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De interne ACW-nota’s waarop
De Morgen de hand wist te
leggen, handelen niet alleen
over de notionele intrestaftrek
(zie kaderstuk onderaan). Ze
maken ook duidelijk dat het
ACW en staatsbank Belfius niet
alle details hebben vrijgegeven
over de recente verkoop van
winstbewijzenendeomzetting
ervan in een eeuwigdurende
lening.Luiddehetinjanuarinog
officieel dat Belfius die lening
zal terugbetalen tegen een
intrestvoet van 6,25%, blijkt er
nu ook sprake te zijn van een
bijkomendevariabelerentevan
1,5%. Samen maakt dat 7,75%,
watzéérroyaal is indezeecono-
mischmoeilijke tijden.
KorenopdemolenvanN-VA.De
partij die twee weken geleden
de aanval op het ACW inzette,
plaatste gisteren opnieuw
vraagtekens bij de neutraliteit
van Belfius én mogelijke druk
vanregeringspartijCD&Vbijhet
tot stand komen van de deal.
Zware insinuaties, die zowel

Belfius als financiënminister
Steven Vanackere tot nieuwe
verklaringenaanzetten.
«Naastderentevan6,25%bestaat
er tussen beide partijen een
commerciële afspraak en daar
wordt niet over gecommuni-
ceerd, maar het is duidelijk dat
zemarktconformzijn», aldusde
bank. Vanackere voegde eraan
toe dat hij niet op dehoogte ge-
brachtwerdvandebijkomende

afsprakenendat hij dit ookniet
hoéfde teweten, gezien de ver-
trouwelijke relatie tussen een
bank en haar klanten. Die plaat
draait Vanackere al maanden.
Net om te vermijden dat hij als
ACW’er van belangenvermen-
gingwordtbeschuldigd.
Binnen de meerderheid is het
ongenoegen over die houding

stilaan torenhoog,
vooral aan liberale
zijde. Nadat MR-
voorzitter Charles
Michelermaandag
al mee dreigde dat
hij zou instemmen
met een parlementaire
onderzoekscommissie
naar de praktijken van het
ACW, voert nu ook Open Vld
de druk op CD&V op. De partij
stuurtdaarvoorhaar financiële
expert Luk Van Biesen op Van-
ackereaf.

Goede verstaander
«Wat nu allemaal naar buiten
komt over de deals tussenACW
en Belfius, vindenwij echt pro-
blematisch.Hetwordtdushoog
tijddatVanackerehetparlement
volledige openheid verschaft
over alle contracten die tussen
beide partijen afgesloten zijn
sinds de bank staatseigendom
is.Enhetmagdanwelzozijndat
debestuursraadvanBelfiuson-
afhankelijk is, als parlement
hebbenwijhetrechttewetenof
overheidsgeld op een correcte
manier wordt besteed. Als de
minister ons die openheid niet
geeft, zullen wij ons genood-
zaakt zien al onze parlemen-

tairemiddelenuitteputten.Een
goede verstaander heeft niet
meernodig», aldusVanBiesen.
Lees: Open Vld zet de deur op
een kier voor een onderzoeks-
commissie, iets wat de relatie
met CD&V zwaar dreigt te ver-
storen. Fractieleider Patrick
Dewael haastte zich om de
dreigendetaalvanVanBiesenaf
te zwakken, maar dat leek
slechts een manoeuvre. «We
rekeneneropdatCD&VenACW
genoegverstandhebbenomhet
niet zover te laten komen», zo
verduidelijkte Van Biesen even
laterhetpartijstandpunt.

OpenVld-voorzitsterGwendolyn
Rutten wilde gisteren geen
commentaarkwijtoverdezaak,
maar in de wandelgangen valt
te horen dat zij haar collega
Wouter Beke (CD&V) al heeft
laten weten dat haar geduld
stilaanop is.
Hetistekenendvoorhethuidige
klimaat binnen de regering-
Di Rupo. Met aan Franstalige
kant de socialistische vakbond
in de nek van een steeds ner-
veuzer acterende PS en in
Vlaanderen de ‘bloedhonden’
van de N-VA, neemt de ge-
spannenheidalmaar toe.

