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Getergde advocaat Jaak Haentjens valt uit naar zijn cliënt

Zeg het dan, a.u.b.! Vertel 
eindelijk de waarheid, 
die mensen verdienen 
dat. Ik zit hier nu ook 

al vier jaar mee”, schoot Jaak 
Haentjens uit. Zelden gezien 
op assisen: de beschuldigde en 
zijn advocaat die slaande ruzie 
krijgen. Maar als geen ander 
is Kim De Gelder erin geslaagd 
om zijn eigen verdediging op 
de kast te krijgen.

“Vertel de waarheid, doe het!”

�� Hij is gewoonlijk de rust zelve: 
Jaak Haentjens, de advocaat die het 
hier tegen 27 tegenstrevers van de 
burgerlijke partijen, een aanklager 
én niet zelden ook zijn eigen cliënt 
moet opnemen. Daarop was hij voor-
bereid, na vier jaar kent hij De Gelder 
als geen ander. Maar vrijdag viel de 
pleiter toch even uit zijn rol. Toen hij 
maar weer eens werd onderbroken. 
“Mijn confraters hadden het over 
de fanmail die De Gelder krijgt (een 
aantal vrouwen schrijft hem, zelfs een 
Française, red.). Maar welke brieven 
mag hij krijgen...”, wilde Haentjens 
weten van speurder Luc Cocque-
reaux, maar verder kwam hij niet.

“Mag ik een vraag stellen?”, kwam 
De Gelder tussenbeide. “Ik zou nu 
graag mijn drijfveren aflezen. Ze 
staan op een briefje in het dossier 
van mijn advocaat. Ik wil ze gerust 
vertellen.”

“Doe het dan. Ik vraag niet liever. 
Zeg waarom ge Elza hebt gedood. 
Vertel over Fabeltjesland”, knikte 
Haentjens. “Zeg het!”

“Dat is hoe ge nu altijd al ge-
daan hebt”, pruttelde De Gelder te-
gen. En dat was er te veel aan voor  
Haentjens: “Ik wil dat ge eindelijk 
de waarheid zegt!”, riep hij hem toe. 
Maar De Gelder gaf nog niet af: “Ge 
moet hier geen show opvoeren.”

“Ik voer geen show op”, kon Haen-
tjens, rustiger, antwoorden. Zijn  
cliënt ging mokkend weer zitten. 
Vijf, zes keer heeft hij de voorbije 
dagen aangekondigd dat hij zijn 
drijfveren voor eens en altijd zal 
prijsgeven. Maar het is telkens bij 
die aankondiging gebleven. Wellicht 
omdat ook De Gelder beseft dat het 
zijn laatste troef is. Waarschijnlijk 
kent hij zelf zijn motief niet, omdat 
het er niet is.

“Ik wil niet terug”
Een attent jurylid meende het 

compromis voor advocaat en cliënt 
te hebben gevonden: “Waarom leest 
uw advocaat uw brief niet voor?”

Maar voorzitter Defoort greep in: 
“Dat behoort tot de relatie cliënt-ad-
vocaat en daar mogen wij niet tus-
senkomen.”

De Gelder zelf zou vanaf dan zwij-
gen, zijn vier jaar jongere versie ging 
wel in de zaal aan het praten (via de 
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Aan het einde van de zitting vrij-
dag liet De Gelder weten dat hij 
vanaf volgende week herken-
baar in beeld mag worden ge-
bracht.  Maar nog geen uur la-
ter kwam hij daar al op terug. De 
voorzitter stelde voor om af te 
wachten tot maandagochtend. 
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Grijze  
haren

