
	  

APEKOOLHetACWstaatrecht
inzijnschoenen,StevenVanackere
staatrecht inzijnschoenenenookde
topluivanBelfiusstaanrecht inhun
schoenen.Vertederendditalleste
vernemen,menzouhetzowaargaan
geloven.Hetenigedatechteralseen
paalbovenwaterstaat, isdatde
kleineaandeelhoudervanDexia,die
zonderdiscussierecht inzijn
schoenenstaat,dedupe isvanaldit
getouwtrekenzijncentjeskwijt is.
Derest isallemaal larieenapekool.
E. Verboomen

DORPSTRAATDeuitlegdie
ministerVanackeregaf inhethalf-
rondvandeKameroverdeovereen-
komsttussenBelfiusenACWvol-
deedniet.Hij schuiftdeheteaardap-
peldoornaardetopluivanBelfius.
EenministervanFinanciëndieniet
wistvandie laakbareovereenkomst,
terwijlhij zelfuitdechristelijkestal
komt?
Endande liberalen.Nadestoerever-
klaringenvanOpenVldenMRdach-
tendemensen: ‘Nuwordtdebeerput

gelicht’,maardonderdagbleeferdus
vandiestoeretaalnietsover.Door
dezeonfrissezaakheeftN-VAgeen
extravrienden indeWetstraatge-
maakt,maar indeDorpstraatdeste
meer.
Romain Peeters, Glabbeek

BBIDebijzonderebelastinginspec-
tie(BBI)die,opverzoekvanhetACW
zelf,op ‘bezoek’komt.Opeendrafje

bekijkendecontroleursdeboekhou-
dingenvertrekkenterug.Bijgewone
bedrijvenenKMO’skomtdeBBI
onaangekondigden ishetonderzoek
absoluutniet ineenpaaruurtjes
afgewerkt.
Dezeabnormalegangvanzaken
doetopzijnminsttwijfels rijzenover
dedegelijkheidengeloofwaardig-
heidvanhetgevoerdeonderzoek.
Chil Brant, Gooreind-Wuustwezel

ARCOFINWatishetverschil
tussendewinstbewijzenvanhet
ACWendedeelbewijzendiedeex-
medewerkersvanBACnoginhun
bezithebbenendiedoorDexia
omgezetwerdennaarArcofin?
Krijgenzijdie inhetbezitzijnvan
Arcofin-bewijzen indetoekomstook
7,75%interestendaarop?
J.P.R., Herzele

KLUWENBelfius,Dexia,ACW:
hetblijfteenonontwarbaarkluwen,
eenwelles-nietes-spelletje,een
mens-erger-je-niet-bedoening-zon-
der-einde.OfzoalsSvenOrnelishet

terechtneerpende : ‘Salamander’
blijftboeienomdathetstoptophet
einde.Watvandezeschijnvertoning
nietkanwordengezegd.Zezalons
even langblijvenachtervolgenalsde
leningvanhetACWaanBelfius:
levenslang.
Luc Baert, Gent

VERTROUWENEengoede
raadaanLukvanBiesenvanOpen
Vld:zouhetnietbeterzijn jeeigen
partijeensonderde loeptenemen?
Zijn julliezekerdat julliehelemaal
zuiveropdegraadzijn?
Alsernuéénminister is,waarin ik
vertrouwenheb,dan ishetwel
StevenVanackere!
Marc Pysson, Merkem

GELOOFWAARDIGHEID
Het is tochonvoorstelbaarhoemi-
nisterVanackerezichverdedigde in
hetparlementennatuurlijkvanniets
wist.Hijwaserredelijkgerust in,hij
zalwelvoorafgewetenhebbendat
de liberalenvanRuttenbakzeilzou-
denhalenenergeenparlementaire

onderzoekscommissiezoukomen.
Het isduidelijk:hetpotjemoetenzal
gedektblijven.MevrouwRutten, is
hetopdezemanierdat jedegeloof-
waardigheid indepolitiekwilherstel-
len?Alsernueenopiniepeilingkomt,
haaltuwpartijgegarandeerdniet
eens10%meer.
Methunfundamenteleminachting
voordegewonemenszijnonzepoli-
ticigerust:deverkiezingenvan2014
zijnnogver.Dedwazewerkmenszal
hetal langvergetenzijn.Pastoch
maarop,hetzoumisschienweleens
anderskunnenuitdraaien!
J.O., Zuienkerke

KOOKCURSUSOnzeministers
moeten inde leerbij JeroenMeus.Ze
zeggennogalgraagdatze ‘totophet
botgaan’,maarmijnbeenhouwer
heeftpreciestochmeerverstandvan
uitbenen.Bestepolitici,datwilzeg-
gen:alleswegsnijdentotwerkelijk
hetbotbloot ligt.Enalsdatgedaan
is,moethetvlees indestoofpoten
niet indedoofpot.
Gery Vantomme, Nieuwpoort

«Deministerweet vanniets en dat is het dan?»

