
	  

54. Woensdag 6 maart 2013

V

Antwoord van vandaag

Vindt u Rik De Saedeleer ook  
de beste voetbalcommentator ooit?
Beantwoord de poll op www.gva.be
Het resultaat vindt u morgen in ’Antwoord van vandaag’.
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Heeft u al wel 
eens met De Lijn 
gereden zonder 
ticket?

77%
23%

Vraag van vandaag

Groot-Brittannië had er het raden naar: wie was de man die verkleed als Batman een crimineel kwam afleveren in het politiebu-
reau? De 39-jarige Stan Warby maakt nu zelf een eind aan de speculaties. Hij droeg de 27-jarige heler en oplichter over aan de poli-
tie omdat hij niet alleen wilde komen. “Het was een grap”, zegt Warby, die een Batmanpak droeg omdat  hij als supporter van Brad-
ford City op de terugweg was van de finale van de League Cup in Londen. Omdat de Britse kranten hem na het zien van de beelden 
‘Fatman’ hadden gedoopt, klaagde Warby - die in het dagelijkse leven bij een meeneem-Chinees werkt - op ITV dat de bewakings-
camera hem weinig flatterend had gefilmd. !"#" $%&

Batman brengt oplichter naar politie

Beeldig

Bartel Van Riet
Je bent single. 
Op zoek?

“Nee, ik zoek niet. Liefde  
gebeurt - liefde wordt niet 
gemaakt.”

In: Humo, 5/3

Vraag het aan... Stadsquiz

Nee, het is geen van-
dalisme. De doeken 
van Rubens werden 
in 1914 verwijderd 
uit de kathedraal 
omdat de Duitsers 
aan het oprukken 
waren. !"#" &'()*+! 
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Is dit een 
vandaal die 
het werk van 
Rubens te lijf 
gaat?

Wat ú denkt

GAS-boetes 
bewijzen  
in de stad  
wel hun nut

Net als de omstreden retributie 
van 250 euro aan het vreemde-
lingenloket, blijven ook de GAS-
boetes voortdurend ter discus-

sie staan. Onlangs bleek dat nu ook de Pri-
vacycommissie er bezwaren tegen heeft.

Volgens de commissie zijn de gemeen-
telijke administratieve sancties niet altijd  
legaal. De gemeenten kunnen zich niet be-
roepen op een wet die hun toestaat om het 
Rijksregister te raadplegen en zo aan be-
paalde gegevens te geraken. Ze zouden 
ook niet het recht hebben om een num-
merplaat op te zoeken in de databank van 
de Dienst voor Inschrijving van Voertui-
gen.

Ik begrijp dat allemaal niet goed. De fe-
derale overheid heeft het systeem van de 
GAS-boetes zelf gefaciliteerd om loka-
le overheden in de gelegenheid te stellen 
om overlast en minder zware vergrijpen te 
bestra!en, aangezien het gerecht dat niet 
doet. Steden en gemeenten zijn daardoor 
in staat om toch in te grijpen bij sommige 
overtredingen die vaak het meest ergerlijk 
overkomen op de gewone burger.

Eind vorig jaar heeft diezelfde overheid 
nog de regels voor de GAS-boetes versoe-
peld, zodat gemeenten boetes kunnen uit-
schrijven tot 350 euro in plaats van 250 
euro. De minimumleeftijd voor de boetes 
is bovendien verlaagd naar 14 jaar.

En nu zou dus blijken dat er voor het 
hele systeem in sommige gevallen geen  
legale basis is. Ik vind dat eigenlijk niet 
te begrijpen. Laat de overheid haar eigen 
wetten en reglementen dan niet vooraf 
onderzoeken door haar juridische admi-
nistratie? Praat men daar in Brussel dan 
niet met elkaar?

De GAS-boetes worden vaak verkeerd 
uitgelegd. Telkens weer worden er ab-
surde toepassingen van het systeem door 
domme ambtenaren bij gesleurd om te 
staven dat het een kafkaiaanse methode 
zou zijn om vooral jongeren te pesten. In 
Antwerpen en op andere plaatsen is daar-
entegen gebleken dat de methode wel de-
gelijk werkt om jongeren én minder jon-
gere personen op hun verantwoordelijk-
heden te wijzen en met hen in gesprek te 
gaan.

Dat de GAS-boetes enkel zouden dienen 
om geld in het laatje te brengen, is een al 
even onwaar vooroordeel. Onlangs maak-
te het stadsbestuur bekend dat een boete 
van 90 euro de stad 180 euro kost aan ad-
ministratieve kosten en - want dat wordt 
vaak vergeten - eventuele sociale bemid-
deling. Want uiteindelijk is het de bedoe-
ling dat de overtreder tot inkeer komt.