I k had daar rekening mee gehou-
den, zegt advocaat Jaak Haent-
jens als we hem om een reac-
tie vragen op het feit dat zijn cli-

ent hem twee dagen na elkaar lelijk 
voor schut heeft gezet in de assisen-
zaal. Eerst door te zeggen dat hij niet 
ziek is. En gisteren sommeerde hij 
zijn advocaat “te stoppen met zijn 
show”. Haentjens, die nochtans be-

kendstaat als een minzaam man, 
had zich kwaad gemaakt op zijn cli-
ent en drong er bij hem openlijk op 
aan om eindelijk de waarheid te ver-
tellen over zijn motieven.  
En zeggen dat we nog maar een 
week ver zijn. Ik denk dat die twee 
dit weekend eens rustig rond de tafel 
moeten zitten en duidelijke afspra-
ken maken. Anders dreigt het gekib-

bel uit te monden in een regelrechte 
oorlog en wordt het voor Haentjens 
quasi onmogelijk om zijn cliënt nog 
te verdedigen.  
Grijze haren zal hij er niet van krij-
gen, die had hij al. Maar ook al ver-
dient hij er mooi aan, goed voor zijn 
gezondheid zal de verdediging van 
iemand als Kim De Gelder zeker niet 
zijn. 

Kim De Gelder wordt weer naar zijn cel in Oudenaarde gereden. Ook op de procesdag gisteren voerde hij 
een verbale oorlog met zijn advocaat Jaak Haentjens. !"#" $%&'(

videoverhoren van vlak na de feiten). 
“Ik zal jullie (de speurders, red.) niet 
helpen en verwacht ook niet dat jul-
lie mij gaan helpen. Want ik weet wat 
mijn straf gaat zijn, ik ben 99% ze-
ker. Ik ga de rest van mijn leven in 
de gevangenis zitten. Dat aanvaard 
ik. Ik wil het niet, maar ik weet wat 
in het nieuws is verschenen, hoe de 
mensen over mij denken. Iedereen 
verafschuwt me, daarom wil ik niet 
terug naar de maatschappij.”

“Vervelend”
“De eerste dag wilde hij helemaal 

niets zeggen. Hij bewoog niet, rea-
geerde niet op ons. Ook zijn vader 

Op de beelden herhaalde De Gel-
der die woorden. Maar ze hadden 
destijds niet het e!ect gehad dat hij 
wilde: de medicatie stopzetten die 
hij tegen de stemmen kreeg. “Ik moet 
de pillen blijven nemen, maar ik wil 
ze niet. Want nu kan ik niet meer 
vooruitdenken, niet meer diep den-
ken”, jammerde hij. Want dat maakt 
De Gelder ongetwijfeld De Gelder: 
het ‘talent’ om minutieus te plannen. 
Want ook vrijdag moesten de erva-
ren speurders het toegeven: als hij 
die dag niet was gevat, was de kans 
groot dat die vreemde jongeman de 
dans ontsprongen was. En nog meer 
drama’s had veroorzaakt. “Het kon 
om het even wie, om het even waar 
zijn geweest. Hij wou de moeilijk-
heidsgraad systematisch opvoeren. 
Na een kinderdagverblijf, een huis-
artsenpraktijk, de militaire school. 
Hij dacht zelfs aan de villa van prins 
Laurent.”

Alles vals
Binnenraken zou hij met valse 

badges. Zoals die van Universiteit 
Antwerpen. “Ik tikte universiteit 
in en Antwerpen was het eerste dat 
verscheen”, klonk het. Dat pasje zou 
bedoeld zijn om goedkoop naar de 
film te gaan. Of dat zo was, zal nooit 
blijken. Dat er nog andere plan-
nen waren, staat vast. Bij Elza Van 
Raemdonck was hij binnengelaten 
als watercontroleur, met T-shirts 
van de watermaatschappij die hij 
had laten drukken. Ook shirts van 
een nepkoeriersbedrijf lagen klaar: 
EedEx, een vervorming van FedEx. 
“Omwille van het auteursrecht”, was 
de ‘gezagsgetrouwe’ uitleg. “Waar-
schijnlijk waren die ook om ergens 
binnen te dringen. Ik wilde geen 
mensen vermoorden, maar de woe-
de in mij was zo sterk. Ik was heel 
kwaad op de wereld.”

