
● Het gezamenlijk vak-
bondsfront van ACOD, ACV en
VSOA roept alle personeelsleden
van de gevangenissen op om van
donderdag 21 januari tot zaterdag
23 januari het werk neer te leggen.
Op 22 januari is er een manifestatie
in Brussel. De oproep komt er niet
als gevolg van één concreet inci-
dent, maar door de “ongerustheid
over de veiligheid van het perso-
neel en de instellingen”, laat de
socialistische bond ACOD weten. 

“De vakbonden willen dat de
politieke wereld eindelijk eens
luistert naar de personeelsleden,
die niet alleen in moeilijke maar
ook in onveilige omstandigheden
hun werk moeten verrichten”, zegt
Ivan Vandecasteele, federaal secre-
taris van ACOD AMiO. “Momenteel
worden bijna vier incidenten per
dag gemeld, waarbij gedetineer-

den personeelsleden bedreigen.
Daarbovenop komen vijf inciden-
ten per dag tussen gedetineerden
onderling, waarbij personeelsle-
den moeten optreden.”
Vandecasteele wijst er verder op
dat bijna 75 procent van de veilig-

heidscamera’s en radars niet of
niet naar behoren werkt. De vak-
bonden vragen ten slotte bijko-
mende wettelijke controlemoge-
lijkheden, waaronder de mogelijk-
heid om bezoekers te scannen.

Het kabinet van minister van
Justitie Stefaan De Clerck was giste-
ren nog niet officieel op de hoogte
gebracht van de stakingsaanzeg-
ging, maar is bereid om vertegen-
woordigers van het personeel te
ontvangen als het zover komt. “We
zijn ons goed bewust van het pro-
bleem van de overbevolking en
alles wat daar mee samenhangt”,
zegt woordvoerster Lieselot
Bleyenberg. “De minister werkt
ook aan oplossingen die de werk-
druk moeten verlichten, zoals de
gevangenis in het Nederlandse
Tilburg, waar Belgische gevange-
nen in worden ondergebracht.”
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STANDPUNT

Dop
Dit jaar worden er minstens 60.000

bijkomende werklozen verwacht en
dat heeft de vakbonden ertoe aangezet
om te vragen de controle op werklozen
‘on hold’ te zetten, ‘omdat er toch geen
werk te vinden is’. Dat is een al even
grote veralgemening als de populaire
kreet dat ‘wie werk wil, dat ook altijd
vindt’. Geen van beide stellingen klopt.

De vakbonden hebben een punt wan-
neer ze opmerken dat gepast en goed
werk vinden een hele opdracht aan het
worden is, in een economie die nog
altijd niet hersteld is van de crisis.
Maar dat neemt niet weg dat er ook
nog steeds knelpuntberoepen blijven
bestaan, met duizenden openstaande
vacatures, waarvoor men ondanks het
stijgend aantal werklozen, niemand
vindt. Dat komt onder meer omdat de
bijscholing naar deze beroepen niet
voldoende capaciteit heeft, maar ook
omdat velen weigeren zich te heroriën-
teren naar deze beroepskeuzes.

Wil men de morele legitimiteit van
het werkloosheidsstelsel vrijwaren,

dan moeten de vakbonden beseffen
dat tegenover het recht op bijstand bij
het verlies van werk, ook een plicht
staat om actief opnieuw naar werk op
zoek te gaan, zelfs in moeilijker econo-
mische omstandigheden. Mensen die
zich in de werkloosheid nestelen, zoals
velen die zich in de zogeheten werk-
loosheidsval bevinden, kan je individu-
eel nog wel begrijpen, maar toch
onder mijnen ze op ter mijn de bereid-
heid van werkenden om bij te dragen
aan het systeem. 

Werkloosheids vergoedingen mogen
geen automatisch verworven recht zijn,
er staan ook plichten tegenover, en die
moeten en mogen dus gecontroleerd
worden. Anders verdwijnt de morele
basis waarop het systeem steunt.

