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Vrouw ziet niet door
bevroren ruiten en rijdt
man in rolstoel dood

Een 23-jarige vrouw uit Nieuwkapelle (Diks-
muide)moetvoorderechterverschijnenomdat
ze in februari 2011 een rolstoelgebruiker dood-
reed.Devrouwwasopwegnaarhaarwerk,maar
had de bevroren autoruiten slechts halvelings
vrijgemaakt. Daardoor merkte ze de 41-jarige
EricMarechalnietopdiemetzijnelektrischerol-
stoel rechts van deweg reed. Ze ramde deman,
die in de gracht belandde en overleed aan zijn
verwondingen. De vrouw riskeert een veroor-
deling wegens onopzettelijke doding. Ze reed
weliswaarmaar55kmperuurwaar90 is toege-
laten,maardoorhaarnietontdooideruitenwas
volgens de politierechter zelfs die snelheid te
hoog.Devrouwexcuseerdezich,maardieexcu-
seswerdennietaanvaarddoordenabestaanden.
Vonnisoverdrieweken. (JHM)

«GÉÉN GIFTIGE MAÏS
IN NEDERLAND»

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA)spreekttegendaterveevoermetgiftige
maïs bij melkveehouders is beland. Eerder
haddenverscheidenemediagemelddatmaïsdie
via Duitsland uit Servië kwam op twee boer-
derijen voor normoverschrijdingen in de melk
had gezorgd. Volgens de NVWA is die maïs in
Nederland echter alleen aan varkenshouders
geleverd. Omdat de maïs voldoende vermengd
is, zoudeconsumptievanhetvarkensvleesgeen
gezondheidsrisico’s inhouden. In Duitsland,
waar het probleem met de door een schimmel
geproduceerde kankerverwekkende stof afla-
toxine is ontdekt, waren er gisteren nog steeds
geen normoverschrijdingen in melk of vlees
aangetoond. (GVV)

Paardengehakt

in Iglo-maaltijden

komt uit Ierland

Iglo laat allicht vanaf volgendeweek zijnmaal-
tijden opnieuwbij het Veurnse voedingsbedrijf
Frigilunch produceren. Dat heeft zaakvoerder
Anthony Botelberge van Frigilunch bevestigd.
HetbedrijfkwaminopspraaknadatIgloinBelgië
acht producten van Frigilunch preventief uit de
rekken had gehaald omdat er 2% paardenvlees
in was gevonden. «Enkel bij de kant-en-klare
chiliconcarnewarendetestenpositief.Oorzaak
is het gehakt van het Ierse bedrijf QK-meats
waarmeewesindsvorigjaarsamenwerktenom-
dat Iglomet ons in zee ging om de Britsemarkt
te veroveren. Het contract met dat bedrijf heb-
ben we onmiddellijk stopgezet. QK-meats had
onsverzekerddathetenkelrundvleesverwerkte
in zijn gehakt.WezettennueenDNA-program-
ma in bij onze standaardcontroles en screenen
onzeproductennogmeerdanvroeger.» (GUS)

Pierre Serry vraagt
vrijspraak in drugszaak

PierreSerry(62),verdachtalsorganisatorvande
kasteelmoord, heeft gisteren «over de hele lijn»
de vrijspraak gevraagd in een drugszaak. Hij
stond voor de Gentse strafrechter terecht voor
zijn aandeel in een internationale trafiek van
350 kilo zuivere cocaïne. Hij kreeg in januari bij
verstek zes jaar cel. Serry tekende verzet aan.
«Het parket kan geen beginsel van bewijs aan-
tonen tegen mijn cliënt», pleitte Hans Rieder.
«Het is niet omdat meneer Serry mensen kent
dat hij er ook verboden zaakjes mee doet. Toon
me één concreet element waaruit blijkt dat hij
echt betrokken was bij die smokkel. Dat is er
niet.»VolgensRiederwerdendeaanwijzingenin
elkaar«geknutseld»doordespeurders.Serry liet
in 2008 en 2009 minstens 50 containers over-
komen uit Zuid-Amerika. «Maar daar zaten
meubels, takkenenlianenin. Inéénvandiecon-
tainers zaten drugs, maar daar heeft hij niets
mee temaken.»Uitspraakop18maart. (JM)

MinistervanFinanciënStevenVanackere
(CD&V)heeftgeenal tebestebeurt
gemaaktmetzijncommunicatieover
zijn relatie totWouterDevriendt.
Devriendt isbestuurslidbijBelfius,maar
heeftookeenkantoorophetkabinet
vanVanackere.Regeringspartijensp.aen
OpenVldeisenduidelijkheid. «Ishijnu
eenmedewerker?Ofniet?»

