
	  

KRIS VAN HAVER

De Europese kaderrichtlijn water
eist een goede waterkwaliteit in alle
beken en rivieren in Europa en zui-
ver water in 2015. Maar ondanks alle
inspanningen van de voorbije jaren
blijft de vervuiling een groot pro-
bleem, zegt Potocnik. Ook de hoe-
veelheid water schept problemen:
extreme droogte en een toename
van de overstromingen.

Potocnik wil daarom de inspan-
ningen opkrikken. Hij heeft maat-
regelen klaar voor een rationeler ge-
bruik van water en een correcter ta-
rifering van het watergebruik.

Water is big business. Het Vlaam-
se waterzuiveringsbedrijf Aquafin
bijvoorbeeld heeft een orderporte-
feuille van 1,5 miljard om te kunnen
voldoen aan de Europese kader-
richtlijn water.

Aquafin is een van de topbedrij-
ven inzake waterzuivering in Euro-
pa. Maar het Vlaamse bedrijf werd
opgericht in 1991 om de omzetting
te versnellen van de Europese richt-
lijn voor stedelijk afvalwater. Die be-
paalt dat het afvalwater van alle ag-
glomeraties met meer dan 2.000 in-
woners moet worden gezuiverd
voor het geloosd wordt in de water-
lopen.

‘Sinds begin september is Vlaan-
deren het eerste Belgische gewest
dat volledig voldoet aan de richtlijn
stedelijk afvalwater, met een zuive-
ringsgraad van 80 procent van het
afvalwater,’ zegt Luc Bossyns van
Aquafin. Het Vlaamse bedrijf ont-

wikkelt de technologie voor water-
zuivering in huis.

‘Om 70 procent stikstof uit het
water te halen, moeten vernuftige
besturingssystemen worden opge-
zet voor de zuiveringsstations, die
rekening houden met een plotse
toevloed van regenwater’, zegt Bos-
syns. ‘Die knowhow kan het Vlaams
Gewest nu doorverkopen aan Ne-
derland en Duitsland.’ Aquafin pio-
niert ook met onderzoek om de re-
sidu’s van antibiotica en hormonen-
pillen uit het afvalwater te halen. Of
om fosfor te recupereren voor nieu-
we wasmiddelen.

‘Het effect op de biodiversiteit
van onze waterlopen is duidelijk
zichtbaar en meetbaar’, zegt Bos-
syns. ‘Er zitten meer vissen in het wa-

ter en een aantal vissoorten komen
terug, zelfs de zeehonden en andere
jagers. Veel steden leggen hun wa-
terlopen opnieuw open; kijk maar
naar Diest, Leuven en Mechelen. Dat
is een bewijs van de kwaliteit van het
water.’

Recuperatie geldt ook voor het
energieverbruik: het slib van de zui-
veringsstations wordt vergist, ge-
droogd en in pallets gegoten als
brandstof voor de cementindustrie.
En het kantoor van Aquafin in Aart-
selaar wordt verwarmd met warm-
terecuperatie van het afvalwater van
wasmachines of douches.

De uitdaging voor Bossyns is de
klimaatverandering: ‘Rioleringen
worden nu getest op buien die eens
in de 20 jaar voorkomen.’
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Panetta beveelt
onderzoek naar
wangedrag
generaals

De Amerikaanse
minister van De-
fensie, Leon Pa-
netta (foto), be-
veelt het Penta-
gon uit te zoeken
waarom zoveel
topmilitairen in
de problemen

komen. Het onderzoek komt er na-
dat CIA-baas David Petraeus, een ge-
wezen generaal, en John Allen, een
generaal die de troepen in Afghani-
stan leidt, in opspraak gekomen zijn
wegens overspel.

Beidegeneraalszijnnietdeenigen
die betrokken zijn in een affaire. In
mei werd een commandant van een
divisie parachutisten in Afghanistan
afgezet. Het gerecht vervolgt hem nu
wegens aanranding of overspel in
minstens vijf gevallen. Vorige maand
werdeencommandantvaneenvlieg-
dekschip ontheven van zijn functie
wegens ‘ongepast oordeelsvermo-
gen’. Dinsdag degradeerde Panetta
nog een viersterrengeneraal wegens
ongeoorloofde luxereizen met zijn
vrouw. En de lijst is nog langer.

In tegenstelling tot zijn voorgan-
ger Robert Gates heeft Panetta nog
geen generaals die in de fout gin-
gen, ontslagen. Volgens bronnen in
het Pentagon komt dat omdat de
overtredingen van de bevelvoerders
niet ernstig genoeg waren.