engoede twintig jaar geleden
kreundende socialisten, PSen sp.a,
onder de schandalen.Demoordop

AndréCools, de steekpenningenvande
ItaliaansehelikopterbouwerAgusta. De
kopvanWillyClaes rolde, die vanFrank
Vandenbroucke.Hetwaseenperiode
waarin de schandalenelkaar opvolgden.
Elke dagwerdenze in pakkennaar de
krantengedragen.Uiteindelijk konLouis
Tobbackdemeubelen redden.
Wel, nu lijkende ‘katholieken’ aande
beurt. De christelijke sociale zuil, veruit
het belangrijkste deel vanCD&V,waarop

demacht vandepartij gegrondvest is. Net
als toen komenandere affaires ertussen
fietsen. Toenwashet la guerre des flics,
nu la guerre des juges. Eeneconomische
crisis, hardebesparingeneneen rechtse
Vlaamsepartij die daarvanprofiteerde,
keer op keer.
Natuurlijk gaanvergelijkingennooit
helemaal op.Maar het begint erwel op te
lijken: deonheimelijke sfeer van iedere
dagnieuweonthullingen,mensendie
geschandaliseerd zijn door het gegoochel
metmiljoenen, zelfsmiljarden, terwijl
de bevolkingmoet besparenener voor

niks noggenoeggeld is, niet eens voor
voldoende scholen.
Wezijn niet het enige landwaar een sfeer
vanantipolitiek bestaat.Neem Italiëen
ziewat ervan komt. Eénopdevier kiest
daar nuvoor een clown. Eenechte clown.
Bij ons kristalliseert deonvrede zichdan
nog rondeen intelligentepoliticus.
Als de toppers vandeenepartij zich
beginnen te ergerenaanwat deandere
doet envooral niét doet, kanhet snel
gaan.Als de indrukontstaat dat de
affaireswaarmeedeandere kampt
iedereenmeesleuren, valt er aaneen

regeringgeeneermeer te halen.Dankan
het snel gaan. Eerst de irritaties, daarna
de incidenten, ten slotte deval door éénof
ander externprobleemdatmenniet onder
controle krijgt.
Depremiermoet zich realiserendat de
verschillende conflicten— financieel,
politiek, sociaal, justitieel — bezig zijn
breuklijnen teworden.
Over enkele dagenbegint eenmoeilijke
begrotingscontrole.Hoezegtmendat
in het Frans?Çapasseouça casse?

HET AGUSTA VAN CD&V

lvdk@hln.be@

onze OPINIE LUC VAN DER KELEN
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DeACW-crisis sluipt de federale regering binnen. Na nieuwe onthullingen over
‘geheime afspraken’ tussen de christelijke arbeidersbeweging en Belfius
voert de OpenVld van Gwendolyn Rutten de druk op coalitiepartner
CD&V op. «Wij eisen datminister van Financiën Steven Vanackere
eindelijk volledige klaarheid schept in de zaak. Zo niet zien wij ons
genoodzaakt om alle parlementairemiddelen uit te putten.» Tot
een onderzoekscommissie toe? «We rekenen erop dat CD&V en
ACWgenoeg verstand hebben om het niet zover te laten komen.»

Vlaamse begroting

loopt 289miljoen

mis van KBC

AlsKBCzoalsaangekondigdvolgend
jaargeendividenduitkeert, looptde
Vlaamse regering 289 miljoen euro
mis voor de begroting van2014. Dat
heeft minister Muyters (N-VA) ge-
zegd inhetVlaamsParlement.
Bij het uitbreken van de financiële
crisis kende de Vlaamse regering
KBC3,5miljardeurostaatssteuntoe.
De bank betaalt die steun in stukjes
terug. Dit jaar gaat het om 1,17 mil-
jard euro plus een premie van
583 miljoen én een rente van
298 miljoen. Voor 2014 rekende de
Vlaamse regering op een rente van
289 miljoen euro, maar aangezien
KBC tien dagen geleden aankondig-
dedaterin2014geendividendkomt,
wordtdie rentenietuitgekeerd.

