultra -
lage-emissiezones voor ste-
den waar verdere maatrege-
len noodzakelijk zijn. terwijl de
lage-emissiezones vooral een
impact hebben op de roetcon-
centratie, moet zo’n ultralage-
emissiezone de stikstofoxi-
des aanpakken. BM

12,3miljoen
Het Duitse arrest kan gevolgen
hebben voor naar schatting 12,3
miljoen oudere Duitse diesels. 

Een overgangs-
periode van 
onbepaalde duur 
is na de brexit 
niet mogelijk. 

EuropEEs 
hoofdondErhandElaar
brExit
MICHEL BARNIER

Minister van Pensioenen Daniel
Bacquelaine (MR) roept zijn colle-
ga’s binnen de meerderheid op
het eens te raken over de criteria
voor de zware beroepen in de pu-
blieke sector. Indien er niet snel
een akkoord komt, betwijfelt Bac-
quelaine of de brede hervorming
nog deze legislatuur zal kunnen
afgerond worden.

De discussie over de zware be-
roepen was de aanleiding voor de
staking gisteren, georganiseerd
door de socialistische overheids-
vakbond ACOD. 

Die zorgde voor hinder op de
spoorwegen en in tal van scholen
was er geen les. Ook waren er pro-
blemen met de postbedeling en
het ophalen van huisvuil. BELGA

‘De directie van het Agentschap
Inburgering en Integratie erkent
dat de herstructurering het gevolg
is van een budgettair kader dat is
opgelegd door de regering.’ Dat
concluderen de oppositieleden
Yasmine Kherbache (sp.a) en An
Moerenhout (Groen) na afloop
van het werkbezoek van de be-
voegde commissie van het Vlaams
Parlement gisteren aan het agent-
schap. Mercedes Van Volcem
(Open VLD) onthoudt iets anders:
‘De wachtlijsten die er zouden
zijn, zijn geen gevolg van een te-
kort aan personeel of budget.’ Bij
het agentschap moeten, tot onge-
noegen van het personeel en de
vakbonden, 170 van de circa 700
werknemers afvloeien.

Onzekerheid over
tijdig akkoord 
zware beroepen

Vlaams gebakkelei
over Agentschap
Integratie

PENSIOEN

HERSTRUCTURERING

BUNDESBANK

1,9miljard
De Bundesbank keert dit jaar 
1,9 miljard euro uit aan de Duit-
se staat, zo maakte ze gisteren
bekend. In 2017 vloeide 399 mil-
joen euro naar de Duitse staats-
kas. De hogere uitkering komt
er doordat de winst van de 
Bundesbank het afgelopen jaar
is verdubbeld tot 2 miljard euro. 

Een werk van Philip Aguirre
mist een duim. rv
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