Het onderzoek naar het ethische
gedrag van de hogere officieren
wordt geleid door Martin Dempsey,
de stafbevelvoerder van het Ameri-
kaanse leger. Tegen 1 december
wordt een rapport verwacht, dat
wordt bezorgd aan president Ba-
rack Obama. JV
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De helft van de Europese water-
lopen moet in 2015 zuiver zijn.
Maar die doelstelling halen we
niet, alle inspanningen ten spijt,
waarschuwt eurocommissaris
voor Milieu Janesz Potocnik.

De kwaliteit van het Vlaamse rivierwater is zodanig verbeterd dat erin zwemmen rustig kan. © REUTERS

Europa zwemt nog niet in zuiver water

80%
Vlaanderen zuivert 80 procent
van het stedelijk afvalwater.
Het is daarmee het eerste
Belgische gewest dat voldoet
aan die Europese richtlijn.

AQUAFIN
VLAAMS
ROLMODEL
VOOR EIB
Aquafin krijgt voor dit en vol-
gend jaar een nieuwe lening
van 200 miljoen euro van
de Europese Investeringsbank
(EIB) voor de bijkomende
sanering van lozingspunten,
de bouw van zuiveringssta-
tions en de aanleg van strate-
gische regenpijpwaterleidin-
gen. Het is al de achtste lening
van Aquafin bij de EIB. Sinds
1994 leende het Vlaamse
waterzuiveringsbedrijf al voor
1,4 miljard euro bij de EIB;
alle Belgische waterbedrijven
samen voor 3 miljard euro.
De EIB is een van de belang-
rijkste financiers geworden
van projecten voor het be-
houd van zoetwatervoorraden,
het duurzaam waterbeheer en
het beschermen van maritie-
me gebieden. Wereldwijd is
de EIB de belangrijkste kre-
dietverstrekker aan de wa-
tersector: 16 miljard euro
alleen al de voorbije vijf jaar.
Aquafin geldt bij de EIB als
een rolmodel voor het finan-
cieren van groei en werk.
‘Dit soort klanten hebben we
graag’, zegt Pim Van Ballekom
vicevoorzitter van de EIB.
De EIB-lening dekt een reële
behoefte, want geen enkele
commerciële bank leent nog
op dertig jaar, zegt Aquafin-
topman Luc Bossyns. Aquafin
betaalt op dertig jaar terug via
de factuur voor drinkwater.
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CD&V en Groen hebben bij de
Raad voor Verkiezingsbetwistin-
gen een bezwaar ingediend met
betrekking tot de campagne die
Open VLD voerde in Kortrijk. Het
bezwaar gaat over het respect voor
de privacywetgeving bij grootscha-
lige mailings, de publiciteit in de
onmiddellijke omgeving van kies-
bureaus op de verkiezingsdag, de
lancering van een parallel meld-
punt voor klachten en de mogelij-
ke overschrijding van de toegesta-
ne budgetten. Volgens de Kortrijk-
se liberalen missen de aantijgingen
alle grond. CD&V won de ver-
kiezingen, maar Vincent Van Quic-
kenborne (Open VLD) vormde een
coalitie met sp.a en N-VA.

Klacht tegen
campagne Open
VLD in Kortrijk

VERKIEZINGEN

BELGA

De VRT-nieuwsredactie pakte giste-
ren uit met drie rapporten van de in-
terne auditdienst van de federale
overheidsdienst Financiën. Die had-
den allemaal dezelfde teneur. De
dienst , die slechts twee personeels-
leden telt, is totaal niet in staat om
de 22.000 amtenaren van de admi-
nistratie efficiënt te controleren.
Wanneer er toch onregelmatighe-
den worden vastgesteld, worden die
vaak door leidinggevenden in de
doofpot gestopt.

Het recentste rapport gaat over
een fiscaal controleur die zelf sjoe-
melde met de inrichting van gasten-
kamers. Als de fraude wordt ont-
dekt, wordt het indienen van een
klacht op alle niveaus tegengewerkt.
De man werkt nu op de studiedienst
van de PS.

Eerder had ook al het Rekenhof
de gebrekkige interne controle bij
de fiscus aangeklaagd.

Minister van Financiën Steven
Vanackere (CD&V) wees erop dat

het gaat om ‘zaken uit het verleden’
- lees: van zijn voorganger Didier
Reynders. Hij drukte zijn vertrou-
wen uit in het vermogen van de
nieuwe topman van de fiscus, Hans
D’Hondt, om alle mogelijke mis-
bruiken uit te roeien. D’Hondt er-
kende ‘dat de controle beter kan’.
Maar daar wordt werk van gemaakt.
Over vier jaar zouden er 15 interne
auditors moeten zijn.

