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Carnaval (1)
‘De Aalsterse carnavals-

groep Eftepie gaat voor de
prijs van de meest
controversiële praalwagen,
een deportatiewagen voor
Franstaligen met een pop van
premier Elio Di Rupo (PS) in
een regenboog-T-shirt. De
leden van de groep dragen
namaak SS-kostuums en
maskers van N-VA-voorzitter
Bart De Wever, schepen
Karim Van Overmeire en
burgemeester Christoph
D’Haese.

Carnaval (2)
Bart De Wever reageert

rustig. ‘Het hoort nu eenmaal
bij carnaval om te lachen met
machthebbers’, zegt hij in Het
Laatste Nieuws. ‘Als die
carnavalisten dit grappig
vinden, doen ze maar.’

Inspanning
‘Vlaanderen klopt zich

verkeerdelijk op de borst over
zijn unieke begrotings-
prestatie’, zei kamerlid Luk
Van Biesen (Open VLD)
gisteren in het
begrotingsdebat. Hij riep op
de budgettaire inspanningen
beter te verdelen tussen de
federale staat en de
regio’s. ‘Het verschil in
begrotingsinspanningen dat
beide entiteiten moeten
leveren, is niet langer te
rechtvaardigen.’

Met bijdragen van
Wim Winckelmans.

Kreten&
gefluister

V A N O N Z E R E D A C T E U R

BART BRINCKMAN
BRUSSEL | Geert Bourgeois

(N-VA) meldde gisteren op zijn
webstek wat CD&V al langer fluis-
tert. De zesde staatshervorming
start ten vroegste op 1 januari
2015, in plaats van op 1 januari
2014. Een snellere implementatie
lijkt niet haalbaar. De Vlaamse mi-
nister van Binnenlands Bestuur
tilt er niet zwaar aan. De volgende
Vlaamse verkiezingen staan zo in
het teken van de invulling van dat
Vlinderakkoord.
Toch verbaast Bourgeois’ opmer-
king. Zijn partij maakt van de ver-
kiezingen van 2014 de grote klad-
deradatsch tussen de regionale en
federale bestuursniveaus. De cam-
pagne staat in het teken van de
boedelscheiding tussen Vlaande-
ren en Wallonië. In plaats van de
zevende staatshervorming na te
streven, lijkt Bourgeois zich neer
te leggen bij de invulling van de
zesde.
Bovendien speelt zijn houding in
de kaart van de traditionele partij-
en. Technisch zal alles op tijd
klaar zijn. Maar dan rest de regio-
nale regeringen onvoldoende tijd
om tegen de verkiezingen iets con-
creet met de nieuwe bevoegdhe-
den te doen. Ook het overgehevel-

UITVOERING STAATSHERVORMING

Vlinderakkoord
wellicht pas
vanaf januari
2015 van start
De zesde staatshervorming
zal wellicht niet meer voor
2014 zijn. Budgettair en
organisatorisch gaat het om
een ongeziene operatie.
Overgangsmaatregelen worden
onafwendbaar.

In plaats van
de zevende staats-
hervorming na
te streven, lijkt
Bourgeois zich
neer te leggen
bij de invulling
van de zesde

De regio’s hebben
wellicht jaren
nodig om de
nieuwe bevoegd-
heden naar hun
hand te zetten