De vraag is alleen hoe streng je die
controles uitoefent. Wanneer vanwege
de economische crisis de overheid mas-
saal de banken ondersteunt en daar-
mee de regels van de vrije markt even
loslaat, wanneer diezelfde overheid de
strenge begrotingsregels loslaat, dan is
het moeilijk vol te houden om de men-
sen die de eerste slachtoffers van de cri-
sis zijn, met het vergrootglas te contro-
leren. 

Werklozen moeten blijvend aange-
spoord worden om werk te vinden, al
was het maar om ze beschikbaar te
houden wanneer de economie weer
aantrekt, maar dit is inderdaad niet
het ogenblik om je iedere maand met
een map onzinnige en nutteloze sollici-
tatiebrieven te moeten aanbieden bij
de RVA.

Werklozen motiveren
een job te vinden is
nodig, ze in een crisis
met het vergrootglas
controleren niet 

YVES DESMET
Politiek commentator

●

Al maandenlang woeden er speculaties
over saneringen in de Belgische vestigin-
gen van HP. Dat er banen zouden sneuve-
len, was al duidelijk in mei vorig jaar, toen
de directie aankondigde dat er wereld-
wijd 24.600 jobs moesten verdwijnen. Op
de Europese ondernemingsraad werd
toen bekendgemaakt dat daarvan 6.400
banen in de Europese vestigingen van HP
geschrapt zouden moeten worden. Maar
pas gisteren werd officieel de procedure
voor collectief ontslag van 324 werkne-
mers ingezet. 

De meeste jobs gaan verloren in Diegem
en Mechelen, maar ook in kleinere afde-
lingen elders in het land zouden ontsla-
gen vallen. Het zou gaan om naakte ont-
slagen, maar de vakbonden hopen om in
overleg met de directie dat aantal nog te
laten dalen. Daarnaast zouden 472 men-
sen van de servicedesk moeten verhuizen
naar het dochterbedrijf  HP CDS
(Customer Delivery Services) in Vilvoorde.
Die afdeling maakt deel uit van het vroe-
gere bedrijf EDS, dat in de zomer van 2008
door HP werd overgenomen. De informa-
tie- en consultatiefase over de herstructu-
rering begint donderdag en zal volgens
de vakbonden maanden duren.

De directie noemt de sanering broodno-
dig om het hoofd te bieden aan de dalen-
de verkoopcijfers in de IT-sector, die het
bedrijf ook al dwongen om een aantal
activiteiten naar lagelonenlanden te ver-
huizen. “We realiseren ons wat de impact
van deze herstructurering is voor de men-
sen en hun families en willen zeker onze
verantwoordelijkheid nemen”, zegt pr-

medewerkster Anneleen Holleweg. Het
financieel rapport van Hewlett Packard
over 2009 maakt trouwens al melding
van de extra kosten voor schadeloosstel-
lingen en gouden parachutes die de her-
structurering met zich zal meebrengen.

De vakbonden noemen de aangekondig-
de ontslagen evenwel onaanvaardbaar, en
“enkel bedoeld om de winsten nog meer
op te krikken, want 2009 was een goed
jaar voor de informaticagroep”. Wereld -
wijd draaide HP in 2009 inderdaad een
nettowinst van 7,6 miljard dollar op een
omzet van 114 miljard. Daarmee was het
bedrijf winstgevender dan in 2008.

Bovendien zette het vorig jaar al 274
werknemers aan de deur in België: 24
mensen bij HP en zo’n 250 bij EDS, het
bedrijf dat HP in de zomer van 2008 had
overgenomen. Door nu massaal IT’ers te
ontslaan, brengt het bedrijf zijn toekomst

in gevaar, argumenteren de vakbonden.
“Deskundigen voorspellen dat er in de
loop van 2011 een nijpend tekort aan infor-
matici zal zijn, en het management van
onze Europese fabrieken weet dat. Maar
personeel bijscholen en trainen, en het
bedrijf voorbereiden op de groei mag dan
wel een rationele beslissing zijn, blijkbaar
is ze niet geliefd op Wall Street”, zeggen ze
laconiek.

Toch hebben de vakbonden hebben niet
meteen acties gepland tegen de ontslag-
ronde. Ook al omdat de vakbondenvoor
700 of 800 in plaats van 324 ontslagen
hadden gevreesd. De liberale vakbond
zweert intussen het onderste uit de kan te

halen voor de werknemers die worden
getransfereerd naar CDS.