Parlementsleden van de opposi-
tie (Groen, Ecolo, N-VA) en de meer-
derheid (Open VLD) willen de be-
voegde ministers aan de tand voe-
len. Daarbij wijzen ze erop dat het
probleem zich niet tot de fiscus be-
perkt. De Open VLD’ers Luk Van Bie-
sen en Gwendolyn Rutten merkten
op dat in sommige andere over-
heidsdiensten de interne auditdien-
sten zelfs nog niet opgericht zijn.

Fiscus slaagt er niet in zichzelf
op afdoende manier te controleren
De fiscus faalt in de bestrijding
van misbruiken in de eigen
gelederen. Ook in andere
federale overheidsdiensten
is er sprake van een gebrekkige
interne controle.

Een van de rapporten
gaat over een sjoeme-
lende controleur die
nu voor de PS werkt.

PIETER HAECK

Het Sint-Jan-Berchmanscollege in
Genk gaf in juni een C-attest aan een
leerlinge die vier onvoldoendes had
gehaald. De leerlinge vocht die be-
slissing aan, met het argument dat
de school haar onvoldoende be-
geleid had om haar leerproblemen
te overwinnen. Drie verschillende
rechters gaven haar gelijk en ook de
Raad van State sprak vijf arresten uit
om de beslissing tot het niet-ver-

lenen van een A-attest te schorsen.
De klassenraad, het schoolor-

gaan dat oordeelt over het uitdelen
van de attesten, bleef al die tijd bij
zijn beslissing, maar net die volhar-
ding bracht de Raad van State ertoe
om een scudraket boven te halen. In
een arrest bepaalde de Raad woens-
dag dat de bevoegdheid van de de-
liberende klassenraad zodanig be-
perkt was geworden dat die geen
andere keuze had dan aan de leer-
linge een A-attest toe te kennen. Dit
op straffe van een dwangsom van
1.250 euro vanaf 17 november 2012.

De school wenste inhoudelijk
niet te reageren, teneinde de privacy
van de leerlingen niet te schenden.
De beslissing over het al dan niet uit-

reiken van een A-attest was gisteren
nog niet gevallen, maar Freddy Ver-
poorten, directeur van de school, gaf
aan zich ‘moeilijk te kunnen voor-
stellen dat er geen A-attest zou wor-
den uitgereikt, gezien de dwang-
sommen die de school zou moeten
betalen’.

Mieke Van Hecke, hoofd van het
katholiek onderwijs, plaatst vraag-
tekens bij de rechtsgang: ‘De Raad
van State was van oordeel dat de
motivering voor een C-attest onvol-
doende was, omdat niet was geant-
woord op de klachten van de moe-
der over de begeleiding van de leer-
stoornissen. Geen voldoende moti-
vatie voor een C-attest, dus komt
men bij een A-attest. Dan oordeelt
men wel dat de leerling de leerstof
volledig verwerkt heeft.’

In de normale beroepsprocedure
in het secundair onderwijs ligt de
eindbeslissing normaal gezien altijd
bij de klassenraad. Zelfs als interne
beroepmogelijkheden, zoals de in-
richtende macht, of externe recht-
banken de beslissing van de klassen-
raad schorsen, kunnen die enkel
vragen dat de klassenraad opnieuw
delibereert over de leerling.

Van Hecke noemt de beslissing
van de Raad van State dan ook een
gevaarlijk precedent. ‘Je kan het niet
met elkaar verenigen dat een klas-
senraad, die de leerling in de prak-
tijk kent, oordeelt dat de leerstof on-
voldoende kent, maar dat die toch
een A-attest moet afleveren omdat
de rechtbank oordeelt dat de moti-
vering voor een C-attest onvoldoen-
de is.’

Persmagistraat Luc Hellin was
niet bereikbaar voor commentaar.

Dwangsom voor
afleveren van C-attest
‘gevaarlijk precedent’
1.250 euro dwangsom voor
elke dag dat een C-attest van
een leerlinge niet wordt om-
gezet in een A-attest. Met die be-
slissing voert de Raad van State
een opmerkelijke charge uit op
de normale beroepsprocedure
in het secundair onderwijs.