© rr

de budget zal in het begin flink
pijn doen. Onder het mom van ‘zie
je wel, het Vlinderakkoord werkt
niet’ kan de N-VA dit in de cam-
pagne exploiteren. Bourgeois wil
daar dus niet aan meedoen.
Ten gronde heeft de minister ge-
lijk. De implementatie van het
Vlinderakkoord wordt een hache-
lijke klus. De overheveling van on-
der meer de kinderbijslag, de
woonbonus en het arbeidsmarkt-
beleid blijft een indrukwekkende
operatie. Toch bestaat de hoop om
alle teksten nog voor de paasva-
kantie bij het parlement in te die-
nen. Voor de zomer kan dan alles
worden goedgekeurd.
Alleen de financieringswet dreigt
roet in het eten te gooien. Tech-
nisch is er geen probleem. Maar de
cijfers moeten worden geactuali-
seerd volgens de doorgevoerde fe-
derale besparingen (zo zijn bij-
voorbeeld enkele milieuvriende-
lijke fiscale aftrekposten ge-
schrapt). Ook moeten de gewesten
een deel van de federale bespa-
ringsinspanning overnemen. De
gesprekken daarover beloven
moeizaam te verlopen en landen
wellicht pas rond mei of later.
In september volgt de begrotings-
opmaak voor 2014. Zowel voor de
federale overheid als voor de re-
gio’s lijkt het te kort dag om het
Vlinderakkoord daarin te incor-
poreren. Vandaar de groeiende
politieke consensus om de imple-
mentatie met een jaar uit te stel-
len. Sowieso worden overgangs-
maatregelen onafwendbaar, al het
personeel kan niet op een dag
worden overgeheveld. Uiteinde-
lijk hebben de regio’s wellicht ja-
ren nodig om de nieuwe bevoegd-
heden naar hun hand te zetten.
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Bij huiszoekingen van de
Spoorwegpolitie in Brussel en
Berlare werden elf mensen opge-
pakt. Er werden ook 1.500 voor-
werpen aangetroffen, waaronder
fietsen, computers en juwelen. De
huiszoekingen passen in een on-
derzoek naar helers van goederen
die in metro- en spoorwegstations
werden gestolen. (belga)

IN BEELD
Gestolen
goed

LAND VAN OOIT

Exploitanten
veroordeeld

TONGEREN (BELGA) | De ex-
ploitanten van het in 2007 fail-
liet gegane attractiepark Land
van Ooit in Tongeren zijn ver-
oordeeld tot 3 jaar cel met uit-
stel en een boete van 11.000 eu-
ro. Marc Taminiau (72), zijn 71-
jarige vrouw en 56-jarige zoon
moeten ook 1.854.444 euro scha-
devergoeding betalen en kregen
een beroepsverbod van 10 jaar.
Het trio stond terecht voor on-
der meer valsheid in geschriften,
misbruik van vennootschapsgoe-
deren en inbreuken tegen de
faillissementswetgeving.
‘De beklaagden hadden een
groot gemis aan realiteitszin en
een overmoed die het aanvaard-
bare overschrijdt’, stelt het von-
nis. Paul Engelen, advocaat van
de familie Taminiau, zei zeker
beroep aan te tekenen.

KINDERMISBRUIK

Pedofiel uit
Lubbeek deze
zomer vrij

BRUSSEL | Een Nederlandse
rechter heeft de 52-jarige pedo-
fiel uit Lubbeek die werd ont-
maskerd door een undercover-
journalist tot twee jaar cel ver-
oordeeld. Omdat hij sinds febru-
ari 2012 in de cel zit, komt hij
normaal gezien na twee derde
van zijn straf vrij, met name aan
het begin van de zomervakantie.
Er wacht hem in België wel nog
een strafzaak wegens het bezit
van kinderporno. (phu)

WONEN

215.000 euro
voor kleinste
huis van Brussel

BRUSSEL | Het kleinste huis
van Brussel, dat een gevel heeft
van 2,75 meter, is gisteren ver-
kocht voor 215.000 euro.
De nieuwe eigenaar, een Frans-
sprekende man die anoniem wil
blijven, is van plan het pand te
‘commercialiseren’.
Maar het wordt ‘geen café, geen
restaurant en ook geen museum.
Het is een verrassing’, zegt de
man. Het huis in de Kaasstraat
vlak bij de Grote Markt had bij
de openbare verkoop een start-
prijs van 146.200 euro. (dbb)