«Ik sta recht in
mijnschoenen.Ik
ken niet alle
details van de
deals tussen het
ACW en Belfius
enikhoefdieook
niet te kennen»,

verklaardeministervanFinanciën
Steven Vanackere (CD&V)
donderdagindeKamer.

Pensioenbonus(1) Isditeengrap?Wie
nazijn62steblijftdoorwerken,krijgteenhoger
pensioen.Enwienahetnazijn65steblijftdoen,
eennoghoger.
Ikziemaarééncategorie65-plussersdiedaar
zalvangenieten:degenendiehetnietnodig
hebben!
L.D.B, Blankenberge

Pensioenbonus(2) Ikdenkdat
AlexanderDeCroodoofenblind is.
Hijpromootweeralhet langerwerkenterwijler
dagelijkssteedsmeer jongemensenhunwerk
verliezen.
Marina Van den Steen, Denderhoutem

Pensioenbonus(3)Wielangerwerkt,
krijgteenhogerpensioen.Eenkaakslagvooral
diegenendienahun55steontslagenwordenen
niettegenstaandealle inspanningennietmeer
aandebakkomenenvredemoetennemenmet
een lagerpensioen.
Wilfried De Clerck, Heverlee

SocialezekerheidBelgiëheeft financië-
leproblemen.Deoorzaakenoplossing is
simpel:wie langwerkloos is,moetverplicht
wordenomeenderwelkwerkaantenemen.Er
zijngenoegopenstaandebetrekkingen!
Wiedatnietdoetendusmisbruikmaaktvande
socialezekerheid,maggeenuitkeringmeer
krijgen.
Manu Lemmens

CerclePolVanDenDriesschezeidatCercle
Bruggeeenkatholiekevoetbalploeg isendater
weleenmirakelzougebeurenopdestads-
derby.Hijhaderblijkbaargeenrekeningmee
gehoudendatdepausgezegdheeft ‘Ikdenk
datGodslaapt’.
Paul Anseeuw, Koekelare

PausChristusreedopeenezelnaareen
povereherberg,zijnopvolgervertrektmeteen
helikopternaareenvakantievilla.
EndanzeggenzedatdeKerknietmetdetijd
meeevolueert.
Willy Schapman, Merkem

GemeentenDeanalysevanBelfiusoverde
financiëletoestandvandegemeentenbeves-
tigtnogmaalsdatdestaatverbovenzijnstand
leeft.Degigantischestructuurvantekleine
gemeenten(589inBelgië)zoumenkunnen
halverendooreennieuwefusie,naarminimaal
25.000pergemeente. InNederland isdatal
50.000pergemeente.Enmetdeafschaffing
vandeoverbodigeprovincieskanmen2miljard
europer jaaruitsparen.
Ivo Radelet, Keerbergen

OntoerekeningsvatbaarKim
DeGelderzegtzelfdathijnietziek is.
Alsmeniemandontoerekeningsvatbaarwil
verklaren, isdathoofdzakelijkomniettemoe-
tengelovendatbepaaldemensenzoslechtzijn
datzebijhunvolleverstandweerzinwekkende

dadenstellen.
Menisbangomtemoetentoegevendatde
mens inderdaadbewustwreedhedenkanbe-
gaan.Maardatdoenmensenregelmatigalsze
hunzelfbeheersingverliezen.Omdateenmens
niet ‘goed’ isvanoorsprong,maarzichmoet in-
spannenomhettezijn.
Willy Degheldere, Brugge

PaardenvleesWateen ideeomgerechten
metpaardenvleesdevuilnisbak integooien!
Doedatzekernietenschenkaldatetenaande
voedselbanken,diekunnenerveelmensenmee
helpen.Erzijnzoveelmensenmetfinanciële
problemendieblij zoudenzijndatzeeenseen
stukjevleeskunneneten.
Laurence De Backer, Lo-Reninge

Samenstelling
Katy Boels &
Marina Verhaegen

De liberalen gingen in de ACW-zaak hun

tanden eens tonen... Aan het resultaat

te zien, zijn ze aan een kunstgebit toe

Op de bladzijde
Dialoog maken we
graag plaats voor

uw mening.
Vermeld altijd uw
naam, adres en

telefoonnummer.
Beëindig uw sms met

uw naam en postcode.

