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Geld, wat een wonder.
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DE CENTEN VAN EUROPA

Wat doet Europa met uw geld?
Betalen we Europese belastingen?
Wie geeft en wie ontvangt? 
De centen van Europa op de
rooster gelegd.
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SARA (6) en Yasmine (15) wer-
den in augustus 2003 door hun

Iraanse vader naar Iran ontvoerd.
Op 2 december vorig jaar konden
de meisjes ontsnappen en vonden
ze een onderkomen in de Belgische
ambassade in Teheran. Minister
van Buitenlandse Zaken Louis Mi-
chel (MR) bracht in maart een be-
zoek aan de zusjes, maar slaagde er
nog niet in een doorbraak te force-
ren en de meisjes naar hun Belgi-
sche moeder te laten terugkeren.

De meisjes hebben zowel de Bel-
gische als de Iraanse nationaliteit.
Maar de echtscheiding tussen hun
ouders en het hoederecht over de
kinderen zijn uitgesproken door
een Belgische rechtbank en gelden
niet voor de Iraanse wetgeving.
Vandaar de ingewikkeldheid van
het dossier. 

De Iraanse krant Etemad maakte
gewag van een akkoord tussen de
gescheiden ouders. De moeder van
Sara en Yasmine, Zara Pourhashe-
mi, zou vorige week naar Teheran
afgereisd zijn. ,,Na een vriend-

schappelijk gesprek met vertegen-
woordigers van het ministerie van
Buitenlandse Zaken en haar ex-
man, is overeengekomen dat me-
vrouw Pourhashemi haar twee
dochtertjes naar België terug-
brengt en dat de vader hen kan zien
wanneer hij dat wil’’, aldus Etemad.

Bij de Belgische ambassade in Te-
heran noch bij het Belgische minis-
terie van Buitenlandse Zaken kon
die berichtgeving worden beves-
tigd. ,,We kunnen geen commen-
taar geven waar de moeder zich
momenteel bevindt’’, aldus woord-
voerder Patrick Herman. Hij beves-
tigde wel dat het dossier ter sprake
was gekomen tijdens de ontmoe-
ting die premier Guy Verhofstadt
en Louis Michel gisteren in Brussel
hadden met de Iraanse minister
van Buitenlandse Zaken Kamal
Kharrazi. Michel was na afloop
,,optimistisch’’. Hij sprak tegen dat
er al een ,,definitieve doorbraak’’ is,
maar zei wel uit te kijken naar een
positieve oplossing ,,in de eerstko-
mende uren en dagen’’. (fvdp)

Iraanse meisjes 
binnen ,,uren

of dagen’’
weer in België

TEHERAN/BRUSSEL — Sara en Yasmine, de twee Luikse meis-
jes die al vijf maanden vastzitten in de Belgische ambassade in
Teheran, kunnen zeer binnenkort naar België terugkeren. Dat
meldde gisteren de Iraanse krant Etemad. Minister van Buiten-
landse Zaken Louis Michel bevestigde dat de positieve afloop
in het dossier ,,een kwestie van uren of enkele dagen’’ is.

ISRAEL ROUWT
In het Zuid-Israëlische stadje Ashkelon worden de 34-jarige Tali Hatuel en haar vier dochters tussen 2
en 11 begraven. Ze werden zondag in de Gazastrook door twee Palestijnen doodgeschoten. Volgens de
Israëlische radio was de zwangere Hatuel op weg naar een betoging tegen het plan van de Israëlische
premier Ariel Sharon om de nederzettingen in de Gazastrook te ontmantelen. Sharon verloor daarover
zondag een referendum in zijn Likoed-partij. Gisteren zei de premier dat hij blijft vasthouden aan zijn
plan, maar in een gewijzigde vorm. Bladzijde 13: Kolonisten blij om nederlaag Sharon. © ap

Net als bij de verkiezingen van
1999, 2000 en 2003 geeft De Stan-
daard ook dit jaar zijn bezoekers
stemadvies. De test ,,wij kiezen
partij voor u’’, die ontworpen
werd door de Nederlandse kennis-
wetenschapper Wouter Teepe van
de Rijksuniversiteit Groningen, is
een pionier in het genre. 

Het principe is eenvoudig. Voor
42 stellingen moet u aangeven in
welke mate u ermee akkoord gaat.
De antwoorden worden verwerkt
tot een persoonlijke politieke gra-

fiek. De 42 stellingen zijn het re-
sultaat van een brainstorm, analy-
se en weging door politicoloog
Marc Hooghe (KU Leuven) en de
Wetstraatredactie van De Stan-

daard. Ze zijn niet gebaseerd op
partijprogramma’s, maar op bre-
dere, onderliggende politieke the-
ma’s. Voor Wouter Teepe is dat de
beste basis voor duurzaam advies:

,,De onderwerpen waarover nu
discussie bestaat, zijn over pak-
weg twee jaar opgelost of verge-
ten. Hoe iemand denkt en in de
wereld staat, is doorslaggevender
voor een goede partijkeuze dan
zijn mening over de specifieke ac-
tualiteit van het moment.’’ 

■ www.standaard.be/verkiezingen

De Standaard Online kiest partij voor u