Uit wraak op die wereld was hij 
naar Fabeltjesland getrokken. Ach-
ter zowat elke baby, achter ieder per-
soneelslid was hij aangegaan, bleek 
uit de reconstructie. Achteraf, om-
dat ze bleef klagen van pijn, bleek 
er zelfs een stuk mes in de kaak van 
kinderverzorgster Rita Van Geyte te 
zijn achtergebleven. “Het eerste kind 
stak ik omdat het zo gepland was: 
mensen vermoorden. Ik nam het bij 
de rug en stak in de keel. Het verloor 
langzaam het bewustzijn. Ik kon dat 
voelen want ik had het vast.” 

En dat in amper vijf minuten. “Als 
u uiteindelijk ook zelf wilde gedood 
worden, waarom droeg u dan een ko-
gelvrij vest?”, poneerde een jurylid. 
“Ik wil nu niet meer antwoorden. Dit 
is wel mijn eerste proces, meneer de 
voorzitter”, besloot De Gelder. Waar-
op hij op hoongelach vanuit de zaal 
werd getrakteerd. “Hij wil er nog 
graag een.”

“Een mes is 
zekerder dan  
een vuurwapen. 
Het hapert niet  
en je kunt blijven 
steken.”
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heeft bijna een uur geprobeerd om 
oogcontact te maken”, beschreef ver-
hoorder Hans Neubourg. 

De blik op de grond, op onein-
dig. Urenlang. Tot Neubourg weg-
ging. Niet wetende dat de camera’s 
nog draaiden, begon De Gelder zijn 
hoofd te knikken om de spieren in 
zijn nek los te maken. Pas drie da-
gen later ging hij praten. Eerst niet 
over de feiten. Vond hij “vervelend”. 
Wel over de groenten die Neubourg 
in zijn tuin had geplant. “Op 25 fe-
bruari had hij een gesprek gehad met 
de psychiater en toen zei De Gelder 
opeens dat hij in opdracht van stem-
men handelde. Menselijke gedaan-
ten die hem bedreigen. Op 2 maart 
gaf hij toe dat het gelogen was: Ik wou 
proberen om geïnterneerd te worden.”
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�� Het aantal gerechtelijke arrondis-
sementen daalt van 27 naar 12. Ant-
werpen wordt het grootste arrondis-
sement. Dat besloot het kernkabinet 
vrijdag.

De 27 gerechtelijke arrondis-
sementen dateren nog van onder 
Napoleon. Zes arrondissementen 
hebben nu minder dan tien magi-
straten en dat is moeilijk werkbaar. 
Het kernkabinet wil nu nog één ar-
rondissement per provincie. Brussel 
en Eupen blijven apart. 

Het enige probleem was Hene-
gouwen. Daar wilden de drie Frans-
talige partijen elk iets anders: de MR 
wilde één arrondissement met zetel 
in Charleroi, de cdH wilde twee ar-
rondissementen met zetel, respec-
tievelijk in Charleroi en in Bergen, 
de PS wilde één arrondissement met 

zetel in Bergen en twee procureurs 
(in Bergen en Charleroi). Henegou-
wen wordt nu één arrondissement 
met één voorzitter en twee zetels 
en twee procureurs (Charleroi en 
Bergen).

Een rechter wordt in de toekomst 
benoemd door het hof van beroep. 
Een Antwerps rechter zal dus ook 
moeten kunnen werken in de pro-
vincie Limburg. Daardoor wordt 
het veel makkelijker om rechters 
die ziek zijn of ouderschapsverlof 
hebben te vervangen. De vrede- en 
politierechters worden niet meer 
benoemd per kanton, maar per pro-
vincie. De vijf hoven van beroep blij-
ven bestaan zoals nu. Het Antwerpse 
Hof blijft dus bevoegd voor de pro-
vincies Antwerpen en Limburg. 
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Hoorzitting

Toplui  Belfius en ACW urenlang ondervraagd in Kamercommissie

De toplui van Bel!us 
hebben vrijdag in 
de Kamer verklaard 
dat minister van 

Financiën Steven Vanackere 
op geen enkel moment 
is tussengekomen in de 
onderhandelingen tussen 
de bank en het ACW over de 
verkoop van de winstbewijzen.