DeKamercommissieFinanciënbespreekt
vandaagdeoprichtingvaneenparlemen-
taireonderzoekscommissienaarderelatie
tussen Belfius en het ACW, al staan op-
positiepartijenN-VA, Groen, LDD, Vlaams
Belang en Ecolo voorlopig alleenmet hun
eis om een onderzoekscommissie op te
richten. Toch wil dat niet zeggen dat de
meerderheidspartijen als één blok achter
minister van Financiën Steven Vanackere
staan. «De minister heeft duidelijk een
probleem met zijn communicatie», zegt

Luk Van Biesen (Open Vld). «Eerst zegt hij
dat dieman niet op zijn kabinet werkt en
vervolgens heet het dat hij er toch een
kantoor heeft én een e-mailadres. Erg
duidelijk is dat allemaal niet. Deminister
moet daar klaarheid in scheppen.» Dat
vindt ook Karin Temmerman (sp.a). «Ik
heb geen redenomdeminister niet te ge-
loven, maar het roept toch allemaal veel
vragen op. Is de man in kwestie nu een
kabinetsmedewerker of is hij het niet? En
alshijhetniet is,waaromheefthijdaneen
bureau, een telefoon en een mailadres in
deWetstraat12,hetkabinetvandeminis-
ter van Financiën? Dat is voor mij niet
helemaal duidelijk. Datmoet deminister
ophelderen indeKamer.»
De rol vanWouterDevriendt ligt gevoelig
omdat hij én onafhankelijk bestuurder is
bij Belfius én de minister van Financiën
adviseert over de bankendossiers, waar-
onderBelfius. (PGL)

Vermoorde topman Sarens

zaterdag begraven

De vermoorde Belgische
topman Jan Sarens (59)
wordt zaterdag om 10 uur
begraven in de kerk van
Steenhuffel. De baas van
het gelijknamige kranen-
bedrijf Sarens werd op
zaterdag 23 februari in de
Mexicaanse badstad Aca-
pulco doodgeschoten met
één schot. Volgens zijn fa-
milieendedirectiegaathet
om een afrekening na een
mislukte zakendeal. Daar-
bijwordtmetdevinger ge-
wezennaarhetMexicaansekranenbedrijf Gruas
Ojedadat enkele jarengeledeneen joint venture
slootmetdeLatijns-AmerikaansetakvanSarens.
Nadat er echter geld en machines begonnen te
verdwijnen, ontbond Sarens de samenwerking.
Sindsdien leefden de twee bedrijven op voet van
oorlog. JanSarens,die inMexicowoonde,ontving
ookdoodsbedreigingen.Hij laat drie dochters en
eenkleinkindna. (ABH)

JanSarens.
Foto Belga

ELS DALEMANS
& KATRIEN STRAGIER

Op 30 november 2012 kregen Elke
Du Bin en Johan Muyldermans uit
Mechelen het slechtst denkbare
nieuws:bijhundochtertjeHartewas
een agressieve hersentumor gevon-
den.Hetvrolijkemeisje liethethoofd
niet hangen: tijdens haar verblijf in
het Leuvense Gasthuisberg vocht ze
alseenleeuwinencharmeerdeieder-
een om zich heen. Met de nodige
make-up en ‘echte prinsessenschoe-
nenmét hak’ werd haar ziekenhuis-
kamer haar kasteel. Maar amper
enkele weken later, op 14 januari,
verloor zede strijd.

Lege stoel
Nu anderhalve maand later, ligt het
bij mama Elke vol met Hartes, maar
danvanstof.TotElkeinaprilopnieuw
aandeslaggaat,werktzeaaneenhéél
bijzonderproject:Harte-poppenma-
kenvoordeanderekankerpatiëntjes
inGasthuisberg.«Eenvriendinmaak-

te tijdens ons verblijf in het zieken-
huis een popje voor Harte, met
dezelfde prachtige krullenbol»,
vertelt mama Elke. «Het moest een
verjaardagsgeschenk worden, maar
Harte overleed amper vier dagenna-
dat ze haar zes kaarsjes uitblies. Ik
besloot ermee aan de slag te gaan en
zelf een ‘prinses Harte’-pop te ont-
werpen. Ik schetsteeenvoorbeeldop
papier en zocht de juiste stoffen en
materialenbijelkaar.Eengrotemond
— die altijd lacht, want zo was ons
Harte — met een hartenkusje op de