3535@hln.be

3535

02/454 28 31

Het Laatste Nieuws
Dialoog

Postbus 3535
1730Asse

Luc Baert, Gent

Elke zaterdag,

exclusief voor onze krant,

een poëtische mijmering

van minister van staat

Mark Eyskens

atdeNMBSbeslotenheeftomde
Beneluxtreinweertelatenbollen
tussenBrusselenAmsterdamge-
tuigt van een revolutionair toe-
komstgericht beleid. Jarenlang
hebikzelfmetdiegammelemaar
zogezelligetreinnaarNederland
gespoord. Ikverliethemsteedsin

DenHaagof inAmsterdamnaeenvoorbijsnel-
lende rit van2,17 uur,met een zalig gevoel van
opluchting,doorelkaargeschudvanhetschok-
ken.Watuitermatebevorderlijkbleekvooreen
gezondespijsverteringenmijvrijsteldevanhet
slikkenvanallerleimedicijnen.Tijdensdetocht
kon de passagier zich nestelen op oranje zitjes
uitgevoerd in authentiek nepleder, terwijl een
obermet eenkarretje lekkernijen door demid-
dengang van wagon tot wagon sjeesde. Met
weemoedennahongerdenkikterugaandesu-
blieme, gehemelte strelende stroopwafels, die
je kon kopen voor een Hollandse appel en een
ei,omernadienmetwellust je tanden in tezet-
ten, te smullen en vervolgens de stroop van je
baard af te likken. De stations die men onder-
wegaandeed,lietenookeenbeklijvendeindruk.
Het station van Roosendaal leek zo weggelo-
penuiteenschilderijvandeBelgischesurrealis-
tische schilder Delvaux, in Den Haag kwam ik

terecht onder een majestueus glazen gewelf
dat je als een stolp beschermde tegen de Hol-
landse regenbuien.Omtezwijgenvanhet sta-
tion vanAmsterdamdat zich steeds bevond in
opeenvolgendefasenvanafbraakenwederop-
bouw, zodat jewel eensmoest zoekennaar de
uitgang.Dereisduurdelangmaarjekreegwaar
voor je geld. Je kwam aan op je bestemming,
moeentotaalonuitgerustmaarwelzeeruitge-
slapen,geheelklaarvooreenslaapverwekken-
devergadering.Metverlangenkeekikreedsuit
naar de terugreis diezelfde avond, die mij zou
dompelen in het mysterieuze halfduister dat
zouheerseninhetstation,opgevrolijktdoorhet
schrapende geluid van de treinwielen, als die
knarsendzouden remmenopspoorstavenvan
Belgischemakelij.Eendecenniumgeledenwerd
doortechnocratenhet ideeopgevatomdever-
trouwde Benelux-oertrein te vervangen door
eenpijlsnelleFyra-express,dieextreemelegant
oogdeophetcomputerscherm.Fyrazagerblits
uit, hups, spits vanneus, gestroomlijndvandij-
en, gebrokenwit vankleur. Kortom, eenmees-
terwerkvan Italiaansdesign.Ofdebeautyook
zou rijden,wasnauwelijksaandeorde. Erwer-
denookgeenvragengesteldoverhaarcompu-
terverstand en haar vermogen om denderend

tegen250kmperuur tependelen tussenBrus-
sel enAmsterdam.De Italianen,met een knip-
oog en een Berlusconi-smile, zeiden dat Fyra
eenheerlijk domblondjewasendatmen inhet
leven niet alles tegelijkertijd kon hebben: een

trein die verblindendmooi oogt, die spotgoed-
koopisenbovendiendanooknogrijdt.Watzijn
de prioriteiten in het leven? De esthetica of de
efficiëntie?Steedsmeerstellenfilosofendatde
schoonheidvanhetnuttelozedenutteloosheid
van de schoonheid ruim overtreft. Fyra is een
naam die in Vlaanderen een belletje doen rin-
kelen en herinnert aan ‘fiere’ Margriet, die na
een groepsverkrachting in de Dijle werd ver-