“Dat er niet meteen een stakingspiket
voor de deur staat, betekent niet dat wij
de ontslagen aanvaarden”, verzekeren de
verzamelde vakbonden. “Het zegt enkel
dat we de ontslagen proberen tegen de
houden aan de onderhandelingstafel.
Het einddoel is nul ontslagen”, vertelt
een persbericht van het gemeenschappe-

lijk vakbondsfront.
In elk geval is er nu, na maanden van

twijfel, eindelijk duidelijkheid over waar
de banen zullen sneuvelen. Of toch bijna,
want echte duidelijkheid komt er pas in
de volgende weken. Het personeel dat in
de brokken deelt, krijgt dat in de volgende
weken te horen. De operatie zou voor het
einde van het jaar afgerond moeten zijn,
zegt Holleweg van HP.

Al maanden speculatie over inhoud van herstructureringsplan computerfirma

HP ontslaat 324 werknemers
Computerbedrijf Hewlett-Packard schrapt 324 banen in zijn
Belgische vestiging in Diegem. Van de personeelsleden die
mogen blijven, moet een deel naar een dochterbedrijf in
Vilvoorde verkassen. Dat heeft de directie van HP
bekendgemaakt.
DOOR FRANK DEMETS
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Op vraag van Open Vld-Kamerlid Luk
Van Biesen maakte minister van Justitie
Stefaan De Clerck (CD&V) bekend dat er
in 2009 18.427.827,69 euro naar telefoon-
taps ging. Dat bedrag is verdeeld over
twee kostenposten: de plaats bepalen
van  een  telefoon  was goed voor
11.651.477,20 euro euro terwijl het afluis-
teren  van  telefoons 6.779.350,49 euro
kostte.

Ten opzichte van 2008 is er sprake van
een daling: toen werden de kosten voor
telefoontaps nog op (afgerond) 21 mil-
joen euro geschat. In 2007 waren de taps
nog goed voor slechts, ongeveer, 14 mil-
joen euro. Ten opzichte van 2008 wordt
er bijna 6 miljoen euro minder aan het
lokaliseren van telefoons besteed, het
bedrag voor afluisteren is wel met 2 mil-
joen euro omhoog gegaan. Kamerlid Van
Biesen ziet uit de opwaartse cijfertrend
van de voorbije jaren de opmars van deze
techniek bevestigd. 

Specifieke informatie over het precieze
gebruik van de afluisterapparatuur moet
nog overgemaakt worden  door de
bevoegde politiediensten, laat minister
De Clerck nog weten. Maar vorig jaar ver-

duidelijkte toen malig m inister van
Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) al wel dat
afluisteroperaties het meest gebruikt
werden voor gerechtelijke onderzoeken
naar crim inele organisaties, drugs,
moord en  vergiftiging, diefstal met
geweld, afpersing en hormonenzwendel. 

Dertig talen

De politie is daarbij vaak verplicht een
beroep te doen op vertalers en tolken om
al die informatie te verwerken. Vorig jaar
moesten er uit een dertigtal verschillen-
de talen vertaald worden, variërende van
het Arabisch tot het Italiaans en  het
Engels. 

(SC)

Telefoontaps kostten justitie vorig jaar 18,5 miljoen euro

Uco Yarns, een industriële
spinnerij in Brugge, gaat
dicht. Dat heeft de directie
van het bedrijf tijdens een
bijzondere ondernemings-
raad bekendgemaakt aan
de vakbonden.

De activiteiten van het
bedrijf zouden ten laatste
eind april worden stopge-
zet. De sluiting zou 107 jobs
kosten. Uco Yarns is een van
de bedrijven uit het netwerk

van industrieel Philippe
Vlerick. In september 2009
moest hij ook al Uco Sports -
wear sluiten, een andere
fabriek uit zijn imperium.

Voor de vakbonden kwam
het nieuws van de sluiting
niet als een volslagen ver-
rassing. Het was geen
geheim dat het bedrijf het
moeilijk had, en de directie
had al eerder geklaagd over
de verminderde vraag en de

druk op de winstmarges.
Bovendien hield het bedrijf
zich al geruime tijd recht
met economische werkloos-
heid.