N-VA naar Grondwettelijk
Hof tegen splitsing BHV

N-VA vraagt het Grondwettelijk Hof
omdehervormingvanhetgerechtelijk
arrondissementBrussel-Halle-Vilvoor-
detevernietigen. Ineenverzoekschrift
aan het Hof spreken Ben Weyts,
KristienVanVaerenberghenKarlVan-
louwe van «expliciete discriminaties
ten nadele van de Vlamingen». «Zo
worden topjobs als procureur des Ko-
nings en arbeidsauditeur in het twee-
taligeBrusselgereserveerdvoorFrans-
talig gediplomeerden. Zulke discrimi-
naties moéten we gewoon aanvech-
ten», zegt senator Vanlouwe. Eerder
staptenookalNederlandstaligemagi-
straten,griffiersenadvocatennaarhet
Hofmetdevraagomdehervormingte
vernietigen.OokVlaamsBelangheeft
alprocedures ingeleid. (KS)

ACW ZIET AF VAN
NOTIONELE INTRESTAFTREK

HetACWzwichtvoordedrukvandepubliekeopinieenhaar
eigenvakbondACV.Dechristelijkearbeidersbewegingzal toch
geenberoepdoenopdenotionele intrestaftrekomhetontslag
vaneendeel vanhaarpersoneel tevermijden.

ABVV keert terug
naar sociaal overleg
DesocialistischevakbondABVV
geeft vandaagweerpresentbij een
nieuwoverlegmetderegering-
DiRupoen isvast vanplanookweer
mee teonderhandelenmetde
socialepartnersenhetkabinet.

Toch houdt de vakbond een stok
achter de deur. Voorzitter Rudy De
Leeuwenco.willenvolgendemaand
eenactieplanopstellendat zonodig
geactiveerdzalworden.Op14maart
wordt er alvast actiegevoerd tegen
het Europese besparingsbeleid. Die
dagisereenEuropesetopin Brussel.
Het ABVV wil van de regering meer
duidelijkheid. Dat vragenoverigens
ook de andere vakbonden. Voor de
liberale ACLVB blijft de loonstop
onverteerbaar, zegt voorzitter Jan
Vercamst. Zo zou er binnen goed
boerende sectoren en op bedrijfs-
niveau over opslag gepraat moeten
kunnen worden. Al is de kans groot
dat de regering de loonstop hand-
haaft eneenzijdigdoorvoert.
HetchristelijkeACVwildanweerdat
deregeringpreciseertwatheteffect
is van een loonstop op de wedde-
kloof tussen vrouwen en mannen,
arbeiders en bedienden en voor an-
dere groepen, zoals jongeren. «Wij
hebbendetafelnooitverlaten», zegt
voorzitterMarc Leemans. «Wehad-
denliefstmetz’ntweeënvergaderd,
maar accepteren dat de regering als
derdepartij aan tafel zit.»
In de marge van het sociaal overleg
gaat een werkgroep van veertien
onderhandelaars van start om het
80 jaar oude probleem van het een-
heidsstatuut voor arbeiders en
bedienden op te lossen. De werk-
groepbestaatuitzevenledenvande
regering — voor iedere partij één
plus de premier — en zeven van de
sociale partners — drie van de vak-
bonden, drie van de werkgevers en
devoorzittervandeGroepvan Tien.
Tegen31 maartmoetereenvoorstel
tot akkoordop tafel liggen. (LVDK)

Een nieuwe storm van kritiek
stak gisterenopnadatDeMor-

geneeninternenotapubliceer-
dewaarinoverwogenwerdom
gebruik temaken van de noti-
onele intrestaftrek.Met de ex-
tra budgettaire ruimte die zo
gecreëerdkanworden,zouhet
ACW—datzwaarmoetafslan-
ken na het Arco-debacle — de
jobs van een 30-tal medewer-
kerskunnenredden,klonkhet.
Eennobel streven,maar totaal
in strijd met de kruistocht die
vakbondACVal jaren voert te-
gendefiscalespitstechnologie
die bedrijven inzetten om
maximaal gebruik te maken
vande intrestaftrek.
Nadat ACW-voorzitter Patrick
Develtere het mogelijke ge-
bruik ervan maandagavond
nog verdedigde in ‘Terzake’,
werdgisterenbeslistomervan
af te zien. Dat gebeurde onder
drukvandeACV,diedaarvoor-
al zijn eigen gezicht mee wil

redden.«Hoewelwijniét tegen
de notionele intrestaftrek zijn
wanneer die gepaard gaatmet
investeringen en tewerkstel-
ling, zullen we hier toch niet
mee doorgaan vanwege onze
voorbeeldfunctie», aldus ACV-
topman Marc Leemans. «Voor
een sociale organisatie wordt
de lat zeer hoog gelegd, maar
wezijnbereiddieookzelfhoog
tehouden.»

