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“Open Vld in 2014 niet 
in regering met PS”
BRUSSEL - Zolang de PS dezelfde 
krampachtige conservatieve koers 
volgt, mag Open Vld na de ver-
kiezingen van 2014 niet meer met 
die partij in een regering stappen. 
Dat stelt kandidaat-voorzitter 
Egbert Lachaert. Hij meent dat 
zijn partij nooit een consequent en 
geloofwaardig liberaal verhaal kan 
uitwerken “in een regering met een 
partij die al 25 jaar onafgebroken 
de Belgische politiek domineert 
met een conservatieve oud-linkse 
ideologie à la française. Nadat in 
de jaren negentig in Vlaanderen de 
almacht van de christendemocraten 
werd gebroken, is het nu tijd om 
de PS-staat in Wallonië te doorbre-
ken”, vindt Lachaert.  (b)

Klacht CD&V en Groen 
tegen Open Vld Kortrijk
BRUGGE - CD&V en Groen hebben 
bij de Raad voor Verkiezingsbe-
twistingen een bezwaar ingediend 
met betrekking tot de campagne 
die Open Vld en een aantal van 
haar kandidaten hebben gevoerd 
in Kortrijk. Het bezwaar heeft 
o.a. betrekking op de mogelijke 
overschrijding van de toegestane 
budgetten. De CD&V van Stefaan 
De Clerck bleef op 14 oktober de 
grootste partij in Kortrijk, maar 
Vincent Van Quickenborne wordt 
toch burgemeester in een coalitie 
van Open Vld met sp.a en N-VA. (b)

Opletten met nieuwe 
vorm kinderbijslag
BRUSSEL - Uit een recente studie 
van het Centrum Sociaal Beleid 
blijkt dat ons huidig systeem van 
kinderbijslag verouderd en duur is 
en faalt bij de bestrijding van de kin-
derarmoede. Er gaan stemmen op 
om het systeem daarom selectiever 
te maken. Maar dat is volgens de 
Gezinsbond een slecht idee. Voor de 
Gezinsbond moet de kinderbijslag 
een recht blijven voor elk gezin, ook 
voor tweeverdieners, en evolueren 
naar een systeem waarbij het be-
drag meegroeit met de leeftijd van 
het kind en de koopkracht. Dat is 
eenvoudig en eerlijk, luidt het.  (b)

ACOD slaat mea culpa 
over stakingsacties
“De stakingsacties van woensdag 
bezorgden iedereen een kater.” Dat 
zegt ACOD-algemeen secretaris 
Chris Reniers op haar blog. “Toe-
gegeven, de situatie is ontploft”, 
schrijft zij over de Europese actie-
dag die vooral hinder op het spoor 
veroorzaakte. Toch verdedigt ze 
ook de acties. “Wij kunnen helaas 
geen stakingen via een muisklik 
organiseren en vervolgens rekenen 
op ruime persbelangstelling voor 
zo’n initiatief. Dit betekent niet dat 
we een vrijbrief hebben om te pas en 
te onpas op alles te reageren met een 
staking. Dit blijft een laatste mid-
del.” Reniers benadrukt ook dat het 
spoorwegpersoneel al jaren wordt 
geconfronteerd met een slecht 
werkende spoorwegstructuur.  (b)

Fraude en doofpotten
BRUSSEL - Sjoemelende 
of zelfs stelende amb-
tenaren en leidingge-
venden die helpen om 
ernstige misbruiken in 
de doofpot te stoppen. 
Een reeks auditrap-
porten die de redactie 
kon inkijken staan 
bol van bewijzen over 
mistoestanden bij de 
FOD Financiën.

Bij de Koninklijke Munt verdwenen 36.871 muntstukken van 
2 euro om onverklaarbare reden. Foto HBvL

De dienst interne controle was op 
de hoogte van een reeks feiten, 
maar deed niets of mocht niet op-
treden. Ze vraagt dringend meer 
personeel. Nu bestaat de dienst 
uit twee controleurs op een totaal 
van 22.000 ambtenaren. Hans 
D’Hondt, topman bij de FOD 
Financiën, gaf gisteren zelf toe 
dat de interne controle stukken 
beter kan. Enkele voorbeelden.