lippen. De kleertjes maakte ik van
oude restjes stof, en ik bleef zoeken
tot ik de perfecte wol vond om haar
prachtigehaarbosnatemaken.»Elke
volgde eennaaicursus toen ze zwan-
ger was van haar oudste zoon Tijl —
dienu7 is.Diekomtnugoedvanpas.
Heteersteexemplaarvandepopging
naar de klasgenootjes van Harte in
Villa Zonnebloem, de plaatselijke
Freinetschool. «De kleuters hebben
immers nog steeds heel veel vragen
over de ziekte en het overlijden van

Harte. Plots ontbreekt hun
vriendinnetje in de

groep, haar stoel
blijft leeg. Depop
laat de kinderen
makkelijker,
op een speelse

manier overHarte
praten», meent

Elke.
«De pop blijft
ookniet inhaar

hoekje. Da's niet de
bedoeling. Er moet

mee gespeeld kunnen worden. Nu
stellenwemet veel deugdvast dat ze
altijd ‘bezet’ is», vertelt de jonge
mama,dieookzelf troostuithetstik-
kenput.

Ook stoere versie
Tegen 14 januari 2014, exact een jaar
nahetoverlijdenvanhaarkrullenbol-
letje, wil ze dan ook zo veelmogelijk
‘Hartepoppen’ klaar hebben. «Om
voldoende materiaal en stoffen te
kunnen aankopen, verkopen we
koekjes. De prinsessenpakketten
kunnenweuitdelenaandepatiëntjes
in Gasthuisberg en mogelijk ook in
andere ziekenhuizen. Voor de
jongens ontwerp ik nog een ‘stoer’
exemplaar. Als we véél meer geld
inzamelen dan nodig, schenken we
de rest aanwetenschappelijk onder-
zoek en aande schitterendewerking
vandeLeuvensekinderafdeling»,ver-
zekert Elke, die van plan is om een
pakket te maken voor elke leeftijd
tussen2,5en8jaar. Infoophttp://prin-
sesharte.skynetblogs.be/

Op 14 januari 2013 verloor de kleine HarteMuyldermans — net 6 jaar oud — de
strijd tegen een agressieve hersentumor. Maar ‘prinses Harte’, steedsmet een
grote glimlach, blijft voortbestaan in de prinsessenpoppen die haarmamaElke

naar haar beeltenis bijeenstikt. Voor zichzelf, maar ook voor ándere kindjesmet
zo’n triest lot. «Ikmaak zo veel mogelijk poppen voor de patiëntjes in Gasthuis-
berg om hun verblijf wat fijner temaken. En omHartes lach nooit te vergeten.»

MOEDER KANKERPATIËNTJE HARTE (6)
NAAIT SPEELTJES VOOR ZIEKE KINDJES

«Poppen lachen altijd,

net als overleden

dochtertje»

Regeringspartijen eisen

duidelijkheid van Vanackere

IK BLEEF ZOEKEN
NAAR DE
PERFECTE
WOL OM
HARTES
PRACHTIGE
KRULLEN NA
TE MAKEN
Elke Du Bin

MamaElke krijgt bij
het vele naaien hulp
van haar 7-jarig
zoontje Tijl.
Foto’s Legreve

Harte overleed vier dagen
nahaar zesde verjaardag.

Eenbankgeheimindeechtezinvanhet
woordheeftonslandnooitgekend. Wel
bestond er een strikte discretieplicht,
waardoor de fiscus pas na een hele
rompslomp inzage kon krijgen in de
financiën. Maar sinds de wet op het
bankgeheim op 1 juli 2011 is versoe-
peld, is het leven van de fiscus er een
stukjeopvergemakkelijkt. Hetvolstaat
sindsdienoméénduidelijkeaanwijzing
van fraude of belastingontduiking te
vindenomdehele financiëlehandel en
wandel van een belastingplichtige te
doorgronden. En van die versoepeling
heeft de fiscus al handig gebruik-
gemaakt, zo blijkt uit de cijfers. Al in
757 gevallen heeft de fiscus die moge-
lijkheid gehanteerd, zo heeft ‘De Stan-
daard’ ontdekt. «En dit is nogmaar het
begin. Want pas in 2012 is de nieuwe
wetopkruissnelheidgekomen», vertelt
Francis Adyns, woordvoerder van de
federaleoverheidsdienst Financiën.

