
	   	  

JEROEN VAN HORENBEEK
BRUSSEL

Werknemer, huismoeder of
puber. De christelijke
arbeidersbeweging (ACW)
vertegenwoordigt via een
dozijn aftakkingen al
decennialang katholiek
Vlaanderen.

Wat is het grootste weekblad in
Vlaanderen?Visie, het tijdschrift van de
christelijke arbeidersbeweging,met een
oplage van 1,2miljoen exemplaren.Het
antwoord zegt alles over de maat-
schappelijke actieradius van het ACW.
Hét ACW bestaat nochtans niet. De

organisatie onder leiding van voorzitter
PatrickDeveltere is een ‘vereniging van
verenigingen’. Een van de belangrijkste
dochters is ongetwijfeld de christelijke
vakbond ACV van topman Marc
Leemans. Diens secretaris, Ann
Vermorgen, is niet voor niets tegelijk
ondervoorzitster bij ACW. In een vak-
bondsland als België, waar drie op de
vierwerknemers zijn gesyndicaliseerd,
lopende groenjassen vanACVhet dikst.
Met 1,7 miljoen naar eigen zeggen.
Al is dat ‘peanuts’ in vergelijkingmet

ziekenfondsCM.Zowathalf België, goed

4,5 miljoen mensen, passeert bij de
ChristelijkeMutualiteit met een briefje
vande dokter. Daarnaast doennog eens
85.000 gezinnen jaarlijks eenberoep op
Familiehulp,waar 12.000 personeelsle-
den klaarstaan voor thuiszorg.
Dekatholieke zuil is dusnooit veraf in

Vlaanderen. In rust- en ziekenhuizen
maar eveneens op jeugdkam-
pen, jongeren-

vakanties of Italiaanse kooklessen van
de vrouwenbond Femma in een paro-
chiezaal. Er is ook nog Wereldsolida-
riteit, de ngo vanhetACWdie jarenlang
geleid werd door Develtere.
Zeer belangrijk: het ACW waart ook

door deWetstraat. De beweging is hof-
leverancier voor stemmen én politici
van CD&V. De Vlaamse ministers Jo
Vandeurzen, Hilde Crevits en Joke
Schauvliege zijn allemaal kinderen van

de zuil. Ook financiënminister Steven
Vanackere is een erkendmandataris.Hij
dankt zijn vicepremierschapaanhet feit
dat hetACWhuiverde voor ‘Crembo’ op
die post.
Arco, tot slot, is de financiële rugge-

graat vande arbeidersbeweging.Dehol-
ding was een van de grootste aandeel-
houders van Dexia. Wat ook meteen
haar ondergang betekende toen de
Frans-Belgische bank kapseisde. De
onverkwikkelijke rol die Arco en het
ACW daarin spelen, straalt nu af op de
hele zuil. Tot ongenoegenvandemil-
joenenmensen aan de basis.

SOFIE VANLOMMEL
BRUSSEL

Deacht verdachtenvandegrove
vechtpartij begin januari, de ‘acht
vanEindhoven’,werden
opgespoordviabewakings-
beelden, tv enTwitter.Devijf
Belgischeverdachtenmoeten
noguitgeleverdworden,maar
hetproceswordt indemedia al
volopgevoerd.

Hij heeft spijt en hij vindt het niet leuk dat
“iedereen op straat” hem nakijkt. “Ik ben
eigenlijk al genoeg gestraft in de media.”
Maarhij zal zijnverantwoordelijkheidniet
ontlopen. Dat zei de 19-jarige Brett S., een
van de acht jongens die verdacht worden
van mishandeling van een 22-jarige man
in Eindhoven, met vochtige ogen tegen
reporter Danny Ghosens van de
Nederlandse zender PowNed. Daarmee
kreeg het onbeschofte tv-station precies
wat het wilde: Ghosens jaagt al weken op
publiekebekentenissen. Bijhunlaatstever-
schijning voor de raadkamer in Turnhout
zat hij de jongens met camera en micro-
foonachterna. “Lafaard”, riepGhosens. En:
“wees eenman en komnaarNederland.”
Sommige jongensreageerdenstoer (‘sef-

fes gooi ik u en uwe camera in het water,
man’, dixit de 17-jarige Ilias B.), Brent L.
(door PowNeduitgeroepen tot ‘kopschop-
per’ omdathij het slachtoffer ophet hoofd
bleef stampen) snoerde zijn capuchon
dicht, JordyM. (18)bleef stugvoorzichuit-
staren en Brett S. nam de benen. Vtm en
VRT stonden erbij en keken er naar.