30 jobs op helling
Door de beslissing worden de
jobs van 30 medewerkers op-
nieuw onzeker. «Dat is zo en
voor die mensen zullen we in
onze eigen beweging een op-
lossing zoeken», besluit Lee-
mans,dietoegeeftdathetACW
moet herbronnen. Of dat met
dezelfde leiders moet als van-
daag, laat hij in het midden.
«Maar ikhebgeen redenomte
twijfelen aan de capaciteiten
vanPatrickDeveltere.» (DDW)

Open Vld richt pijlen
op Vanackere

HEIBEL IN REGERING: OOK LIBERALEN DREIGEN
MET ONDERZOEKSCOMMISSIE NAAR ACW

Peeters schrijft brief aan 200.000 vrijwilligers
Dezaak-ACWgroeit uit tot eenelectorale strijd omdegunst vandebasis vande
christelijkearbeidersbeweging.NadatBartDeWever (N-VA)zondag indeVTM-
studio demonstratief de kant van de 800.000 Arco-coöperanten koos, pakte
minister-president Kris Peeters (CD&V) gisteren uit met een open brief aan de
200.000 vrijwilligers van het ACW. «De belangrijkste sociale organisatie die
vrijwilligers samenbrengt en ondersteunt, wordt onder vuur genomen. Laat u
daardoorechternietontgoochelen.Erzijnteveelmensendieopuwinzetrekenen.
Descherpgeformuleerdekritiek isgeenantwoordophuneenzaamheid,ziekteof
achterstelling. Alsminister-president van de Vlaamse regering ben ik fier op u.»
PeetersmagdangeenACW’erzijn,hethoeftnietteverwonderendathijhetvoor-
touwneemt: in2014wordthijhetboegbeeld indecampagnevanCD&V. (DDW)

Dehouding vanVanackerewekt almaarmeer ongenoegen op.

GwendolynRutten. PN/Belga
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DESNOODS PUTTEN
WE ALLE MIDDELEN
UIT OM OPENHEID
TE KRIJGEN
Luk Van Biesen (Open Vld)

KURT WERTELAERS
EN PATRICK LEFELON

Sinds de ‘Panorama’-uitzending over
Jonathan Jacob is duidelijk dat er bij
het Antwerpse gerecht een aantal
potjes gedektmoestenblijven. Vlaan-
deren kon vorige week zien hoe de
naakte jongeman in een politiecel zo
hardwerdaangepaktdooreenBijzon-
der Bijstandsteam (BBT) van de Ant-
werpse politie dat hij het leven liet.
Daarbij werd geïnsinueerd dat een
substitutebijhetAntwerpsparketaan
de politie had gevraagd een dokter te
vorderen om Jacob plat te spuiten,
zodat die kon worden overgedragen
aan de psychiatrische instelling Broe-
ders Alexianen. Maar in het dossier
bleek er van die tussenkomst plots
niets meer terug te vinden. Het daar-
opvolgende onderzoek naar schrift-
vervalsing leidde echter tot niets. De
substitute bleef ontkennen, zelfs
nadat de voormalige burgemeester
van Mortsel Ingrid Pira (Groen) vorig
weekend haar aantekeningen van die
bewuste 6de januari 2010 boven-

haalde. Na een telefoontje van haar
korpschef schreef ze: ‘Als de instelling
demanweigert,beslistdeprocureurdat

hij verdoofd moet worden en dat hij

terug naar het psychiatrisch centrum

Broeders Alexianen moet worden ge-

bracht.’ Of Pira het over procureur
Dams dan wel over de substituut-
procureur had, weet ze niet meer. De
‘Panorama’-uitzending doet uitschij-
nen dat het omdie laatstemoet gaan.
Ook de instelling zegt enkel contact
gehad tehebbenmetde substitute.