Steven Vanackere 
uit de wind gezet

�� Dat hebben CEO Jos Clijsters en 
voorzitter Alfred Bouckaert in koor 
onderstreept in de commissie Fi-
nanciën waar ze ondervraagd wer-
den over het akkoord tussen de bank 
en het ACW. 

“De minister of het kabinet werden 
nooit op de hoogte gebracht van de 
besprekingen. Wij hebben geen en-
kele suggestie gekregen van de mi-
nister of van een van zijn medewer-
kers om in de een of andere richting 
te handelen. De minister heeft de 

Bel!us-CEO Jos Clijsters (links) en ACW-baas Patrick Develtere (rechts) benadrukten in de commissie Financiën dat minister Steven Vanackere 
niet op de hoogte was van de deal tussen de bank en de christelijke arbeidersbeweging. !"#"$% &'"#" ()*%

“Enkel een speciale  
commissie kan de 
waarheid naar 
boven halen.”
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deal altijd beschouwd als een zaak 
die moest worden geregeld tussen 
de bank en het ACW”, aldus de Belfi-
us-top. Ook ACW-voorzitter Patrick 
Develtere bevestigde dat hij tijdens 
de onderhandelingen niet met Van-
ackere heeft gesproken. 

Jos Clijsters benadrukte dat het 
voor Belfius om een voordelige deal 
gaat. De winstbewijzen stonden voor 
170 miljoen euro gewaardeerd in de 

boeken terwijl ze voor 110 miljoen 
euro werden afgekocht van het ACW.  
Bovendien kosten die bewijzen de 
bank ongeveer 15 miljoen euro per 
jaar terwijl die kost met een interest 
van 6,25 procent nu zowat 10 mil-
joen euro lager ligt. Ook een rente 
van 7,75 procent zou volgens Clijs-
ters en Bouckaert marktconform en 
nog steeds interessant zijn geweest 
voor de bank. Uiteindelijk werd daar 
in de laatste rechte lijn voor het ak-
koord 1,5 procent van afgesplitst 
en in een commerciële deal onder-
gebracht. Volgens Clijsters om te ver-
zekeren dat soortgelijke klanten de-
zelfde voorwaarden zouden krijgen 
voor een ‘eeuwigdurende’ lening. De 
extra vergoeding voor trouw aan de 
bank, de 1,5 procent, getrouwheids-
premie, noemde Clijsters een “zeer 
courante praktijk” die aan de voor-
waarden op de markt beantwoordt.

Daarop eisten Jean-Marie Dedec-

Langer werken 
betekent meer
pensioenbonus

Justitieminister Turtelboom. !"#" 
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�� Het systeem van de pensioenbo-
nus was aan verandering toe. Het 
was om te beginnen een tijdelijk sy-
steem en stemde niet meer overeen 
met de pensioenhervorming van 
eind 2011. 

De Studiecommissie voor de Ver-
grijzing vroeg ook om er een pro-
gressief stelsel van te maken. Dat is 
nu gebeurd. De krachtlijnen van het 
nieuwe stelsel kan men als volgt sa-
menvatten.
■  Er komt één pensioenbonus die 
dezelfde zal zijn voor werknemers, 
zelfstandigen en ambtenaren.
■  De opbouw van de bonus vangt ten 
vroegste aan zodra iemand zijn pen-
sioen met minstens een jaar uitstelt 
vanaf de vroegst mogelijke ingangs-
datum van het vervroegd pensioen. 
In principe is dat 62 jaar.
■  De bonus zal enkel gelden per vol-
tijds gewerkte dag. Gelijkgestelde 
dagen leveren géén bonus meer op.
■  De bedragen van de pensioenbo-
nus nemen toe naarmate men meer 
jaren langer werkt. De eerste twaalf 
maanden is er géén bonus. Het twee-
de jaar gaat het om 1,50 euro per dag. 
Dat bedrag stijgt nadien per jaar met 
0,20 euro, tot maximaal 2,50 euro 
voor wie meer dan 72 maanden (6 
jaar) extra blijft werken.
■  De pensioenbonus is een persoon-
lijk recht en kan niet worden over-
gedragen naar de langstlevende 
partner.
■  De rechten die onder het huidige 
systeem zijn opgebouwd, blijven ver-
worven.