dronken en vervolgens heilig werd verklaard.
DelotgevallendieFyrawachten,zijnhoogston-
zeker.EenuitgebreidteamvanItaliaanse inge-
nieurs is in de Lage Landen neergestreken om
de Fyraweer op te krikken. Dat de Italianen in
staat zijn tot technologische hoogstandjes
werd in het verleden reeds bewezen door het
feitdatzij eringeslaagdzijn fijnegaatjes tebo-
ren inde Italiaansemacaroni. Ikhoopmijnreis-
ervaringenmet de Beneluxtrein toch nog een
heletijdtekunnenbeleven.Ookdegesprekken
in het treincompartiment zijn bijzonder stich-
tendenikneemmijvooreenboektepubliceren
met als titel: ‘Treingesprekken van A(mster-
dam)totB(russel) ’.Zodenkikmetveelontroe-
ringterugaandegedachtenwisselingdieikhad
tussen Brussel en Roosendaal met een oudere
damevanAfrikaanseherkomst, die vandege-
legenheidgebruikmaakteommij haar hele le-
ventevertellen.Zijhadnethaargoudenbruiloft
achter de rugmet een schat van eenman, die
zijnvrouwhadtoevertrouwddathijaleenhalve
eeuw kleurenblindwas en alles in grijze tinten
zag.Waarophetdametjeaanhaarmanhadge-
antwoord: ‘Waarom heb je me dat nooit
verteld?Gelukkighadikjegebrekvrijvlugdoor.
Maarikvondhetnietzoerg.Nuwil ikjeookwat
bekennen. Ik zei je dat ik afkomstig was van
Kontich.Maar infeitekomikuitCongo.’

BeneluxtreinD
Dat de Italianen in staat

zijn tot technologische

hoogstandjes werd in

het verleden al bewezen

door het feit dat zij erin

geslaagd zijn fijne gaatjes

te boren in de macaroni
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Gedruktdoor

VERANTWOORDELIJKEUITGEVER
ChristianVanThillo
Brusselsesteenweg347
1730Kobbegem

HOOFDREDACTIE
MargotMoeseke
WimVerhoeven

GEDELEGEERDBESTUURDER
ChristianVanThillo
ALGEMEENDIRECTEUR
RudyBertels
DIRECTEURUITGEVER
PaulDaenen- JaakSmeets

ALGEMEENNUMMER
02/4542211

Brusselsesteenweg347
1730Kobbegem

Vragenoverpromotieacties:
promotie@persgroep.be

INFO
NATIONALEREDACTIE
redactie@hln.be- fax:02/4542831

REGIONALEREDACTIE
regio@hln.be- fax:02/4542826

SPORTREDACTIE
tel:02/4542311- fax:02/4542346

REDACTIES
ADVERTENTIES
tel:02/4542215
fax:02/4542391

REGIONALEADVERTENTIES
tel:02/4542233
fax:02/4542243

ADVERTENTIES
KBC:
BE27432401505173
(KREDBEBB)

BNPFortis :
BE70293032880025
(GEBABEBB)

B.T.W.BE0403.506.340

BANKREKENINGEN
VIAPOST
12maanden :299euro
domiciliëring1maand:24,9euro
vooralletarieven :
www.hln.be/abonnement

www.hln.be/lezersservice
tel:02/4542590-fax:02/4542832

OPLAGE
340.235ex.

ABONNEMENT
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VERTEGENWOORDIGER
BUITENDIENST B2B

Bediendecontract + extra legale voordelen
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RReessttaauurraanntt •• ffeeeessttzzaaaall GGeeuuzzeennhhooff
breidt haar team uit en zoekt een:

Sous-chef (m/v)
• Hoogstaande, verse keuken voor feesten tot 130cts
en restaurant tot 30 cts • Flexibel, werkersmentaliteit,

ervaring vereist, chef tijdelijk kunnen vervangen • Interessant
uurrooster (weekavonden vrij), familiale werksfeer,

firmawagen mogelijk • Startdatum otk

Vragen naar Michael De Koninck
09/369 80 34
michael@geuzenhof.be
www.geuzenhof.be

Gevraagd voor onmiddellijke
indiensttreding in discotheek:

Weekendwerk - vrijdag
en/of zaterdag vanaf 22.00 u

· Onthaalmede-
werker inkom (m/v)

· Barpersoneel (m/v)

· Afruimer -
Ophalen glazen (m/v)
(vanaf 18 jaar.)

· Kelner (m/v)

Sollicitaties :
CV naar

iinnffoo@@wwiillllyyss--mmoouussttaacchhee..bbee
Of telefonische afspraak op

0475/23.28.22
Mechelsesteenweg 302

2830 Willebroek

ADVERTENTIE

KATRIEN STRAGIER

De informaticadienst van het Vlaams
Parlement tast nog volledig in het duis-
ter wie de mailboxen van onze politici
belaagde. Gisterochtendliepenbijdeaf-
deling van Kurt Devriendt verontruste
telefoontjes binnen van parlementsle-
den over een vreemdemail. Die leek uit
de mailbox van een journaliste van ‘De
Morgen’tekomen. InperfectNederlands
brachtzijdegeadresseerdenopdehoog-