‘Buitengewoon ernstig’
De verwondering was gisteren dan
ookcompleet toenYvesLiégeoismee-
deelde dat de procureur zélf een rol
speelde indit verhaal. «HermanDams
heeft toegegeven dat hij op 6 januari
2010persoonlijk gecontacteerdwerd,
omdatJonathanJacobniet langer inde
doorgangscelvanhetpolitiekantoorte
Mortsel kon blijven», zei Liégeois. «De
feiten en de contacten die de procu-
reur des Konings aanbrengt, heeft hij
nooit eerder meegedeeld aan mij en
heeft hij evenmin te kennen gegeven
tijdens het gerechtelijk onderzoek. Ze
zijn in geen enkel proces-verbaal
weergegeven.»
Het parket-generaal stelde gisteren
dan ook dat er een onderzoek is
geopend naar de tussenkomst van
Dams. Nadat zijn substitute hem

vermoedelijk had ingelicht over de
problematische situatie rond Jona-
than Jacob, heeft Dams zélf naar de
politievanMortselgebeld, zoheefthij
gisteren opgebiecht. Hij deed dat om
ervoor te zorgen dat Jacob plat-
gespotenzouwordenenopnieuwkon
worden aangeboden bij het psychia-
trisch centrum. «U zal wel begrijpen
dathetongezienisdateenmagistraat,
geconfronteerdmetdergelijkeernsti-
ge feiten, niet alle elementen weer-
geeftwaaroverhijzelf beschikt», aldus
nog Liégeois. «En bovendien tussen-
komtineenblijkbaartochwelbuiten-
gewoon ernstige zaak, zonder dat wij
daar enig relaas van gekregen heb-
ben.» De procureur-generaal besloot
met te zeggen dat hij het een «bijzon-
derernstigeaangelegenheid»vond.

Tuchtonderzoek
Het onderzoek dat nu gevoerdwordt,
is iniedergevalvancruciaalbelangom
dewaarheid achter dedoodvan Jacob
te achterhalen en de uiteindelijke
verantwoordelijken aan te wijzen.
Want ondanks de smeekbede bij de
Broeders Alexianen om de man niét
plat te spuiten—omdatniemandwist
wat hij al in zijn lijf had — werd toch
een dokter opgetrommeld om dat te
doen. En het feit dat er een dokter
moest komen, zorgde ervoor dat de
lokale politie van Mortsel de bijstand
van het BBT moest vragen. Met de
bekende fatale afloop.
De positie van Herman Dams als
procureur is stilaan onhoudbaar. Niet
alleen verzweeghij jarenlang belang-
rijke informatie, hij hield ook zijn
mond toenereenonderzoeknaar zijn
substitute gevoerd werd. Pas dit
weekend, toen Ingrid Pira letterlijk
voorlas uit haar schriftje, leek hij zich
één en ander te herinneren. «Hoe kan
hij haar of de andere substituten nog
recht in de ogen kijken?», klonk het
gisteren. Dat er ook een tuchtonder-
zoek volgt naar de procureur des
Konings staatnual zogoedals vast.

Sorry zeggen
«Ik hoop alleenmaar dat dewaarheid
aan het licht komt», reageert de vader
van Jonathan Jacob, die vindt dat het
onderzoekmoetweggehaaldworden
uit Antwerpen. «Iederéén maakt
fouten. De instelling die mijn zoon
weigerdeoptenemen,hetparketdoor
te vragen om hem plat te spuiten, de
huisarts die uiteindelijk die kalmeer-
spuitgaf... Enzelfs ik.Misschienhadik
naar Mortsel moeten rijden om met
mijn zoon te praten. Voormij moeten
ergeenkoppenrollen. Ikwilalleendat
iedereen zijn verantwoordelijkheid
neemt.» Zijn advocaat, Jef Vermassen,
voegt daar nog iets aan toe: «Ver-
antwoordelijkheid nemen én sorry
zeggen.Wantdat is totnu toenogniet
gebeurd.»