Senior writer
gvabrieven@concentra.be

Lex
Moolenaar

Lees ook het algemene standpunt 
op blz. 2 van uw krant
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QUIRIT

%Minister Vanackere heeft zijn 
ontslag ingediend. Hij leed al 

lang aan een burn-out. Het probleem is 
dat men niet alleen alles wat het ACW 
aangaat, wil verstoppen in een doofpot, 
maar nu is men ook al bezig de doofpot 
te verstoppen. Vanuit welke zuil zal de 
CD&V een nieuwe minister voordragen? 
Het spijtige is dat ministers die ontslag 
nemen, opnieuw hun zetel innemen in 
het parlement om dan na de verkiezingen 
weer op te duiken als minister. Ministers 
zijn zoals boemerangs, ze komen altijd 
terug, of hun zonen of dochters.
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%De minister van Financiën neemt 
ontslag. Alle commentaar en 

redenen die hij opgeeft, hebben alleen 
betrekking op zijn persoonlijk belang. 
Een minister die in eer en geweten zijn 
taak uitvoert en niets te verbergen heeft, 
hoeft geen ontslag te nemen. Waarschijn-
lijk heeft hij ook wel meer informatie 
die velen nog niet kennen, waaruit zou 
blijken dat er aanwijzingen zijn dat de 
ACV-top en zijn ministers in de fout gaan. 
Al hetgeen hij nu verklaart, is nonsens. 
Een kapitein die nu het schip verlaat, is 
hoogst eigenaardig.
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%Als de situatie een beetje moei-
lijk wordt, dan geeft men de pijp 

aan Maarten. Natuurlijk, als je niet meer 
weet wie wel of niet voor je werkt, dan 
kun je moeilijk zeggen dat je ernstig 
bezig bent. Hij krijgt een mooie ontslag-
vergoeding, is van alle verantwoorde-
lijkheid ontheven en is quasi zeker dat 
hij volgend jaar opnieuw aan de slag 
kan in de nieuwe regering. 
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“Men is nu ook al bezig de doofpot te verstoppen”
Woord & wederwoord

Steven Vanackere

%Het ontslag van minister 
Steven Vanackere in de 

federale regering komt als een 
boemerang ook terecht in het 
gezicht van ACW en CD&V. 
Het interview van zondag in 
De Zevende Dag op VRT met 
de betrokken minister van 
Financiën gaf geen blijk van 
vertrouwen in zijn persoon. 
Onverwacht kwam hij in de 
clinch met zijn medewerker 
en Belfius-bestuurder Wouter 
Devriendt. En daarbovenop ook 
het wantrouwen van Open Vld 
bij monde van de heer Luk Van 
Biesen die ook aanstuurt op een 
onderzoekscommissie. Voor de 
opvolger van minister Vanac-
kere in deze zware economische 
crisis zou het een geschenk zijn, 
mocht hij of zij zich onmiddellijk 
kunnen focussen op de opstel-
ling van de nieuwe begroting in 
evenwicht. Er zullen nog enkele 
miljarden gezocht en gevonden 
moeten worden omdat België in 
Europa niet zou worden meege-
sleurd door de landen die er 
op financieel vlak slecht aan 
toe zijn zoals Italië, Portugal, 
Spanje en Griekenland. Alleen 
met een onderzoekscommissie 
biedt deze regering klaarheid 
naar de bevolking toe en even-
eens naar alle politieke partijen 
in dit land. Zo kan worden 
bewezen dat al of niet gewezen 
minister Vanackere recht in zijn 
schoenen kan blijven staan. Het 
is erop of eronder om dit aan te 
tonen in het gevecht tussen de 
beide Vlaamse partijen CD&V 
(ACW) en N-VA. Zo kan de 
kiezer op 25 mei 2014 eerlijk 
zijn stem uitbrengen op de 
partij die het bij het rechte eind 
had. Regeren zonder conflicten 
onder de ministers en partijen is 
de dringende boodschap die ik 
wil meegeven. 
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%Hoe is dit toch allemaal 
mogelijk. Zondag in  

De Zevende Dag beweert 
Vanackere dat hij recht in 
zijn schoenen staat en de top 
van Belfius nauwelijks kent. 
Vandaag neemt hij ontslag 
omdat de kritiek te veel wordt 
voor hem nu is uitgekomen dat 
de mensen van Belfius zelfs een 
kantoor met mailadres op zijn 
kabinet hebben. Hij staat nu 
ineens scheef in zijn schoenen. 
Maar is met dit ontslag nu alles 
opgelost? Wie is er juist met 110 

miljoen euro gaan lopen? Wie 
heeft het contract getekend met 
de intrest van 7,25 euro? Hoe 
ver staat het met het onderzoek 
van de BBI? En misschien is het 
niet zo’n slecht idee dat deze ook 
eens bij het ABVV passeren. Dan 
kan dat andere varkentje ineens 
mee gewassen worden.
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Pensioen