Telfoutjes

Wathoudtdie versoepeling in?Hetbe-
langrijkste is dat de fiscus niet langer
een bewijs moet hebben. Een vermoe-
den van fraude of belastingontduiking
volstaat om te mogen neuzen in de
bankrekeningen. Veel is er dus niet

nodig. Als men vermoedt dat niet alle
inkomsten zijn aangegeven, of een re-
keninginhetbuitenlandniet isvermeld
opdebelastingbrief,kandataleenaan-
wijzing zijn. Ook fouten op een factuur
tussen de leverancier en ontvanger of

een levering zonder factuur kan vol-
staan. Toch kan de fiscus niet alle aan-
wijzingen inroepen als een vermoeden
van fraude. Wie fouten maakt in de
aangegevengezinslastenofbijbepaalde
aftrekposten hoeft nog niet meteen
bang te worden. Ook een laattijdige
aangifte is geen reden om het bank-
geheim te laten opheffen evenmin als
telfouten.
Maar ook als de fiscus zijn zin krijgt,

moet hij strikte regels volgen. Zo kan
een belastinginspecteur niet zomaar
uwbankrekeningenopvragen. Hijheeft
de toelating nodig van de gewestelijke
directeur of een hogere fiscale ambte-
naar. Als hij die toestemming heeft,
moet hij de belastingplichtige daarvan
nietalleeninlichten,maarookeerstaan
hem de bankgegevens opvragen. In de
meestegevallenzalditgebeurenviaeen
aangetekendebrief.

Centrale databank

Als jekanaantonendat jede inkomsten
op rechtmatige wijze hebt verkregen,
danwordenderekeningniet ingekeken.
Jekanindieperiodeookeenminnelijke
schikking proberen te treffen. Pas als je
de gevraagde gegevens niet levert
binnendemaandofonvoldoendemee-
werkt,kandefiscusnogeenstapverder
gaan en de gegevens rechtstreeks op-
vragenbij de bank. Maar ookhiermoet
defiscusdebelastingplichtigeduidelijk

informeren en aan-
geven welke aanwijzingen

van fraudehij heeft.
Toch heeft de fiscus de laatste jaren al
een goed zicht gekregen op het finan-
cieelvermogenvandeBelgen. Beroeps-
inkomsten, pensioenen, vastgoed,
schenkingen of erfenissen hebben nog
weinig geheimen voor de fiscus. En
binnenkort krijgt hij er nog een nieuw
middel bij. Want binnen de schoot van
de Nationale Bank wordt gewerkt aan
de oprichting van een centraal bank-
register. Daarin zullen alle bankreke-
ningen verzameld worden. Verwacht
wordt dat die databank vanaf oktober
van start gaat. Daarmee kan de fiscus
nogeenanderesoortfraudeaanpakken.
Namelijk het ontduiken van roerende
voorheffing op rente-inkomsten. In
principe moeten Belgen die meer dan
1.880 euro aan rente-inkomsten
hebbendieaangeven. MaarveelBelgen
vertikken dat en spreiden hun spaar-
geld over verschillende banken. In de
toekomst dreigt hier een einde aan te
komen. Ook de buitenlandse spaar-
verzekeringen,diegebruiktwordenom
successierechten te ontlopen, dreigen
binnenkort binnen de mazen van het
netvande fiscus tevallen.
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Nieuwe smartphone leest meemet je ogen

Samsungwerkt aaneennieu-
we smartphone die aan je
ogenmerktwanneer jeophet
einde van een pagina bent en
automatisch verder scrollt.
Dat meldt de Amerikaanse
krant ‘TheNewYorkTimes’.
De telefoniegigant diende
afgelopen januari een aan-
vraag tot patent in onder de
naam ‘Eye Scroll’. Eenmaand
later deed het een gelijkaar-

digeaanvraagindeVS. Daarin
staatdetechnologieomschre-
venalseen «software-toepas-
sing die oogbewegingen aan-
voelt».
Het snufje zou voor het eerst
gebruikt worden bij de Sam-
sungGalaxyS IV.Diewordtop
14 maart voorgesteld in New
York.Hetbedrijf zelf houdtde
lippenvoorlopignogstevigop
elkaar.