3

**

woensdag27februari2013

3 JAAR VERZWEGEN
DAT HIJ ZÉLF INGREEP

PROCUREUR HERMAN DAMS WANKELT
HET GERECHT

OP Z’N TRAAGST
6JANUARI2010
De lokale politie van Mortsel treft
Jonathan Jacob (26) aan op straat. De
jongeman uit Affligem is zwaar onder
invloed van amfetamines. Tot twee
keer toe weigert het psychiatrisch
centrumBroedersAlexianenhemopte
nemen. Jacob wordt dan maar in een
politiecel ondergebracht om plat-
gespoten te worden. Een Bijzonder
Bijstandsteam (BBT) van de Ant-
werpse politie moet hem eerst
overmeesteren.Datwordtzijndood.

HALFWEG2010
De familie van Jonathan Jacob vraagt
verderonderzoeknaardeomstandig-
hedenvanzijndood.

NOVEMBER2010
Het parket vraagt aan de raadkamer
vervolging van een psychiater en de
toenmalige directeur van de Broeders
Alexianen. Jonathans vader eist extra
onderzoeknaarallepolitiemensen.

MEI2011
Het Antwerpse gerecht stelt het
dossier ‘vooronbepaaldetijd’uit.

JANUARI2012
Jonathans ouders dienen een klacht in
tegen een substituut-procureur des
Koningsvoorvalsheidingeschrifte.Het
document waarop zij het bevel gaf
Jacob plat te spuiten, is immers spoor-
loos.

7FEBRUARI2013
De raadkamer verwijst één agent van
het BBT naar de correctionele recht-
bank,netalsdepsychiaterendirecteur
van Broeders Alexianen. Het onder-
zoeknaarvalsheid ingeschriftewordt
geklasseerd.

21FEBRUARI2013
Driejaarnadefeitentoont‘Panorama’
camerabeelden waarop te zien is hoe
Jacobomhet levenkomt.

22FEBRUARI2013
HetcomitéPstarteenonderzoeknaar
de tussenkomsten van de Bijzondere
Bijstandsteams.

26FEBRUARI2013
Procureur des Konings Herman Dams
zoupersoonlijk tussengekomen zijn in
hetdossier. (KW/PLA)

Broeders Alexianen zijn «diep getroffen»

HetpersoneelvanhetpsychiatrischcentrumBroedersAlexianen
in Boechout zegt «diep getroffen en gekwetst» te zijn over de
manierwaarop hun hulpverlening is voorgesteld in de beruchte
‘Panorama’-reportage.Zeblijvenpalachterdebeslissingenvan
hundirecteurenpsychiaterstaan,dieJonathanJacobop6januari
2010 tweemaalweigerdenop tenemen.HetAntwerpseparket,
zo bleek uit de reportage, gaf de lokale politie uiteindelijk de
opdracht Jacob «plat te spuiten» alvorens hem een derde keer
aantebieden.Zoverkwamhetniet.Hetgerechtwildedirecteur
enpsychiaternuvervolgenvoorschuldigverzuim. (KW)

HET HEEFT ER ALLE
SCHIJN VAN DAT
DAMS DE OPDRACHT
GAF VOOR HET
KALMERINGSSPUITJE

DOOD VAN JONATHAN JACOB

ZINT YVES LIÉGEOIS
OP WRAAK NA

DIAMANTOORLOG?
Geen seconde heeft
Yves Liégeois (foto)
geaarzeld om een
onderzoekteopenen
naarHermanDams.
Dit is voor hem dan
ook de gedroomde
kansomhemterugte
pakkennade‘Diamantoorlog’dieeind
2011losbarstte.Nadatjustitieontdekt
had dat Antwerpse diamantairs voor
1 miljard euro aan zwarte inkomsten
haddenondergebrachtbij deZwitser-
se bank HSBC, wilde substituut Peter
VanCalster—expertdiamantfraude—
met de zondaars onderhandelen over
een minnelijke schikking. Hij startte
daartoe een onderzoek. Procureur-
generaal Liégeois was daar niet van
gediendenflootVanCalsterterug.Die
zette zijn onderzoek gewoon door én
werd daarin gesteund door zijn over-
ste,HemanDams.Dezaakescaleerde
dermate dat Liégeois een gerechtelijk
onderzoek startte en eenhuiszoeking
liet uitvoeren in VanCalsters kantoor.
In de media werd Liégeois afgeschil-
derdalsdemandiefraudeurseenhand
boven het hoofd houdt. Fraudejager
Van Calster moest het HSBC-dossier
uiteindelijk afstaan aan een collega,
maar diende op zijn beurt een klacht
wegensschriftvervalsingintegenYves
Liégeois. (PLA)

