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BRUSSEL • Immigratie is voortaan de
hoofdbekommernis van de Europese
burgers. Dat blijkt uit een barometer
die in de (kandidaat-)lidstaten van de
Europese Unie werd opgemaakt. In
november 2014 waren de economi-
sche toestand, de werkgelegenheid en
de overheidstekorten de voornaamste
bron van ongerustheid bij de Europese
burgers. Immigratie stond toen op de
vierde plaats. In België gaat immigratie
(39%) vandaag de werkloosheid (26%)
vooraf. De Belgen zijn meer dan hun
Europese medeburgers ongerust over
het terrorisme (20% tegen een Euro-
pees gemiddelde van 17%), de levens-
duurte (12% tegen 9%) en de pensioe-
nen (9% tegen 4%). (belga)

EU-burgers ongerust
over immigratie

AMSTERDAM • Veel roze, regenboogvlaggen, bloot, leer, glitter, dansjes,
geflirt en loeiharde muziek. De Amsterdamse grachten waren gisteren het
toneel van de jaarlijkse botenparade, het hoogtepunt van de Amsterdam
Gay Pride. Tachtig boten met daarop uitbundig feestende lesbiennes,
homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT), maar ook heel wat hetero's,
trokken voorbij aan de vele bezoekers langs de kades. (belga/foto anp)

Gay Pride op de grachten

Op de echo gaf ze 
me een like-duimpje

BRUSSEL • Pas ten vroegste in sep-
tember zullen de eerste aanslagbiljet-
ten door de belastingdienst worden
verstuurd. Dat is opvallend later dan
vorige jaren. Toen werden al heel wat
aanslagbiljetten voor de belastingen in
de maand juli verstuurd. 
De vertraging heeft volgens Financiën
te maken met de zesde staatshervor-
ming. Daardoor zijn enkele bevoegd-
heden, zoals de dienstencheques en
de woonbonus voor hypothecaire kre-
dieten, overgeheveld van het federaal
naar het gewestelijk niveau. Daardoor
moesten enkele computerprogram-
ma’s die de berekeningen maken, aan-

gepast worden. Ook de achterliggende
boekingsprogramma’s kregen een up-
date, zodat de inkomsten ook correct
kunnen worden aangerekend en toe-
gewezen.

TIJDELIJKE VERTRAGING
Ten vroegste in september zullen de
eerste Belgen weten of ze geld van de
belastingen terug krijgen of hoeveel ze
moeten bijbetalen. Volgens Financiën
is de vertraging maar tijdelijk. Tegen
het einde van het jaar moeten er weer
evenveel aangiften verstuurd zijn als
de voorbije jaren.

(twy)

VERWERKING AANGIFTES VERLOOPT TRAGER DAN VORIGE JAREN

Wachten op afrekening belastingen

Ten vroegste in september zullen de eerste Belgen weten of ze geld zullen terugkrijgen
of moeten bijbetalen. (foto belga)

BRUSSEL • Niet schrikken als je tijds-
lijn op Facebook straks opnieuw vol-
staat met Ice Bucket Challenges : de
actie keert namelijk terug. De actie
blijft telkens in augustus doorlopen tot
er een behandeling bestaat voor de do-
delijke zenuwspierziekte ALS. De ver-
eniging roept, samen met haar colle-
ga-verenigingen wereldwijd, iedereen
op de Ice Bucket Challenge ook deze
zomer aan te gaan. In 2014 vergastten
miljoenen mensen zich wereldwijd op
een douche met ijskoud water. Film-
pjes ervan waren schering en inslag op
Facebook. De deelnemers deden dat
om ALS onder de aandacht te brengen
en het onderzoek een financiële duw
in de rug te geven. “De wetenschap
staat nu een hele stap verder in het vin-
den van een behandeling voor de vre-
selijke ziekte, maar het is nog niet ge-
noeg”, aldus de ALS Liga België. De
herlancering vindt morgen plaats in
Leuven. De opbrengsten van de Ice
Bucket Challenge 2015 gaan integraal

naar het wetenschappelijk onderzoek
via het fonds ‘A Cure for ALS' Vorig jaar
werd met de Ice Bucket Challenge we-
reldwijd 215 miljoen euro opgehaald,
waarvan 310.000 euro in België. (belga)

Befaamde Ice Bucket
Challenge keert terug

Ook Bart De Wever steunde vorig jaar de
actie van de ALS-Liga. (foto belga)

KNOKKE-HEIST • De record-
poging van Francis Reubens om
de Belgische kustlijn af te zwem-
men is gestrand in Heist. De
organisatie spreekt van een
geslaagd initiatief. Reubens
zwom toch ruim zeven uur. De
tegenwind gooide roet in het
eten. 

TROIS-PONTS/HOTTON • Bij
twee ongevallen zijn gisteren
twee motorrijders om het leven
gekomen. In Trois-Ponts verloor
een man van ongeveer 30 jaar
de controle over zijn motor. Hij
raakte de vangrail en kwam ten
val. In Hotton botsten een motor
en een wagen tegen elkaar.

HAALTERT • In Haaltert is
vrijdag het lichaam van een
52-jarige vrouw aangetroffen.
De vrouw zou al enkele dagen
overleden zijn. Er is een wets-
dokter aangesteld voor verder
onderzoek.

UKKEL • Juli was, ondanks de
hittegolf in de eerste week, een
perfect normale zomermaand.
Dat blijkt uit gegevens van het
KMI. De gemiddelde tempera-
tuur lag vorige maand in Ukkel
op 19 graden, slechts 0,6 graden
boven de normale waarde. Het
aantal uren zon lag vorige
maand, met 190,5, zelfs aan de
lage kant. Wel opvallend was de
geringe neerslag. 

GEEL • Het tweedaagse festival
Reggae Geel heeft vrijdag en
gisteren zowat 69.000 bezoe-
kers verwelkomd, een absoluut
record. De organisatie mikte dit
jaar met Super Cat en popster
Shaggy zowel op de echte
kenners van het reggaegenre als
op een wat breder publiek. 

BRECHT • In Sint-Lenaars is
vrijdagavond aan de Oostmalse-
baan een hevige brand uitge-
broken in een loods op de site
van een afvalverwerkend bedrijf.
Pas rond 23u was die helemaal
gedoofd. De bewoners werden
even geëvacueerd en bij familie
of in een gemeentelijk ontmoe-
tingscentrum ondergebracht.

BINNENLAND KORT

ACTUA

BALMA • Het twee meter lange brok-
stuk dat gevonden is op het Franse ei-
land La Réunion, is zo goed als zeker
onderdeel van de verdwenen vlucht
MH370. Het gevonden stuk is gisteren
aangekomen in het lab in Balma nabij
Toulouse. Woensdag willen de exper-
ten aan hun onderzoek beginnen. De
analyse moet uitmaken of het brokstuk
afkomstig is van het toestel van Malay-
sia Airlines, dat op 8 maart 2014 van de
radar verdween. Het wrakstuk - waar-
schijnlijk een vleugelklep - kwam gis-
terenochtend met een uit La Réunion
opgestegen vlucht van Air France op
de luchthaven Orly bij Parijs aan. Een

politie-escorte bracht het gevonden
brokstuk naar Toulouse. (belga)

Brokstuk bijna
zeker van MH370

Het brokstuk werd op het Franse eiland
La Réunion gevonden.

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg
en zijn echtgenote Priscilla verwachten
een dochtertje. (foto reuters)