Volgens minister De Croo geeft de 
pensioenbonus een significante be-
loning voor wie beslist langer te wer-
ken. Zo heeft iemand die op 62 jaar 
met vervroegd pensioen kan, maar 
doorwerkt tot 65 jaar, recht op een 
maandelijkse bonus van 83 euro. Ie-
mand die op 62 jaar met vervroegd 
pensioen kan, maar doorwerkt tot 
67 jaar, heeft recht op een bonus die 
oploopt tot 187 euro. De pensioen-
bonus komt bovenop het rustpensi-
oen dat vandaag al stijgt naarmate 
men langer werkt.

Op voorstel van minister van Mid-
denstand Sabine laruelle is ook be-
slist om de pensioenmalus voor zelf-
standigen te schrappen vanaf 1 janu-
ari 2014. %"

De regering-Di Rupo heeft 
op voorstel van minister van 
Pensioenen Alexander De Croo 
de pensioenbonus hervormd. 
Wie langer werkt, krijgt nog 
altijd een pensioenbonus. 

Van 27 rechtbanken naar 12  
door hervorming justitie

Energiewaakhond Creg vindt 
reclame Electrabel misleidend 
Het reclameblad Energiek 
van Electrabel is misleidend 
en informeert de klant 
maar gedeeltelijk. Dat zegt 
energiewaakhond Creg in een 
mededeling.

�� In hun huis-aan-huisreclameblad 
Energiek dat eind februari werd ver-
deeld, verwijst Electrabel naar een 
prijsvergelijking van de Creg, waar-
uit bleek dat Electrabel begin dit jaar 
de goedkoopste stroomleverancier 
was. 

Heel specifiek gaat het om het 
Fixonline-contract. Dat was in janu-
ari inderdaad het goedkoopste, maar 
een maand later was dat al niet meer 
het geval en bleek het 8,5 procent 
duurder geworden. 

Voor Vlaanderen en Wallonië 
stond het contract op plaats negen 
van het Creg-klassement, en voor 
Brussel op plaats twee. “De leveran-
cier biedt bovendien naast dit con-
tract ook vier andere contracten aan 
waarvan de prijzen beduidend hoger 
liggen dan het Fixonline-contract”, 
laat de Creg weten. 

Bepaalde reclameboodschappen 
of verklaringen hebben de neiging 
“om de consumenten slechts gedeel-
telijk te informeren en hen ertoe te 
brengen om niet altijd de meest in-
teressante aanbieding te kiezen.” 
Blijven vergelijken blijft nog altijd 
de boodschap.  
*
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ker (LDD) en Luk Van Biesen (Open 
Vld) van Belfius en ACW volledige 
openheid over de commerciële deal 
en of die enkel betrekking hand op 
de cvba Sociaal Engagement of op 
de hele ACW-koepel.

Eerst kwam er geen antwoord, 
uiteindelijk zei Develtere dat het om 
de coöperatieve vennootschap ging. 
Clijsters merkte op dat “een bank van 
discretie leeft”.

Oppositie
De oppositie vuurde een pak tech-

nische vragen af maar bleef naar ei-
gen zeggen op haar honger. Ze hand-
haaft haar vraag naar de oprichting 
van een onderzoekscommissie. 
Luk Van Biesen die eveneens had 
gedreigd met een onderzoekscom-
missie zei dat hij vele antwoorden 
had gekregen, maar beslist daar pas 
volgende week over.
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