Wellicht worden de activi-
teiten van de Brugse spin-
nerij nu overgebracht naar
AVS Spinning in Spiere-
Helkijn, waarmee UCO Yarns
Brugge bijna twee jaar
geleden in een joint venture
stapte. 

Textielbedrijf Uco Yarns sluit in april: 107 jobs weg 
VAKBONDEN:

Ontslagen zijn
onaanvaardbaar en
enkel bedoeld om 
de winsten nog
meer op te krikken

■ Het HP-hoofdkantoor in Diegem. Hier en in Mechelen gaan de meeste jobs
verloren, maar ook in kleinere afdelingen elders zouden ontslagen vallen. 

Bonden roepen cipiers op tot drie dagen staking

www.demorgen.be
Reageren op dit standpunt?

● De topman van GM Europa,
Nick Reilly, verwacht dat hij het sane-
ringsplan voor Opel tegen eind januari
zal kunnen voorleggen. Hij hoopt dat de
onderhandelingen met de vakbonden
tegen dan afgesloten zijn, zo verklaarde
hij op het autosalon van Detroit. Tegen
dan zou er dus ook duidelijkheid moe-
ten zijn over het lot van Opel Antwerpen.

Met zijn concept kan Reilly de nodige
fondsen van de regeringen verzamelen.
Dat geld, zowat 3,3 miljard euro, 
waarvan 2,7 miljard afkomstig van de
overheden, is nodig om de sanering te
betalen. 

Topman GM: ‘Eind
januari duidelijkheid 
over Opel Antwerpen’

■ De vakbonden maken zich
zorgen over de veiligheid van
het gevangenispersoneel.

FO
TO

 B
EL

G
A

 

FO
TO

 P
H

O
TO

 N
E

W
S 

●

Intussen halen onze politiediensten en
parketten dus alle onopgeloste moorden
en zedenmisdrijven uit de kast. Het
gerecht wil geen namen van potentiële
slachtoffers van Ronald Janssen noemen.
Ze willen ook geen getal kleven op het aan-
tal dossiers dat ze nu van onder het stof
halen en willen halen. Maar dat de politie
er werk van maakt, is duidelijk. Zo contac-
teerden de speurders alvast al Tinny Mast,
de moeder van Kim en Ken Heyrman. Broer
en zus verdwenen in januari 1994. Een
maand later werd het lichaam van de acht-
jarige Kim teruggevonden in het Asiadok
in Antwerpen. Het meisje was vermoord en
verkracht. Haar elfjarige broertje is van-
daag nog steeds spoorloos. Wat de link is
met Ronald Janssen? De oudste zoon van
Tinny Mast kreeg nog les van de leraar tech-
nisch tekenen. Voor alle duidelijkheid:
Tinny Mast gelooft niet echt in dit spoor.
Maar het zegt genoeg: de speurders laten
niets aan het toeval over.

Ingeslagen schedel

Een gelijkaardig verhaal bij de familie
van Sally Van Hecke, een 20-jarige vrouw
uit Antwerpen die in de zomer van 1996
verdween. Ze werd later met een ingesla-
gen schedel teruggevonden aan de rand
van de Schelde, op Linkeroever. Haar fami-
lie zegt dat de politie hen nu na al die jaren
contacteerde. Ook het parket van Brugge is
geïnteresseerd in Ronald Janssen. Daar
hebben ze alleszins nog twee onopgeloste
moorden op jonge vrouwen. Het gaat om
Carola Titze, een 16-jarig Duits meisje dat in
de zomer van 1996 verdween tijdens een
vakantie in De Haan. Na een week werd
haar zwaar toegetakelde lichaam terugge-
vonden tussen de duinen en het strand van
De Haan. Procureur des konings Jean-
Marie Berkvens bevestigde gisteren dat hij
de betrokkenheid van Ronald Janssen bij
die moord wil laten onderzoeken. “In over-
leg met de parketten van Hasselt en Leuven
bekijken we wat we kunnen doen. Maar dat
wil niet zeggen dat wij ervan uitgaan dat
hij ook effectief die moord pleegde.” 