Pest of cholera
DeopmerkelijkebiechtvanBrettwerdeen
dag later overigens dunnetjes overgedaan
door vtm, in het gezelschap van zijnmoe-
der. Zij komt de kijker mogelijk bekend
vooralsboerinConnyaanhetprogramma
Boer zkt. Vrouw, of uit de interviewsdie ze
de afgelopen weken aan de gespeciali-
seerdepersgaf.Ookzijhadzoietsnooitvan
haar zoon verwacht maar ze vond het
“chique”dathij zijn fouten toegafenhij zou
zijn verantwoordelijkheid zeker niet ont-
lopen. Zijnadvocaat, Jean-Marie Paklons,
verklaarde dan weer aan de VRT dat zijn
cliënt zelf zijn verhaal wilde doen, dat het

kiezen was “tussen pest en cholera” maar
datde jongenzichopdezemanier tochhad
kunnen verweren. “Hij is door dit soort
journalistiek in de hoek geduwd.”
Advocatenvandeanderezeven jongens

waren in de eerste plaats verrast, en niet
allemaal even aangenaam, door het char-
meoffensief. Brett zegt inhet interviewdat
hij als eerste tweeklappenheeftuitgedeeld
‘omhetconflict tedoenstoppenendemin-
derjarige jongens tebeschermen’.Hijwerd
geprovoceerddoorhet slachtoffer, zegthij.
Hij wil niet ingaan op wat de andere jon-
gens deden maar laat verstaan dat het
grootste leed pas is geschied nadat hij zijn
rug had gedraaid.

Publieke opinie
Met achtwaren ze dus, drie Nederlanders
envijf Belgen, die vrijdag4 januari op stap
gingen inEindhoven. Opde terugwegnaar
deautosloegenzeeen22-jarigemanschijn-
baar willekeurig in elkaar. Aangifte was
nooiteenoptie, zeiBrettS. “Wewarenbang
voor de straf.”
Op 21 januari toonde het AVRO-pro-

gramma Opsporing Verzocht bewakings-
camerabeeldenvanhet incident. Demega-
foon van de sociale media, aangevuurd
doorPowNed, deed zo goedhaarwerkdat
in een mum van tijd adressen, telefoon-
nummers en Facebookprofielen van ver-
dachtenbelaagdwerden. Deachtmeldden
zichaan,depolitie rukteuit voorextra toe-
zicht.
Twee jongens van 15 en 17 zitten sinds-

dien in een Nederlandse cel. Een derde
Nederlandse tienerwerd snel vrijgelaten.
Deadvocatenvandevijf verdachtendie

nog in België verblijven, verzetten zich
tegendeNederlandsevraagomuitlevering.
“Wevindendekwalificatiepogingtotdood-
slag overdreven”, zegt FreddyMols, advo-
caatvanBrettL. “Wehebbende indrukdat
druk van de publieke opinie in Nederland
er al voor heeft gezorgd dat de zwaarst
mogelijke kwalificatie is gehanteerd voor
alle jongens.” Unisono vragen de advoca-
ten om “een eerlijk proces”. Daar hebben
ze inelkgeval rechtop,herhaaltMols. “En
datproceswordtnogaltijd inderechtbank
gevoerd, niet in demedia.”
Volgende week beslist de raadkamer

over het beroep dat de vijf advocaten heb-
ben aangetekend tegen de overplaatsing
vande jongensnaarNederland.Eenvande
eisen is de voorwaarde dat ze hun straf in
België kunnen uitzitten.