Mucomeisje heeft nu ook diabetes

De 22-jarige Michelle Geudens
uit Lille, die de voorbije jaren het
gezicht van demucopatiënten is
geworden, kampt met diabetes.
Twee jaar geledenonderginghet
meisjeeenlongtransplantatieen
doordemedicatienadieoperatie
werd haar suikerspiegel te hoog.
Zemoet op bepaaldemomenten
zelfs insulinespuiten.Binnenkort
moet zeopcontroleomtezienof
ze dat permanent zal moeten

doen. «Ik vinddit niet zo erg. Uit-
eindelijk kan je nog perfect doen
wat je wil.» Bovendien kreeg
Michelle ook goed nieuws te ho-
ren. «Ikmoet sinds de transplan-
tatieomdeviermaandenopcon-
trole», vertelt ze. «Deartsendoen
dan een heleboel onderzoeken.
Enbijdie laatstecontroleisgeble-
ken dat mijn longen helemaal in
ordezijn.»

(DVGT)

30miljoen sprinkhanen

teisteren Egypte

Net voor Pasen wordt Egypte geteisterd
door een sprinkhanenplaag van «bijbelse
proporties».De insecten—volgens bron-
nenmeer dan 30miljoen— hebben nu al
vele hectare landbouwgrond verwoest in
deregiorondhoofdstadCaïro.Deplaatse-
lijke bevolking probeert de beestjes uit
te roeien met brandende banden en in-
secticiden, maar niets lijkt te helpen. Het
Egyptische leger probeert nu een remedie
tevindenvooropgroteschaal. (KS)

Nachtvluchten boven

Brussels Airport stagneren

Boven Brussels Airport werden vorig
jaar 14.648 nachtvluchten uitgevoerd,
net ietsminderdanin2011(14.781).Het
aantalvertrekkendenachtvluchten,die
voor de grootste lawaaihinder zorgen,
steeg vorig jaar evenwel van 3.828naar
4.206. Dat blijkt uit het antwoord van
minister van Mobiliteit Crevits op een
vraag van Eric Van Rompuy (CD&V). In
2007werdenernog24.990nachtvluch-
tengeteld,waarvan9.261vertrekkende.
Deverminderingsindsdienishetgevolg
van het vertrek van DHL naar Leipzig.
Sinds 2009 laat de milieuvergunning
jaarlijksookslechts16.000nachtvluch-
ten toe,waarvan5.000vertrekkende.

De fiscus neust steeds
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VERMOEDEN VAN FRAUDE VOLSTAAT OM BANKGEHEIM OP TE HEFFEN

Fiscus neust steeds

vaker in uw centen
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Vliegtuig met

David Copperfield

maakt noodlanding

Eenvliegtuigmet illusionistDavidCop-
perfield aan boordmoestmaandag een
noodlanding maken in Peoria, in de
Amerikaanse staat Illinois. «Het toestel,
dat opwegwas van LasVegas naarNew
YorkCity,maakteop37.000meterhoog-
teerg luideenvreemdegeluiden», twit-
terde Copperfield. De beroemde goo-
chelaardieooithetVrijheidsbeelddeed
‘verdwijnen’,houdtvoldathijgééntruc
uithaalde. «Hetwas allemaal heel eng»,
zo twitterdehij nog. (BVP)

WIE DE AANGIFTE
TE LAAT INDIENT OF
EEN FOUT MAAKT BIJ
DE GEZINSLASTEN,
LOOPT GEEN RISICO

DOCHTERTJE KOMPANY
LEERT NEDERLANDS

MET KETNET
Zijn vriendin CarlaHiggs is Britse én zelf
voetbalt hij bij Manchester City, maar
toch voedt Vincent Kompany zijn doch-
tertje in het Nederlands op. Demidden-
velderlaatSienna(2,5)althansmeebrul-
lenmet de populaire lied-
jesvan ‘Zingaburia’, een
serie op Ketnet. «De
kleine is gek van ‘Zinga-
buria’!Haareerstestap-
pen in het Nederlands
zijneenfeit! :-)»,gooi-
deeenenthousias-
te Kompany gis-
terenopTwitter.
Zelf heeft hij
z’n talen alvast
goed onder de
knie: hij schakelt
vlotjes over van
Frans naar Neder-
lands en Engels.
Kompany kreeg
vorig jaar zelfs de
Wablieft-prijsvoor
helderetaal. (KST)
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Michelle Geudens.
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