TURTELBOOM DOET VOORLOPIG NIETS
Procureur Herman Dams mag op
post blijven terwijl het gerechtelijk
onderzoek tegen hem loopt. «Pas
wanneerhetonderzoekafgerondis,
zal ik als tuchtoverste de gepaste
conclusies trekken», zei justitiemi-
nister Annemie Turtelboom (Open
Vld)gisterenindeKamer.«Weleven
nog altijd in een rechtsstaat. Ieder-
een is onschuldig tot het tegendeel

is bewezen. Dams is ook nog niet
verhoord.»Turtelboomzietgeenre-
denomhetonderzoekwegtehalen
bij procureur-generaal Yves Lié-
geois.BijN-VA,Groenénhaareigen
partij denken ze daar anders over.
«Het was Liégeois die het onder-
zoek naar demogelijke schriftver-
valsing van een parketmagistraat
seponeerde. Dat hij nu het onder-

zoekheropentomderolvanprocu-
reurDamstegenhetlichttehouden,
vindenwij tochwat bedenkelijk. Er
kunnenvragengesteldwordenover
zijnobjectiviteit»,aldusCarinaVan
Cauter(OpenVld).SamenmetSte-
faan Van Hecke (Groen) en Koen-
raad De Groote (N-VA) pleit ze er-
voor om het onderzoek door een
anderparkettelatenvoeren.(DDW)
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HermanDams(49) is al sinds1991
magistraat inAntwerpen,opeenkort
intermezzoalskabinetschef van Jo
Vandeurzen (CD&V)na. In2009schopte
hijhet totprocureurdesKonings. Indie
functiemaaktehijnaammetzijneffi-
ciënteaanpak,maar tegelijk ishij eenman
diedecontroverseniet schuwt.

De Antwerpse procureur en zijn team
maakten er een erezaak van omgerechte-
lijke dossiers steeds binnen de 250 dagen
voorderechtbanktekrijgen.Damsvoerde
ook de regel in om slachtoffers altijd te
bellen wanneer een dader vervroegd
wordtvrijgelatenénhij introduceerdeeen
boetesysteem bij winkeldiefstallen en
wapenbezit.
Nadejongstegemeenteraadsverkiezingen
staptehijonmiddellijkmeeindebefaamde
‘war on drugs’ van burgemeester Bart De

Wever (N-VA). Zo heeft hij beslist dat de
mankracht in de drugssectie vanaf 1 april
zal verdubbelen.

Patsers
Begin dit jaar oogstte hij wel kritiek met
zijn aanpak van ‘patsers’, zijn benaming
voor jongeren zonder inkomen die rond-
rijden in dure auto’s. Dams opende een
tiental witwasonderzoeken naar derge-
lijke patsers, met de bedoeling hun
verborgen inkomsten te vinden en hun
wagens inbeslag tenemen.
Ook zijn oproep tot alle burgers om
verdachte zaken te signaleren, werd hem
niet in dank afgenomen. «Dams pleit voor
een verklkkersmaatschappij», klonk het
toen.Groen-voorzitterWouterVanBesien
diendezelfs eenklacht tegenheminbij de
Hoge Raad voor Justitie. Dat onderzoek is
nogmaarpasopgestart. (PLA)

Het onderzoek naar de dood van Jonathan Jacob,
die na politiegeweld stierf in een cel inMortsel,
brengt nu ookAntwerps procureur HermanDams
aan het wankelen. «Hij heeft toegegeven dat hij op
de dag van de feiten persoonlijk is tussengekomen
in het dossier, terwijl dat in geen enkel pv is terug
te vinden», zei Antwerps procureur-generaal
Yves Liégeois gisteren. Het nieuwe element is
ronduit vernietigend voor het Antwerpse parket,
dat door de ouders van Jacob eerder al schrift-
vervalsing verweten werd.
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