Verdachtenboeten indemedia
Na klopjacht op ‘acht van Eindhoven’ volgt tranerige biecht van Brett S. op PowNed
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Systeem
dienstencheques
staatopontploffen

BRUSSEL —Het stelsel van goedkope huis-
houdhulpstaatopontploffen.Dewinstmar-
ges worden kleiner. Kleine bedrijven, die
gemiddeld nog 80 cent netto overhouden
per cheque, staat hetwater aande lippen.
Veel dienstenchequebedrijven zijn te

koop of gaan failliet. Alleen volumespe-
lers kunnen nog mooie winsten boeken.
Demarkt is in sneltempo aan het conso-
lideren. Insiders schatten dat binnen af-
zienbare tijdnog 150vande3.000 spelers
overblijven.DeTijdploosde jaarrekenin-
gen van de dienstenchequebedrijven na
en spraken met werkgevers, schoon-
maaksters en vakbonden.
Jarenlang waren de cheques, die de

overheidvoor70procent subsidieert, voor
veel spelers een geldmachine. Met
870.000 gebruikers, 150.000 jobs en een
kleine 3.000 bedrijven zijn de diensten-
cheques de grootste motor van (laagge-
schoolde) tewerkstelling in decennia.
Ook de klant merkt de problemen. In

sommige regio’s zijn er wachtlijsten van
maanden.Hetverloop isgroot. In2011was
25 procent van de schoonmaakhulpen
nieuw inhet systeem, 18procenthieldhet
dat jaar voor bekeken. Met cijfers tot 30
procent piekt ook het ziekteverzuim.
Bovendien is het systeem een vehikel

om buitenlandse arbeid te subsidiëren.
Toch blijft de vraag naar huishoudhulp
stijgen.Maar er zijn grenzenaanhoeveel
vrouwen je nog in dat statuut aan het
werk kunt krijgen. De meeste schoon-
maakhulpen worden amper begeleid,
vooral dan in bedrijvenwaar de cheques
moeten rollen.
Dat is niet zonder gevaar, meent pro-

fessor Jozef Pacolet van het onderzoeks-
instituutHiva (KULeuven). “Ruimeenop
devier jobsdie tussen2000en2010 inons
land gecreëerd werden, waren diensten-
chequejobs. Het heeft de schijn van een
actieve economie te zijn, maar dat is het
niet.Het is laagproductieve arbeid, tegen
precairevoorwaarden,waardestaatnetto
een kleinmiljard euro tegenaan gooit.”
Alswewillen dat het systeemblijft be-

staan, zegt Pacolet, moet de prijs voor de
gebruikernaaromhoog. “Eengrote sane-
ringeneencorrecteprijs.Dat ishetdraai-
boek voor een stabiele dienstencheque-
sector.” (DT)

ACW:katholiekekoepelmetvelekamers

Ziekenzorg Jeugd-
beweging

Sociaal-
culturele
organisatie

Vakbond Gezinszorg Ngo Hobby-
en reis-

organisatie

Vrouwenbond Zieken-
fonds

Ouderen-
vereniging

van de 3.000
dienstencheque-
bedrijven zouden
binnen afzienbare tijd
nog overblijven

150

‘Ik ben al genoeg
gestraft in de media’

Oppositiepartij N-VA zegt dat de
winstbewijzen van het ACW in
Belfius niet verkocht kunnen wor-
den en geen verkoopwaarde heb-
ben. N-VA-Kamerlid Peter
Dedecker citeerde gisteren in De
zevende dag uit jaarrekeningen
van Sociaal Engagement. Uit de
tekst zou blijken dat die winstbe-
wijzen niet verkocht mogen wor-
den. “Waarom betaalt de regering
dan 110 miljoen euro belasting-
geld?”, vraagt Dedecker zich af.
Belfius nam eind januari de winst-
bewijzen over. Van de 110 miljoen
euro recupereert de staatsbank
wel het overgrote deel (72 miljoen
euro) in de vorm van een eeuwig-
durende lening. Het ACW en zijn
Franstalige tegenhanger MOC krij-
gen in ruil een jaarlijkse rente van
6,25 procent. De rest van de af-
koopsom keert Belfius aan de ar-
beidersbeweging uit gespreid
over een periode van tien jaar.
ACW ontkende gisteren dat er
iets mis is met de afkoopregeling
die ze sloot met Belfius. In een
mededeling vraagt het ACW “dat
er onmiddellijk gestopt wordt met
het ten onrechte zwart maken”.
(JVH/BELGA)