%Er mag en kan toch geen 
paniek zijn wat betreft 

de pensioenen. In 2001 werd 
het Zilverfonds opgericht om 
de huidige ‘vergrijzing’ op te 
vangen. En Johan Vandela-
notte heeft altijd gezegd dat zijn 
Zilverfonds vol met miljarden 
zou zitten. Maar vanaf de start 
werd het Zilverfonds gevuld met 
‘virtueel geld’, geld waarmee men 
Monopoly kan spelen en verder 
niets. VUB-econoom Vuchelen 

noemde het Zilverfonds volksver-
lakkerij. Of beter gezegd bedrieg-
lijk populisme. De oprichting van 
het nog altijd lege Zilverfonds 
gebeurde toen Verhofstadt (Open 
Vld) eerste Minister was en Johan 
Vandelanotte (sp.a) minister van 
Begroting. Of hoe ‘grote’ politici 
zorgen voor de toekomst.
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Auto-inspecteurs

%Vrij vaak lees ik reacties 
van lezers waarbij zij hun 

beklag doen over de willekeur 
van sommige auto-inspecteurs. 
En meestal hebben ze gelijk. 
Wij worden verplicht met onze 
auto naar de auto-inspectie te 
gaan en ons rijbewijs kunnen 
we ook maar bekomen na een 
praktische proef. Beide organi-
saties werken enigszins onaf-
hankelijk, maar schijnen wel 
onder toezicht van de regering 

te werken. Maar het bijzondere 
van die diensten is wel dat hun 
personeel niet moet vrezen dat 
hun werkgelegenheid in gevaar 
komt, want  daar beslissen zij 
zelf over. Is er weinig werk, dan 
keuren wij er maar eentje meer 
af en de praktische proef voor 
het rijbewijs is ook niet vrij van 
enige willekeur in dienst van de 
werkgelegenheid. Toen ik als 
passagier meereed bij de prak-
tische proef van mijn dochter, 
werd zij naar een ‘herkansing’ 
verwezen omdat zij een T-kruis-
punt iets te snel was opge-
reden, hoewel er geen voertuig 
te zien was. Ik was toen werk-
zaam bij de Antwerpse verkeers-
politie en zag echt geen reden 
tot die beslissing. Maar kom, op 
naar de tweede proef en bij die 
poging reed ze ongeveer dertig 
centimeter achteruit bij de start 
op een hellend vlak. En nu kreeg 
ze wel haar rijbewijs ondanks 
die volgens mij wel ernstige 

Minister van Financiën Steven Vanackere 
nam dinsdag ontslag. !"#" $%"&$'

Uw mening
staat open voor beknopte reacties.De redactie heeft het recht uw brief te redigeren 
of in te korten. Vermeld steeds uw naam en adres.
Lezersbrieven, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen of  gvabrieven@concentra.be

fout. Totale willekeur dus waar-
tegen wij bij beide organisa-
ties geen enkel verhaal hebben. 
Een oplossing zou wel mogelijk 
zijn door een tweede keuring op 
de automobielinspectie vrij te 
stellen van betaling. De dag van 
vandaag moeten we maar om 
de twee jaar naar de inspectie, 
maar dat ‘klantenverlies’ wordt 
daar opgevangen door willekeu-
rige ‘rode kaarten’.
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Telenet

%Hierbij wil ik mijn onge-
noegen uiten over de 

bereikbaarheid van Telenet. 
Ik heb vorige week een kaartje 
in de bus gekregen om contact 
met hen op te nemen op het 
nummer 015-666.666. Dan 
probeer ik dus te bellen (van 
gsm naar vaste lijn). Wat blijkt 
nu: wachten, wachten, wachten 
en telkens druk 1, druk 2, druk... 
Zo kan je heel lang aan de lijn 
blijven (op je eigen kosten 
natuurlijk), en heb ik dus nog 
steeds geen afspraak kunnen 
maken. Misschien zou het al wat 
klantvriendelijker zijn om naar 
een gratis nummer te kunnen 
bellen.
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Jonathan Jacob

%Met deze wil ik reageren 
op een lezersbrief in uw 

krant betre!ende de moord 
(want zo noem ik het) op Jona-
than Jacob waarin men het blijk-
baar normaal vindt dat een 
ongewapende, naakte jongen 
doodgeklopt wordt door zes tot 
de tanden bewapende rambo’s. 
Zelfs als Jonathan onder invloed 
was en stevig gebouwd, zijn 
deze feiten weerzinwekkend 
en een zogenaamd beschaafd 
land totaal onwaardig. Jona-
than was in de eerste plaats een 
zieke jongeman die deskundige 
hulp nodig had, maar het is alge-
meen geweten dat ons land voor 
wat betreft psychische hulpver-
lening slecht scoort. De handel-
wijze van de Broeders van Liefde 
is hiervan een duidelijk bewijs.
Het feit dat er al eerder een onder-
zoek bevolen werd naar het BBT 
voor hun uiterst agressieve en 
brutale aanpak, zegt genoeg. 
Ik wil hierbij mijn medeleven 
betuigen aan de familie Jacob en 
wens hen veel sterkte.
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