tedat zij in eennog tepublicerenartikel
vermeld zoudenworden. Via een link in
demailkondenzedietekstzogezegdna-
lezen.«Delinkdeeduitschijnendatzeop
de website van ‘De Morgen’ zouden te-
rechtkomen», verteltDevriendt.Maar in
werkelijkheid stuurde die door naar
huppeldepup.com, een onbekende ser-
ver waarop de aanvallers malware ge-
plaatst hebben. Zulke ongewenste soft-
ware is erop gericht schade aande com-
puter toe te brengen, de privacy van de

geadresseerde te schenden, bankgege-
vens te stelenof zelfs geld teeisen.
«Het isduidelijkdathethiergaatomeen
zeer gerichte aanval. Héél uitzonderlijk
dat we zoiets meemaken», zegt
Devriendt. Het mailtje was duidelijk zó
opgesteld dat parlementsleden er zon-
derveelargwaanopzoudenklikken.«De
verzender weet duidelijk wat voor par-
lementsledenbelangrijk is.Het lijktdan
ookwaarschijnlijkdathiereenofandere
grappenmaker achter zit en geen pro-

gramma,alvaltdat laatstenietuitteslui-
ten. Voorlopig hebben we echter geen
ideewiehier achter zit.»
Hoeveelparlementsledenzijngetroffen,
wilhetVlaamsParlementnietvrijgeven.
Voorzitter JanPeumans isalvastéénvan
hen. «Ik was er blijkbaar bij, maar mijn
mailboxwordt doormijn vier kabinets-
leden gezien en opgevolgd», laat de
N-VA’er weten. Alle leden en werkne-
mersvanhetparlementkregeneenver-
wittiging tegen het verdachte bericht.
Permail. «Weconstateren een toename
van dit soort praktijken en vragen daar-
om altijd voorzichtig om te gaan met
e-mails waarin moet worden doorge-
klikt naar een andere website», leest de
verwittiging.

Geen schade
Verdere maatregelen werden niet ge-
troffen. «Er is ook geen schade vastge-
steld of vertrouwelijke informatie ont-
vreemd», benadrukt Dirk Nuyts, pers-

verantwoordelijke van het Vlaams
Parlement.
Spamisalvastdagelijksekost inhethalf-
rond. «Een derde van alle mails die ik
krijg, belanden indespamfilter», vertelt
Bart Tommelein (Open Vld). «Dat zijn
toch 30 à 35 mails per dag. De filter is
zelfs zo streng dat ik geregeld moet
kijken of er geen legitieme mails bij de
spambelandzijn.»

Het Vlaams Parlement heeft gisteren af te rekenen gekregenmet eenmysterieuze
cyberaanval. Een aantal parlementsleden ontving een schadelijkemail van de server
huppeldepup.com. Ze klikten nietsvermoedend op het bericht, dat van een
‘DeMorgen’- journalist leek te komen. «Het is zeer uitzondelijk dat we zo’n gerichte
malware onvangen», zegt ICT-directeur Kurt Devriendt. Zulke schadelijke software
dient vaak om vertrouwelijke informatie te ontfutselen. «Het is een raadsel wie hier
achter zit.» Onder anderen voorzitter Jan Peumans werd getroffen.

IN DE MAIL ZAT EEN
LINK NAAR EEN
ONBEKENDE SERVER.
DAAR WAS SOFTWARE
GEPLAATST DIE DIENT
OM GEGEVENS
TE ONTFUTSELEN
OF ZELFS GELD
TE EISEN

Cyberaanval op Vlaams Parlement

NATUUR MAAKT
IJSBALLEN VAN 35 KILO

POLITICI HERKENNEN VERDACHT MAILTJE VAN HUPPELDEPUP.COM NIET

«Dit heb ik nog nooit gezien,
geweldig.» De Amerikaanse
LedaOlmsteadbotsteophon-
derden gigantische ijsballen
tijdens een wandeling met
haar twee honden langs het
meervanMichigan.Olmstead
plaatste de foto’s online en
het duurde niet lang voor ze
hunweg vonden naar tal van
nieuwssites.Meteengewicht
van 35 kilogram kan je inder-
daadsprekenvanreusachtige
sneeuwballen, al moet je vol-
gens de ranger van het Slee-
pingBearParkvooralspreken
van ijsballen. «Deballenwor-
den gevormd door de golven
van het meer», zegt Amie
Lipscomb.«Zewordenvoort-
geduwddoordiegolvenenop
die manier worden ze ook
steeds groter. In combinatie
met dewind krijg je dan deze
grote ijsballen.» Foto’s Kos