WINSTBEWIJZEN

N-VA: ‘Mochten niet

verkocht worden’

‘Iedereen kijkt me na
op straat’

‘Aangifte? We waren
bang voor de straf’

De christelijke
arbeidersbeweging
is ook aanwezig in
de Wetstraat als
hofleverancier voor
stemmen en politici
van CD&V
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MarcDutrouxwildegaragistworden
DOUGLAS DE CONINCK
BRUSSEL

MarcDutrouxverschijnt
vandaagopnieuwvoorde
strafuitvoeringsrechtbank in
Brussel. Omtevernemendat zijn
voorstel omzichals ‘zelfstandig
garagist’ inAntwerpen te
vestigenniet isweerhouden.

Het beeld vande verwilderdeDutroux in
het Brusselse justitiepaleis lijkt er één te
worden dat zich eens per jaar zal voor-
doen. Ook al beseft de tot levenslang ver-
oordeeldekindermoordenaarzelfdat zijn
kansen op een vervroegde voorwaarde-
lijke vrijlating nihil zijn, hij ervaart de
overbrenging van de gevangenis van
Nijvel naarBrussel als aangenameafwis-
seling. Dutroux leeft in de gevangenis in
een nagenoeg totale afzondering. Als de
strafuitvoeringsrechtbank (SURB) van-
daagzijn verzoekafwijst –watwordt ver-
wacht – kan hij over een jaar een nieuwe
pogingwagen.Het vonniswordt vandaag
om 14 uur in een openbare zitting voor-
gelezen.
Het Nieuwsblad kon het advies van de

gevangenisvanNijvel inkijken.Datadvies
is, ook niet onverwacht, over de hele lijn
negatief. Een baan heeft Marc Dutroux
(56) niet gevonden.Hij stelde voor omop

zelfstandige basis garagist te worden of
‘hersteller van koetswerken, of loodgie-
ter’.Niet realistisch, vindt degevangenis-
directie.Dutrouxheeft voorgeenvandeze
jobs eenopleidinggenoten.Hij heeft zich
ook niet bijgeschoold in de gevangenis.
Ten tijde van zijn arrestatie had Marc
Dutrouxhet statuut van invalide. Hijwas
permanent indeweermetverbouwingen
in zijnhuizenenhet sleutelenaanauto’s.

Twee mogelijke adressen
Dutroux gaf tweemogelijke adressen op
waar hij dacht te kunnen gaan wonen.
Eenadres blijkt dat te zijn van een vrouw
metwiehij correspondeert, eenanderdat

vanPetrusV.H.Hij is een78-jarigehomo-
seksueel uit Antwerpen die in 1998 met
hem begon te corresponderen en dat al
die tijd is blijven doen. V.H. is passioneel
verliefdopDutroux,hijwistooit al eensde
gevangenisdirectie te misleiden en hem
tebezoeken.Hij doet allemogelijkebood-
schappenvoorDutrouxenvoordienskin-
deren. V.H. is een ex-charmezanger en
woont tegenover een grote katholieke
school in het centrum van Antwerpen.
Dutroux voegde een brief toe van V.H.
waarin die zegt dat hij twee kamers over
heeft, Dutroux zou daar zijn intrek kun-
nennemen. In eerste instantie nog,want
zowel de vrouwalsV.H. gaven inmiddels
te kennen van hun plan af te zien.

