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PEDOFIELE VERPLEGER
«Jammer dat ik
mijn kinderfoto’s
moet wegdoen»

Minister van Economie Johan Vande Lanotte trekt ten aanval
tegen Electrabel. Samen met collega Magnette (Energie) stuurt hij
de Economische Inspectie op de maatschappij af om de laatste
prijsverhoging van aardgas ongedaan te maken. Lukt dat niet, dan
gaan ze naar de handelsrechter. Bovendien lanceert een boze
Vande Lanotte een drastische oproep: «Ik raad bedrijven aan
hun Electrabelfacturen te betwisten en dus niet te betalen.»

«BETAAL UW
FACTUREN NIET»
LUC VAN DER KELEN

«Ik zou het echt wel jammer
vinden om mijn collectie kinderfoto’s te moeten wegdoen. Het is
tenslotte mijn levenswerk.»
Dat verklaarde pedofiel Mark
Vanden Bossche (foto uit zijn
jonge jaren) aan de speurders.
Het toont aan hoe weinig schuldbesef er zit in de man die zeker
23 kinderen misbruikte en daarvoor de wereld rondreisde. De
53-jarige psychiatrische verplegeruitAsse wilweldoenuitschijnen dat hij weet dat hij fout bezig

is. «Maar het is altijd sterker dan
mezelf geweest», zegt hij.
In ons land kon de kerel jarenlang
ongestoord zijn gang gaan. Eind
jaren90raaktehijwelverstriktin
de affaire-CRIES. Na de zaakDutroux was CRIES het eerste
Belgischepedofielennetwerkdat
ontmanteld werd. Meerdere betrokkenen werden gearresteerd,
onderwieMarkVandenBossche.
Hij was de fotograaf van het
netwerk en bewerkte
de beelden. (KW/WHW) ! 4

Het is open oorlog tussen energiebedrijf Electrabel en de twee
betrokken ministers. Die laten de
prijzen van aardgas en elektriciteit bevriezen van 1 april tot
31 december. Maar Electrabel
(met de kleine producent
Luminus in het spoor) heeft met
een juridisch handigheidje nog gauw
de gasprijs met 3,3 procent verhoogd. De
maatschappij probeerde eerst nog haar
nieuwe tarieven te publiceren op 1 april en
dan pas de prijsbevriezing toe te passen. Dat

heeft grote gevolgen voor de consument,
aangezien de aardgasprijs gekoppeld is aan
de olieprijs en die is in extremis nog flink
gestegen op 1 april. «We hebben de wet en
de richtlijnen letterlijk toegepast», wast het
bedrijf zijn handen in onschuld.
Johan Vande Lanotte (sp.a) en Melchior
Wathelet (cdH) kunnen er niet mee lachen.
«We hebben altijd gezegd: geen prijsstijgingen meer vanaf 1 april. Electrabel en
Luminus interpreteren de wet naargelang
het hen uitkomt.» De ministers halen nu het
grof geschut boven. «De Economische
Inspectie zal Electrabel aanmanen de prijsverhoging in te trekken. Doet de energie-
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Eindelijk bevestigt ze de hardnekkige geruchten: het 21-jarige
Belgische topmodel Jade Foret is
zwanger van haar 30 jaar oudere
multimiljonair Arnaud Lagardère. Ze onthult dat vandaag door
met bollend buikje te poseren op
de cover van het Franse magazine ‘Bé’. Volgens haar moeder is
Jade uitgerekend voor 26 september. De zwangerschap stuurt
wel de trouwplannen van het
koppel in de war. Ze zouden
deze zomer huwen,
maar stellen dat nu uit. ! 48
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Eigenaar van fel
vermagerd paard
betrapt voederdief
Een paardenhouder uit Ternat die
zijn drachtige merrie zienderogen
zag vermageren, heeft ontdekt hoe
dat komt. Telkens nadat Luc
François het uit de kluiten gewassen Brabants trekpaard Iris hooi,
water en korrels had gegeven, ging
een dief aan de haal met het voeder.
De eigenaar kon de dader betrappen: «Die kerel joeg mijn paard uit
de stal om vervolgens de korrelmix
mee te graaien die hij aan zijn eigen
paarden wou serveren. Het is triest
dat mensen nu ook al het eten van
paarden stelen.» Luc François liet
de politie gisteravond een procesverbaal opstellen. De dief wordt
volgende week verhoord. (WDS)

Toeristen in Spanje zullen niet
naast crisis kunnen kijken

Foto PN

Het ACW streek de voorbije jaren miljoenen
euro’s op met de winstbewijzen. Het systeem
gaat terug tot de jaren 50. Toen bracht het ACW
cliënten aan bij de toenmalige Bacob-bank en
kreeg in ruil een vergoeding. Later ging Bacob

op in Dexia. Toen die groep vorig jaar uiteenviel
en Dexia Bank — nu Belfius — een staatsbank
werd, bleven de winstbewijzen bij het ACW. Dat
slaat nu wel mea culpa. «Wij beseffen dat er in
het verleden inschattingsfouten zijn gemaakt.
Helaas ook door ons», zegt voorzitter Patrick
Develtere. Maar het overdragen van de winstbewijzen vindt de beweging een brug te ver. Ze
blijft erbij dat zij bij Belfius nog steeds dezelfde
rol vervult als in de jaren 50 — nieuwe klanten
aanbrengen — en daar dus een vergoeding voor
verdient. «Onaanvaardbaar», vindt
! 11
Open Vld’er Luk Van Biesen. (FrD)

leverancier dat niet, dan gaan we in kort
geding naar de handelsrechter. Ik heb er van
in het begin rekening mee gehouden dat we
elke stap zouden moeten afdwingen voor
de rechtbanken, tot het hoogste Europees
hof toe», aldus een boze Vande Lanotte. «Ik
raad bedrijven ook aan om hun facturen te
betwisten en niet te betalen.» Ondernemingen krijgen een maandelijkse factuur. Als zij
die niet betalen, dan zal Electrabel daar
zeker last van ondervinden.
De particulier zal de prijsstijging nog niet
voelen. Dat zou pas voor het eerst kunnen
gebeuren bij de jaarlijkse afreke! 2
ning van het verbruik.

Jade Foret bevestigt
zwangerschap

ACW WEIGERT WINST
BELFIUS OP TE GEVEN
Het ACW is niet van plan zich de kaas van het
brood te laten eten. De christelijke arbeidersbeweging, die onder vuur ligt omdat ze meegraait in de winstpot van Belfius, weigert haar
rechten op te geven en de fel besproken winstbewijzen over te dragen aan de overheid. Die is
sinds oktober 2011 eigenaar van Belfius Bank.
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Vande Lanotte roept bedrijven
op Electrabel te boycotten

Belgen die straks naar Spanje
trekken, hét vakantieland bij
uitstek, kunnen zich volgens
experts beter voorbereiden: de
crisis slaat in het land zo ongemeen toe dat het een ander land
lijkt geworden. «Hoe verder je het
binnenland intrekt, hoe meer
verkrotte en leegstaande woningen je tegenkomt», zegt Peter De
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Keyzer, hoofdeconomist bij BNP
Paribas Fortis. «Aan de kust en in
het hart van toeristische steden
valt het nog mee, al kan je ook
daar niet meer om gesloten horecazaken en afgeplakte ramen
heen.» Voorlopig lijkt de neergang van het vakantieparadijs de
reisplannen van de Belg
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niet te beïnvloeden.
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