Hetzelfde geldt voor de moord op Ingrid
Caeckaert, een 26-jarige vrouw uit
Maldegem. Zij werd in maart 1991 dood
teruggevonden in een appartement in
Heist-aan-Zee. De vrouw was afgemaakt
met 62 messteken. 

De speurders zijn overigens niet enkel
geïnteresseerd in onopgeloste moorden.
Ook zedenmisdrijven waarvan de dader
nog onbekend is, worden opnieuw onder
de loep genomen. Zo gaf Patrick Vits van
het parket in Leuven gisteren toe dat een
serie verkrachtingen van begin jaren
negentig in de Leuvense studentenbuurt
zal worden (her)bekeken. “Maar dat is nor-
maal politiewerk”, aldus Vits. De connec-
ties tussen Ronald Janssen en andere dos-
siers worden opgespoord via kruispuntda-
tabanken van de politie. Daar zitten onder
andere gegevens in over seksueel geweld-
dadige misdrijven. In die databanken zit-
ten daders, slachtoffers, getuigen en de
manier van handelen. In onze buurlanden
bestaat een gelijkaardig systeem.

Want ook in het buitenland zijn ze intus-
sen danig geïnteresseerd in Ronald
Janssen. Ook daar snuisteren ze nu volop
in oude dossiers. Sinds hij drie moorden
bekende, is er alvast vanuit Nederland inte-

resse in Ronald Janssen. De politie van
Maastricht liet de speurders in ons land
weten dat ze nog enkele onopgeloste mis-
drijven heeft. Ronald Janssen woonde
alleszins een tijdje in de buurt van
Maastricht, bij zijn Nederlandse vriendin.
Kris Timmermans van de politie van
Maastricht bevestigde dit gisteren: “Wij
hebben in onze regio een aantal onderzoe-
ken lopen die gestrand zijn. We wachten
nu het onderzoek in België af om te kijken
of dat mogelijk oplossingen biedt voor
onze onopgehelderde zaken. Voor zover
bekend zijn er wel nog geen concrete aan-
wijzingen. Maar het onderzoek in België zit
ook nog maar in een pril stadium.” 

Een van de openstaande zaken daar is de
vermissing van studente Tanja Groen. Zij

was 19 jaar toen ze in 1993 op mysterieuze
wijze verdween. Haar familie werd giste-
ren gecontacteerd door de politie van
Maastricht met de mededeling dat ze door
de zaak in België dat onderzoek zullen her-
bekijken. En ook in Frankrijk zouden ze al

dossiers hebben die ze willen toetsen aan
Ronald Janssen. 

Jef Vermassen, de bekende strafpleiter,
criminoloog en onder andere advocaat
van de familie van Annick Van Uytsel, pleit
er intussen voor dat Europa, net als de

Verenigde Staten, zou werken met een
centrale computer waarin alle onopgelos-
te moorden worden bewaard. Op die
manier kunnen er makkelijker verban-
den worden gelegd tussen verschillende
misdaden.
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Zelfs politie in Nederland en Frankrijk is geïnteresseerd in mogelijke seriemoordenaar Ronald Janssen

Onopgeloste dossiers weer bekeken
Ook buitenlandse politiediensten zijn al geïnteresseerd in
Ronald Janssen, de 38-jarige leraar uit Halen die de voorbije
dagen drie moorden bekende. In ons land worden alle
onopgeloste moorden en zedenmisdrijven opnieuw bekeken
door middel van gesofisticeerde databanken en eenvoudig
politieverstand.
DOOR BJORN MAECKELBERGH
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Enkel moeder Martine Van Uytsel nam
het woord op een druk bijgewoonde
persconferentie. De vrouw verbeet haar
verdriet om een korte verklaring voor te
lezen. Volgens de moeder van Annick Van
Uytsel zitten zij en haar man met nog
veel vragen. Ze dankt ook de politie voor
het goede speurwerk.