Menselijke behandeld
Ook omtrent “houding tegenover zijn
slachtoffers” kreeg Dutroux alleenmaar
slechte punten. Tijdens een van de
gesprekkenmetpsychiaters lietDutroux
zich ontvallen dat hij “de meisje toch op
eenmenselijkemanierbehandeldheeft”.
En ook al geeft Dutroux zelf aan dat hij
veranderd is en geen enkel gevaar meer
kan inhouden voor de samenleving, acht
degevangenisdirectiedekansoprecidive
nogaltijd reëel.Voorhij in 1996werdont-
maskerd alsmeervoudig kinderontvoer-
der en -moordenaar werd hij in 1989 al
veroordeeld voor soortgelijke feiten.

Politieagenten terugnaarrijschool

BRUSSEL—Politieagentenzullengemak-
kelijker opnieuw rijles kunnen volgen.
Dat antwoordde minister van
BinnenlandseZakenJoëlleMilquet (cdH)
opeenparlementaire vraag. Een theore-
tischeeneenpraktischeopleidingdefen-
sief rijdenmoetenhet aantal ongevallen
met een dienstvoertuig doen dalen.
Bij de federalepolitie alleenalwerden

er 270 ongevallen gemeld in 2011.

Opvallend is dat slechts een derde daar-
van gebeurde tijdens een interventie.
KamerlidLukVanBiesen (OpenVld) liet
het kostenplaatje berekenen en stelde
een parlementaire vraag. De federale
politie voerdezelf voor676.350euroaan
herstellingenuit. Nog eens 173.400 euro
werd betaald aan externe firma’s.
“De totale kostprijs ligt nog hoger,

want ongevallen met voertuigen van de
lokalepolitie enongevallenmeteen total
losswerdenniet opgenomen in de bere-
kening”, zei Van Biesen gisteren in de
krant De Zondag. Minister van
Binnenlandse Zaken JoëlleMilquet ant-
woordde daaropmeer rijlessen te voor-
zien voor de politie. (LH)

ongevallenwerden er
bij de federale politie
genoteerd, slechts een
derdewas tijdens een
interventie

270

Veelmeerpech tijdenskrokusvakantie
BRUSSEL —Meer Belgen op wintersport
tijdens de krokusvakantie vertaalde zich
bij Touring in flinkmeerwerk.Het aantal
oproepenvoor bijstand vanuit het buiten-
land klommet ruim 45 procent tot 2.512,
tegenover 1.730 in 2012.
Het aantal interventies ophet terrein in

het buitenland ging van 673 naar 1.003 dit
jaar (een stijging van 49 procent).
Reisbijstandsorganisatie VAB had vrijdag
al melding gemaakt van 56 procent meer
pechgevallenen38procentmeerski-onge-

vallen. Ook het winterweer in eigen land
leidde tijdensdeeerstezevendagenvande
krokusvakantie tot 11.990 pechverhelpin-
gen inBelgië, tegenover 10.831 in2012.
Het aantal medische interventies steeg

van 272 naar 477, waarvan 83 procent uit
de skigebiedenenandereexternebestem-
mingen.Touringrepatrieerde30mensen,
vier minder dan vorig jaar. De meeste
medischedossierskwamenuitOostenrijk,
gevolgd door Frankrijk, Duitsland,
Zwitserland en Italië. (BELGA)

ANN DE BOECK
BRUSSEL

Deverkoopvan illegale dvd’s
wordt steedspopulairder.Voor
videotheekhouders is het vaakde
enigemanieromhethoofdboven
water tehouden. InBrussel rolt
depolitie het ene labonahet
andereop. ‘Het gaat omeen
professioneel georganiseerd
netwerk’, zegt politie-
woordvoerder JulieMampuy.