PASCAL SMET
PAST BEROEPS-
PROCEDURE AAN
Vlaams minister van onderwijs
Pascal Smet (sp.a) kondigt aan
dat hij de beroepsprocedure
in het secundair onderwijs zal
hervormen. ‘Het belangrijkste
in de nieuwe beroepsprocedure
is dat we zullen proberen de
rechtspersoonlijkheid van de
leerling te versterken’, zegt de
minister. ‘Tegelijk moet de pro-
cedure transparanter en mikken
we erop het aantal betwistingen
af te bouwen.’ Over de timing wil
de minister niets kwijt. ‘Het is

nog in voorbereiding en we zul-
len er te gepaste tijde mee naar
buiten komen. Dan zullen we
het ontwerp voorleggen aan de
onderwijsverstrekkers.’
Over de zaak van Genk wenst
Smet zich niet uit te spreken.
‘In de huidige beroepsprocedu-
re begint alles in de klassen-
raad, maar later in het beroeps-
proces kunnen natuurlijk nog
andere interne beroepsorganen
of de Raad van State op het
toneel komen.’

Prins Filip en prinses Mathilde laten zich de taart smaken tijdens een
receptie in het parlement naar aanleiding van Koningsdag. Koningin
Fabiola moest om gezondheidsredenen voor het eerst verstek geven
voor de plechtigheden. © BELGA/ VIRGINIE LEFOUR

PRINSELIJKE ‘GOESTING’

Ik kan me moeilijk voor-
stellen dat de klassen-
raad geen A-attest
zal uitreiken, gezien
de dwangsommen.

DIRECTEUR
SINT-JAN-BERCHMANSCOLLEGE
FREDDY VERPOORTEN

LARS BOVÉ

Het belang van geheimhouding en
vertrouwelijke communicatie is ner-
gens zo belangrijk als in de strijd te-
gen het terrorisme. Maar de com-
municatielijnen tussen onze terro-
ristenbestrijders is zorgwekkend.
Ook de bewaking van het gebouw
waar de terrorismedossiers te vin-
den zijn, blijkt allesbehalve opti-
maal. Dat staat te lezen in het jaar-
verslag van het federaal parket.

Het federaal parket is het epicen-
trum van de terreurbestrijding in
België. Het voorbije jaar opende het
liefst 84 nieuwe strafonderzoeken
tegen terroristen. Een twintigtal
meer dan de vorige jaren, met nog
65 dossiers in 2010. Ook de instroom
van informatie piekt, met 304
berichten over terrorismegevaren
die het federaal parket vorig jaar
binnenkreeg. Die gegevens kwamen
vooral van de staatsveiligheid, het
antiterreurorgaan OCAD, de lokale
parketten en de federale politie.

Maar de communicatie met de
inlichtingendiensten, de politie en
het crisiscentrum gebeurt ‘uitslui-
tend via niet-beveiligde kanalen’,
meldt het jaarverslag. ‘Niet-geklas-
sificeerde terrorisme-informatie
wordt heel vaak verstuurd via fax,
via internet, zelfs via e-mail, zonder
enige versleuteling of beveiliging’,
zegt federaal procureur Johan Del-
mulle.

‘De geklassificeerde informatie
mogen we echter niet onbeveiligd
versturen, zegt de wet. We werken
daarom met een chauffeur die de
dossiers over en weer rijdt’, zegt Del-
mulle. ‘Maar dat is niet professioneel
en eigenlijk onverantwoord. Je kan
ook niet constant chauffeurs over
het hele land uitsturen.’

Met als pijnlijk gevolg dat heel
wat informatie gewoonweg niet
meer wordt verstuurd naar bepaal-
de diensten. De wekelijkse ‘monitor
terrorisme’, om alle diensten op de
hoogte te houden van de laatste ont-
wikkelingen in de lopende dossiers,
wordt niet eens meer verstuurd naar
de politie en andere diensten. Del-
mulle: ‘De politie moet de papieren
versie komen ophalen in ons kan-
toor of de data kopiëren op een ge-
heugenstick. Dat is natuurlijk alles-
behalve efficiënt. We moeten veel
korter op de bal spelen. Maar we
kunnen dat risico niet lopen.’

‘Met collega-magistraten mailen
we wel nog via de server van justitie.
We krijgen te horen dat dat wel vol-
doende beveiligd is, maar is dat wel
zo?’, stelt Delmulle. ‘Er wordt al ja-
ren gewerkt aan een beveiligd com-
municatiesysteem, ‘BINII’, maar dat

is er nog altijd niet.’ Voor dat BINII-
systeem moet justitie overigens
schooien bij Defensie, en het gaat
dan ook nog eens om verouderde
technologie.