Ronald Janssen gaf vrijdag toe dat hij
naast zijn buurmeisje Shana Appeltans
(18) en haar vriend Kevin Paulus (22) ook
verantwoordelijk is voor de dood van
Annick Van Uytsel (18) uit Diest. De onop-
vallende leraar uit Halen vermoordde de
studente mode bijna drie jaar geleden
toen hij ze onderschepte op weg naar
huis. Uit respect voor de familie van
Annick Van Uytsel is het parket karig met
commentaar over de omstandigheden
van haar dood.

Eddy en Martine Van Uytsel reageerden
gisteren voor het eerst publiekelijk op de
bekentenissen van de doder van hun
dochter. Ze deden dat in het stadhuis van
Diest, zij aan zij. Alleen moeder Martine

nam het woord. Ze koos ervoor een korte
verklaring voor te lezen. Nog voor de
vrouw één woord had uitgebracht, legde
vader Van Uytsel zijn hand troostend op
haar arm. Tijdens het hele op internet
live uitgezonden persmoment zou hij
zijn vrouw niet meer loslaten. “Onze
gedachten gaan naar Kevin en Shana”,
begon Martine Van Uytsel. “En ook naar
hun ouders, broers, zussen, familie en
vele vrienden. Iedere ouder, die op welke
manier ook een kind heeft verloren, zal
kunnen beamen: dit is het ergste.”

“We voelen ons nog meer met hun ver-
bonden, nu we weten dat onze kinderen
dezelfde angst, bij dezelfde man hebben
moeten doorstaan.” Volgens Martine Van
Uytsel waren de voorbije dagen mentaal
heel zwaar. “De dagen dat we moesten
wachten op de bekentenissen legden een
zware druk op lichaam en geest. Wéér
moesten we wachten. Net als die zes
dagen dat het duurde voor Annick des-
tijds werd gevonden.”

“Eén vraag is nu beantwoord: wie? Maar
direct volgt dan: wat en waar. (aarzelt) En
vooral waarom?” 

Vermoedelijk weten ook de ouders van
Annick Van Uytsel nog maar een fractie
van wat er zich in de nacht van 26 op 27
april 2007 afspeelde. Moeder Van Uytsel
zei alleszins dat ze nog veel vragen heb-
ben. “We hadden, en dat hebben we nog
steeds, alle vertrouwen in het uitsteken-
de werk van de diverse politiediensten,
om ook op deze vragen van hen een cor-
rect antwoord te krijgen.”

“Het feit dat hij opgepakt is, geeft
ergens een geruststelling. Geen kind
wordt door deze man nog van zijn
ouders weggerukt. Maar de stoel van
Shana, Kevin en Annick blijft wel leeg.” 

Terwijl ze het allemaal zegt, probeert
moeder Van Uytsel zich kranig te hou-
den. Maar als ze over de doder van haar
enige dochter spreekt, wordt het haar
even te machtig. Ze vecht tegen haar tra-
nen en herpakt zich snel. “We hebben
lang moeten leven met de vragen. Nu
moeten we verder leven met het ant-
woord dat we kregen en diegene die nog
moeten komen.”

De ouders van Annick Van Uytsel
smeekten ook om rust. “We zouden nu
graag wat rust krijgen. Ook voor onze
advocaat. Zonder allerlei gissingen. Want
wij moeten proberen, zo goed als moge-
lijk, verder te gaan.” Martine Van Uytsel
besloot met een dankwoordje. “Aan alle
mensen die ons in het verleden en ook nu
weer gesteund hebben: van harte dank.” 

Meteen na haar laatste woord veerden
Eddy en Martine Van Uytsel recht. Ze
kozen ervoor om geen vragen te beant-
woorden. 

Moeder van Annick: ‘Nog veel vragen’

Nu moeten we
verder leven met 
het antwoord dat 
we kregen en
diegene die nog
moeten komen

■ De ouders van Annick Van Uytsel reageerden tijdens een persconferentie in het stadhuis van Diest voor het eerst op
de bekentenissen van Ronald Janssen.

KRIS TIMMERMANS 
(POLITIE MAASTRICHT):

Wij wachten het
onderzoek in België
af om te kijken 
of dat oplossingen
biedt voor onze
onopgehelderde
zaken
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