MUNTSTUKKEN
VAN 2 EURO GESTOLEN
Een van de gemelde anomaliën is 
een lading 2 euromunten die ver-
dween bij de Belgische Konink-
lijke Munt. Het onderzoek startte 
in 2007. De auditcel stelde vast 
dat er een negatief verschil was 
van 36.871 muntstukken (totaal 
verlies voor de schatkist: 73.742 
euro) tussen het aantal geleverde 
plaatjes en het aantal gerecupe-
reerde plaatjes na het slaan van de 
munten. “Dat is niet het resultaat 
van een rekenfout, zo blijkt. Oor-
zaken moeten elders gevonden 
worden”, staat er letterlijk in de 
conslusie van de audit. In dat au-
ditrapport getuigen werknemers 
van de Koninklijke Munt over het 
zeer verdachte gedrag van enkele 

Strijd tegen rondtrekkende bendes wordt opgevoerd

Als voortaan Moldavische daders 
worden gevat, dan zal Moldavië zelf  
ook een onderzoek starten naar de 
organisatie en opdrachtgevers die 
achter de bende zitten. Bovendien 
kunnen winsten die naar Moldavië Annemie Turtelboom. Foto PhN 

collega’s. Bij de politie van Brussel 
is volgens de FOD Financiën een 
klacht ingediend. Maar procureur 
Wenke Rogge van het Brusselse 
parket zei ons gisteren dat ze geen 
dossier kon terugvinden. 

CONTROLEUR CONTROLEERDE 
EIGEN BELASTINGAANGIFTE
Een Franstalige controleur van de 
dienst Financiën zou moedwillig 
belastingen hebben ontdoken. Hij 
zou in zijn huis een verbouwing 

BRUSSEL - Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) en het 
federaal parket hebben gisteren een samenwerkingsakkoord met Mol-
davië ondertekend om rondtrekkende daderbendes efficiënter aan te 
pakken en te vervolgen. 

overgebracht zijn in kaart worden 
gebracht en verbeurd verklaard. 
Het gerecht in België en Moldavië 
gaan ook snel en ef!ciënt info uit-
wisselen. De afgelopen jaren sloot 
het federaal parket al dergelijke 

samenwerkingsakkoorden af met 
Roemenië (2008), Albanië (2010) 
en Servië (2011).

Andere identiteit
Turtelboom gaf cijfers: “In het eer-
ste semester van dit jaar werden in 
ons land 289 dossiers geopend naar 
rondtrekkende daderbendes voor 
inbraken in woningen, bedrijven en 
handelszaken, en voor heling. Er 

AUDIT: INTERNE CONTROLE BIJ FOD FINANCIËN LOOPT MANK

werden 916 personen opgepakt, 
van wie 744 konden worden ge-
identi!ceerd. Het aantal betrok-
ken Moldaviërs is de voorbije 
jaren echter spectaculair gedaald: 
door het oprollen van een grote 
bende in Namen en doordat veel 
Moldaviërs gebruik maken van 
de Roemeense nationaliteit. 
Daardoor geven de cijfers een 
vertekend beeld.”  JDW

Oppositie wil meer en stevigere controles

■ Staatssecretaris voor Frau-
debestrijding John Crombez wil 
“dit uitzoeken tot op het bot.” Hij 
vindt het frappant dat net de ad-
ministratie die fraudezaken moet 
onderzoeken degene is waar nu 
allerlei mistoestanden zijn. “De 
overheid kan niet voortdurend 
zeggen dat iedereen rechtvaardig 
moet omgaan met rechten en 
plichten en het zelf niet doen.”

BRUSSEL - De onthullingen over geknoei bij de Federale Overheids-
dienst Financiën heeft het effect van een splinterbom. Bij de meerder-
heid klinkt kritiek. De oppositie gaat in het parlement tekst en uitleg 
vragen aan minister van Financiën Steven Vanackere en staatssecretaris 
voor Fraudebestrijding John Crombez.

■ Minister van Financiën Steven 
Vanackere bevestigt zijn vertrou-
wen in Hans Dhondt van de FOD 
Financiën om gevallen van fraude 
grondig uit te zoeken en desgeval-
lend aan het gerecht over te maken.

■ Nadia Sminate (N-VA): “Hele-
maal uitspitten! De overheid moet 
zelf  eerst voor eigen deur vegen 
voor ze ondernemers gaat con-

troleren. En als het klopt dat een 
fraudeur wordt  opgevist door een 
politieke partij is er een probleem 
met de ethiek.”