Maar de communicatie is niet het
enige beveiligingsprobleem. Ook
het gebouw van het federaal parket,
naast het Brusselse justitiepaleis,
waar dus alle terreurdossiers liggen,
is gebrekkig of niet beveiligd. ‘Dat is
een groot probleem. ’s Nachts is er
geen permanentie voor de bewa-
king’, bevestigt Delmulle. ‘Als het

alarm afgaat, word ik opgebeld en
kan ik er hooguit privébewakings-
agenten op afsturen. Die zullen pas
na enkele uren ter plaatse zijn. En we
weten ook niet wie die bewakings-
agenten zijn die ’s nachts in onze bu-
reaus zouden rondlopen. Ook dat ri-
sico kunnen we niet nemen.’

Er is meer. ‘De mensen die over-
dag het gebouw bewaken, kregen
van de federale overheidsdienst Jus-
titie gsm’s die op veel plaatsen in het
gebouw geen ontvangst hebben. Ze,
zijn dus van weinig nut bij evacuatie
of agressie.’ In zijn jaarverslag ver-
meldt het federaal parket verschil-
lende incidenten, zoals een brand-
alarm, waarbij dat pijnlijk duidelijk
werd. De aankoop van zes walkie-
talkies van 1.615 euro zou soelaas
bieden, maar die ‘investering’ laat
op zich wachten.

Zelfs het printen van documen-
ten kan niet meer vertrouwelijk ge-
beuren. Een jaar geleden zijn bij het
federaal parket vier multifunctio-
nele kopieertoestellen geplaatst. De
magistraten zullen alleen nog via
die centrale printers documenten
kunnen afdrukken, faxen uitwisse-
len en documenten scannen. Del-
mulle: ‘Vier gemeenschappelijke
toestellen voor 24 magistraten en 60
medewerkers, dat is totaal niet aan-
gepast aan onze wereld van geheim-
houding.’

En dan lezen we in het jaarverslag
ook nog dat het federaal parket on-
tevreden is over de beschikbaarheid
van terrorismespeurders. ‘Het moet
sneller, discreter, soepeler, kwali-
teitsvoller en dus in één woord: effi-
ciënter!’

Terrorismediensten luiden
alarmbel over informatielekken
De beveiliging van de communi-
catie tussen onze antiterreur-
diensten, is rampzalig. Dat
blijkt uit het nieuwe jaar-
verslag van het federaal parket,
dat De Tijd kon inkijken.

Federaal procureur Johan Delmulle: ‘Deze situatie is niet professioneel en eigenlijk onverantwoord.’

Elf jaar na de aanslagen
van 9/11 zou je denken
dat de terrorisme-
bestrijding in ons land

op volle toeren draait. Maar,
think again. Het nieuwe jaar-
verslag van het federaal parket
doorprikt die illusie. Terwijl de
informatie over potentiële
terroristen blijft toestromen,
blijkt de beveiliging van de
communicatielijnen tussen de
terrorismebestrijders een ramp
te zijn. Alleen via chauffeurs die
met de gevoeligste dossiers van
hot naar her rijden is de veilig-
heid gegarandeerd. De veilig-
heid van de chauffeurs daaren-
tegen... Al jaren wacht het fede-
raal parket op het beveiligde
communicatiesysteem BINII en
dat is dan nog een afdankertje
van het leger, ook al verouderd
dus. Het probleem is dat
opeenvolgende ministers van
Justitie dat probleem niet heb-
ben aangepakt. Waarom niet?
Het is toch zo vanzelfsprekend?
Het is bijna even gênant voor
België als de affaire-Petraeus
voor de Amerikanen.

ONZE MENING
LARS
BOVÉ
Redacteur
justitie

Gênant

MISBRUIK
IN DE KERK
AL 596 ZAKEN
BIJ GERECHT
In zijn jaarverslag meldt het
federaal parket ook dat het al
596 dossiers heeft van slacht-
o,ers van seksueel misbruik
in de kerk. Daarvan komen
slechts 13 dossiers van de
commissie-Adriaenssens. Veel
slachto,ers stapten naar hun
lokaal parket (90 dossiers). De
bulk, 246 dossiers, zijn rechts-
reeks ingediend bij het fede-
raal parket. De bisschop van
Gent bezorgde het gerecht
nog 31 dossiers. 77 dossiers
kwamen via de onderzoeks-
rechter die het dossier ‘Kelk’
over schuldig verzuim van de
kerk onderzoekt. En 58 dos-
siers gaan over mogelijk mis-
bruik door paters-salesianen.

Mieke Van Hecke. © PN
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