V A N O N Z E R E D A C T E U R S

GEERT NEYT
MATTHIAS ADRIAENSEN
ANTWERPEN | De Antwerpse

raadkamer vindt dat Marc V.,
toenmalig directeur van het Psy-
chiatrisch Centrum Broeders
Alexianen in Boechout, en psychi-
ater Geert D. schuldig verzuim
hebben gepleegd door te weigeren
Jonathan Jacob op te nemen in
hun instelling.
Jacob, een fervente bodybuilder,
was onder de invloed van amfeta-
mines toen hij op 6 januari 2010
helemaal verward werd opgepakt
in Mortsel.
Na overleg met zijn ouders werd
besloten hem gedwongen te laten
opnemen in de psychiatrische in-
stelling in Boechout. De jongeman
kampte al langer drugsverslaving

die leidde tot psychoses en vlagen
van paranoia.
Toen hij onder politiebegeleiding
in de instelling aankwam en daar
van psychiater V. te horen kreeg
dat hij de isolatiecel in moest, ging
hij door het lint.
‘Wij weigeren zo goed als nooit ie-
mand, maar de jongeman gedroeg
zich totaal onhandelbaar’, zegt Raf
De Rycke, gedelegeerd bestuurder
van de Broeders van Liefde, waar-
onder de instelling in Boechout
ressorteert. ‘Bij mijn weten was
het de allereerste keer dat het bij-
zonder bijstandsteam (BBT) van
Antwerpen naar onze campus
moest komen.’
Door die weigering belandde Ja-
cob in de politiecel van Mortsel.
Daar moesten acht agenten van
het BBT hem in bedwang houden

STERFGEVAL IN POLITIECEL WORDT SCHULDIG VERZUIM

Psychiater die weigerde
te behandelen vervolgd

‘Wie zal nu nog een
patiënt durven te
weigeren? Gaan we
naar Amerikaanse
toestanden waar
artsen om de
haverklap worden
aangeklaagd’
RAF DE RYCKE
gedelegeerd bestuurder
Broeders van Liefde

De dood van Jonathan Jacob, een 26-jarige drugsverslaafde
uit Affligem, in een politiecel in Mortsel krijgt drie jaar
later toch nog een gerechtelijk gevolg. De psychiatrie vreest
een precedent.

Vader Jan Jacob en zijn echtgenote Tineke met een foto van hun overleden zoon Jonathan. © Pol De Wilde

en kreeg hij ook een kalmeermid-
del. Waarna hij plots overleed in
de cel. De autopsie-arts stelde
zware interne bloedingen vast
door scheuren in de lever en het
buikvlies.
De Broeders van Liefde betreuren
ten zeerste de verwijzing van de
directeur en hoofdarts naar de
correctionele rechtbank en staan
‘voor honderd procent’ achter hun
personeel. Ze overwegen in be-
roep te gaan.

Testcase

‘Ze hebben helemaal geen schul-
dig verzuim gepleegd’, zegt Raf De
Rycke. ‘Ze hebben integendeel
heel zorgvuldig gehandeld. Het
was immers niet verantwoord de
jongeman op te nemen. Hij bracht
de veiligheid van het personeel en
de patiënten in het gedrang.’
Voor De Rycke is deze zaak een
testcase. ‘Hoe ver reikt de verant-
woordelijkheid en aansprakelijk-
heid van een psychiatrisch zieken-
huis op het vlak van veiligheid en
bescherming? Herinner u ook de
arts van Kim De Gelder die ter ver-
antwoording werd geroepen om-
dat hij zijn patiënt niet had laten
colloqueren. Wie zal nu nog dur-
ven te weigeren om een patiënt op
te nemen? Gaan we naar Ameri-
kaanse toestanden waar artsen
om de haverklap worden aange-
klaagd?’

Isoleercel

‘Een psychiatrisch ziekenhuis is
geen gevangenis. Het is overigens
niet de kernopdracht van de sec-
tor geestelijke gezondheidszorg
om in te staan voor de maatschap-
pelijke veiligheid. Dat is het werk
van de politie.’
‘Dat zal wel’, zegt Gert Cockx van
politievakbond NSPV. ‘Maar een
persoon die in dergelijke toestand
verkeert, hoort niet thuis in een
politiecel met tal van mogelijkhe-
den om zichzelf bewust te verwon-
den. Waarom kan men her en der
geen isoleercellen voorzien waar
men de persoon kan laten uitra-
zen in plaats van hem met geweld
te moeten overmeesteren? De iro-
nie is natuurlijk dat zo’n isoleercel
zich wel in de instelling bevond.’
Agent Koen N. heeft in elk geval
al beroep aangetekend.