■ Luk Van Biesen (Open Vld): “Wij 
klagen al geruime tijd het gebrek 
aan ef!ciëntie van de interne audits 
aan. De diensten zijn al jaren onvol-
doende gewapend om het noodza-
kelijke toezicht uit te oefenen. Bij 
een aantal federale overheidsdien-
sten zijn de interne auditdiensten 
zelfs nog niet operationeel. Daar 
moet snel duidelijkheid over komen 
in het parlement.”

DCa John Crombez. Foto Belga

hebben laten uitvoeren om er gas-
tenkamers te kunnen uitbaten. 
De kosten voor die verbouwing 
zou hij aangegeven hebben bij 
zijn belastingaangifte en kreeg zo 
onterecht geld terug. Aangezien 
de man zelf de controle deed van 
zijn eigen aangifte, passeerde alles 
zonder problemen. Het is op aan-
geven van een collega, die vond 
dat de man zijn boekje zwaar te 
buiten ging, dat er een onderzoek 
werd opgestart. In plaats van de 
betrokken medewerker op  non-
actief te plaatsen toen het bedrog 
aan het licht kwam, werd hem een 
hand boven het hoofd gehouden. 
Nu is hij gedetacheerd naar de 
studiedienst van de PS. Tegen de 
man loopt sinds deze zomer een 
onderzoek, maar er is nog geen 
klacht tegen hem ingediend bij 
politie of parket.

ZWARE BOETE VOOR
BTW-FRAUDE GEREDUCEERD
Tegen de gewestelijke directeur 
van FOD Financiën in Leuven 
waren er verschillende aantij-
gingen. Zo zou hij een zaak van 
btw-fraude bij een nieuwbouw, 
een kast van een villa, hebben 
verdoezeld. Het tarief  daar-
voor is 21%, maar de bouwers 
gebruikten ‘onder het mom van 
verbouwingen’ een tarief  van 
6%.  De fraude werd ontdekt 
en de bouwers kregen een boete 
van 76.908 euro. De gewestelijke 
directeur herkwalificeerde de 
feiten op eigen houtje alsof ze 
niet met kwaad opzet gepleegd 
waren, waardoor de boete gere-
duceerd werd tot 3.840 euro. Dat 
gebeurde na een onderhoud met 
de boekhouder van de bouwheer. 
De ambtenaar in kwestie is intus-
sen met pensioen. Er is tegen hem 
geen klacht ingediend bij politie 
of gerecht. Thierry GOEMAN
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Jeroen Velkeneers voetbalde met 
zijn ploeg Het Orakel tegen Fortuna 
Athena in het kader van de Heerse 
Liga. Hij had in de eerste helft nog 
gescoord, maar in de tweede helft 
voelde hij zich plots onwel en liet hij 
zich vervangen. “Hij greep naar zijn 
borst en hij voelde zich draaierig”, 
zegt een medespeler. “Hij nam 
plaats op de bank, stond op en zakte 
plots in elkaar. Iemand van onze 
ploeg begon hem onmiddellijk te 
reanimeren.”
De opgetrommelde ambulanciers 
en de mug-arts waren bijzonder 
snel ter plaatse en reanimeerden 
Jeroen Velkeneers nog zowat een 
uur. “Maar het mocht niet meer ba-
ten”, zucht ondervoorzitter Dimitri 
Allard van de Heerse Liga. “Uiter-
aard hebben we ook alle verdere 
wedstrijden afgelast.”
Jeroen stierf aan een hartaderbreuk 
of een hartstilstand voor de ogen 
van zijn vrienden. Hij zou vorige 
week nog gezegd hebben dat zijn 
hart abnormaal snel sloeg, maar in 
zijn omgeving is er geen weet van 
hartklachten. 

“Beste conditie”
“Jeroen was een gezonde jongen die 
fysiek helemaal in orde was. Hij had 
de beste conditie van ons allemaal. 
Hij was de laatste van wie we zoiets 
verwachtten. Vorige week was hij 
wat grieperig, maar voor de rest 
was er niks aan de hand”, zeggen 