“Een halfslachtige grijze kopie van de
cover, een simpel plastic hoesje. Je kunt
er niet naast kijken: dit is namaak.Maar
ondanks die erbarmelijke kwaliteit blij-
venmensendie filmskopen.”Amperdrie
tot vijf euro kosten ze, de illegale dvd’s
die je onder de toonbank kunt kopen. In
zowat elke stad, maar vooral in Brussel.
Ondanks de inspanningen vande politie
tiert de verkoop er welig.
“Wij hebben agenten die zich alleen

maar bezighoudenmet namaakproduc-
ten. De verkoop daarvan is immers ille-
gaal”, vertelt Julie Mampuy van politie-
zoneBrussel-West. “Dehandel in illegale
dvd’s is wijdverspreid, vaak stoten we
dan ook toevallig op een illegaal handel-
tje. In andere gevallen doen we een raz-
zia na een tip.”

Druppel op hete plaat
Een illegale filmkopie maken is makke-
lijk. Je hebt er alleen eendvd-brander en
een kopieerapparaat voor nodig. Maar
wie houdt zich daarmee bezig? De poli-
tie onderscheidt grofweg drie catego-
rieën. “Vaak gaat het om de traditionele
videotheek opdehoek.Daarnaast zijn er
de nachtwinkels, die mee op het lucra-
tieve handeltje springen.Minder belang-
rijk maar ook aanwezig zijn de straat-
venters. Op de donderdagmarkt in
Molenbeek betrappenwe elkeweekwel
enkele mannenmet illegale dvd’s.”
Vaak gaat het om films die op dat

moment nog in de cinema te zien zijn.
De beelden die je te zien krijgt, werden
met een verborgen camera gefilmd in de

cinemazaal. Die dader vindt de politie
zelden. “De verkopers zijn misschien
amateurs, maar ze maken deel uit van
een professioneel georganiseerd net-
werk.”
In Brussel rolt de politie het ene labo

na het andere op. “Onlangs hebben we
nog een gigantisch opslagdepot ont-
manteld. Dat fungeerde als een soort
groothandel waar alle Brusselse verko-
pers hun voorraad konden inslaan”,
aldus Mampuy. “Maar zelfs zo’n grote
vondst is eigenlijk een druppel op een
hete plaat.”

Wanhoopspoging
De officiële procedure schrijft voor dat
de dvd’s in beslag worden genomen en
worden vernietigd. De oorspronkelijke
auteurs worden door de politie op de
hoogte gebracht dat hun werk illegaal
verhandeld wordt.
“Zij zien heel wat inkomsten aan hun

neus voorbijgaan. Vandaar dat ze
meestal vragende partij zijn om de
daders voor de rechtbank te dagen.
Meestal is dat zonder veel succes.”
De Belgische Anti-Piracy Foundation

(BAF) kent het probleem. “Wij hurenpri-
védetectives in die controles uitvoeren
in videotheken en nachtwinkels”, zegt
woordvoerder Christophe Van
Mechelen. “Ondanks onze verhoogde
inspanningenneemtdehandel zekerniet

af. Vooral inBrussel blijft de situatie pro-
blematisch.”
De illegale handel is vaak eenwanho-

pige overlevingspoging, weet Van
Mechelen. “Videotheken hebben het
moeilijk. Tegenwoordig haalt iedereen
films vanhet internet.” Bovendienwordt
‘VideoOnDemand’ via de televisie steeds
populairder. Telenet en Belgacom bie-
den permanent een catalogus aan van
enkele honderden films.
Minder klanten dus voor de videothe-

ken, die hun winstmarges zien weg-
smelten. “Met loterijtickets en snoeppro-
beren de videotheken het verlies nog te
compenseren, maar dat volstaat blijk-
baar niet. Al wil dat nog altijd niet zeg-
gen dat je de toevlucht moet zoeken in
de illegaliteit”, vindt VanMechelen.

Illegale
dvd-handel
boomt
Videotheken in geldnood

zoeken alternatieve inkomsten

Videotheken zien hunwinst
wegsmelten door films via het
internet en ‘Video on Demand’
via digitale televisie.
© BOB VAN MOL

‘Ondanks onze
verhoogde
inspanningen neemt
de handel zeker niet af.
Vooral in Brussel
blijft de situatie
problematisch’
CHRISTOPHE VAN MECHELEN
BELGISCHE ANTI-PIRACY FOUNDATION