zijn vrienden bij derdeprovincialer 
Eendracht Mechelen-Bovelingen 
Opheers.  
“Het is onwezenlijk hier nu op trai-
ning te staan. Jeroen regelde heel 
wat uitstappen om naar onder meer 
Manchester United of Schalke 04 
te gaan kijken. Hij had ook nog 
tickets voor PSV besteld. Voetbal 
was zijn leven”, zegt vriend Jurgen. 
“Je hoort wel eens van voetballers 
die overlijden op het veld, maar nu 
worden we er zelf mee geconfron-
teerd. Dat houdt ons wel bezig.” 
Jeroen speelde dit seizoen niet meer 
mee bij de reserven van Eendracht 
Mechelen-BovelingenOpheers, 
maar hij kwam nog naar alle wed-
strijden kijken. “Hij was heel graag 
gezien. Hij had droge humor en kon 
wel eens steken geven”, zegt Jurgen. 
“Zondag gaan we met een rouw-
band tegen Godsheide spelen en 
een minuut stilte houden”, vertelt 
secretaris Bruno Carlens. “Na de 
wedstrijd zal er geen discobar in de 
kantine zijn.”

Verplichte screening
Het plotse overlijden doet de discus-
sie weer oplaaien over een verplichte 
screening bij de cardioloog voor 
sporters. Ook rijst de vraag of een 
automatische externe de!brillator 
(AED) het leven van Jeroen had 
kunnen redden. 
De gemeente Heers neemt eind deze 
maand in De Bammerd een AED in 

gebruik. “We kunnen onmogelijk 
overal in de gemeente zo’n AED-
toestel voorhanden hebben. Die 
toestellen zijn niet goedkoop. Dit 

is het noodlot”, zegt burgemeester 
Gerald Kindermans (CD&V).
Jeroen Velkeneers was enig kind. 
De uitvaart vindt komende dins-

dag plaats in de kerk van Mielen-
boven-Aalst bij Gingelom waarna 
hij gecremeerd wordt.

Ralf EICKER

ZAALVOETBALLER (25) UIT GINGELOM OVERLIJDT TIJDENS WEDSTRIJD

“Hij leek fysiek helemaal in orde”
GINGELOM - Jeroen 
Velkeneers uit Ginge-
lom is woensdagavond 
in elkaar gestuikt en 
overleden tijdens een 
zaalvoetbalwedstrijd in 
de sporthal van Heers. 
Zijn ploegen ZVC Het 
Orakel en Eendracht 
Mechelen-Bovelingen 
Opheers kunnen het 
plotse verlies van hun 
joviale vriend niet 
vatten. “Hij was heel 
sportief en fysiek tiptop 
in orde”, klinkt het. 

De spelersvrienden van Jeroen Velke-
neers (foto links) kwamen gisteravond 
samen op training, zwaar onder de 
indruk van het plotse verlies van hun 
kameraad. Foto’s HBvL/Tom PALMAERS

Verkeersagressie in  
vijf jaar verdubbeld
BRUSSEL - Dit jaar zijn er al 47 slacht-
offers van verkeersagressie met 
vechtpartijen en gewonden gevallen, 
tegenover 24 in 2008. Dat blijkt uit 
een onderzoek van Touring. 
De mobiliteitsorganisatie beklemtoont 
dat het om gevallen van zware agres-
sie met vechtpartijen en toegebrachte 
schade aan voertuigen gaat en “dus 
niet om bestuurders die roekeloos 
rijden zonder fysieke impact op ge-
hinderde bestuurders.”Eén op de drie 
feiten heeft ook te maken heeft met 
een fysieke aanval tussen een voer-
tuigbestuurder en een !etser. Als 
reden haalt Touring onder meer een 
veralgemeende agressievere samenle-
ving aan en het feit dat weggebruikers 
steeds meer onlogische en frustrerende 
verkeerssituaties tegenkomen. Belga

Recordaantal nieuwe 
drugs ontdekt in Europa
BRUSSEL - het voorbije jaar wer-
den er 49 nieuwe psycho-actieve 
bestanddelen ontdekt in Europa. 
Dat blijkt uit het jaarraport van het 
Europees Waarnemingscentrum voor 
drugs. Het gaat om een nieuw record.
België blijft o.a. een belangrijk dis-
tributiecentrum voor cannabishars. 
De wereldwijde inbeslagnames van 
1-fenyl-2-propanon, dat voorkomt 
in amfetamines zoals speed, zijn 
vervijfvoudigd. Er werd 5.000 liter 
van die substantie in beslag genomen 
in België (een vijfde van de wereld-
vangst). België zou de tweede produ-
cent van amfetamines in Europa zijn, 
na Nederland. Daarnaast werden in 
meerdere Europese landen, waaron-
der België, ecstasytabletten gevonden 
met een hoge dosis MDMA. Belga
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