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Mail (1)
Wie heeft de mail van Lieten
gelekt? Lode Vereeck van
LDD heeft een licht vermoe-
den. ‘Wie heeft er voordeel
bij minister Lieten en de
SP.A in diskrediet te bren-
gen? Op het eerste gezicht
zou men denken aan de
teflon- en betonkarikaturen
van de Vlaamse regering:
Muyters en Bourgeois. Dat is
mogelijk, maar ik verdenk
Siegfried Bracke. Die staat
namelijk nog steeds, zij het
onder een andere naam, op
de mailinglist van de SP.A.’

Mail (2)
SP.A mist een ‘koepelver-
haal’ dat de kiezer aan-
spreekt, staat in de mail van
Lieten. Een correcte analyse,
vindt ook Vereeck. ‘Daar
zitten de mensen in Vlaan-
deren echt op te wachten. Ik
word op straat geregeld
aangeklampt door mensen
die me angstvallig vragen
waar dat koepelverhaal van
die socialistische ministers
nu blijft.’

Everzwijn
Een gediversifieerd ever-
zwijnbeheer in Vlaanderen
is aangewezen. Dat vindt
Vlaams minister van Leef-
milieu Joke Schauvliege
(CD&V). Het zou daarom
goed zijn, meent ze, dat in
sommige regio’s het ever-
zwijn gecontroleerd wordt
toegelaten. En dat andere
regio’s streven naar een
nultolerantie. ‘Want de aan-
wezigheid van het inheemse
grofwild is maatschappelijk
en economisch niet altijd
verdedigbaar.’

Mail (3)
Minister-president Kris
Peeters (CD&V) lijkt zelfs
een klein beetje blij met de
commotie rond ‘het zwakke
merk’ VIA. ‘Ik bedank ieder-
een die VIA voortdurend
onder de aandacht heeft
gebracht. Er wordt wel ge-
zegd dat het een zwak merk
is, maar het heeft nu zo veel
aandacht gekregen in de
media dat het sterker en
sterker wordt. En het heeft
mij niets gekost! Waarvoor
grote dank.’

Mail (4)
VIA geen sterk merk? Toen
Peeters erop wees dat ook de
oppositie het plan had on-
dertekend, ging hij systema-
tisch alle partijen af. Om tot
slot bij LDD uit te komen.
‘Ik apprecieer dat ook Lijst
Dedecker dat heeft gedaan.’
Vereeck antwoordde: ‘LDD
staat voor Liberaal, Direct
en Democratisch.’ Waarop
Peeters repliceerde: ‘Ik heb
me die naamswijziging nog
niet eigen gemaakt. U hebt
nog geen sterk merk.’

Met bijdrages van 
Maarten Goethals.

KRETEN &
GEFLUISTER

BRUSSEL ‘Vlaanderen moet
vermijden dat het stommelings
wapens verkoopt aan dictators
die op hun eigen volk schieten.’
SP.A en Groen! zijn er als de dood
voor dat Vlaams defensiemateri-
aal wordt ingezet bij het neer-
slaan van democratische burger-
opstanden in het Midden-Oos-
ten. Dat bleek gisteren in de ple-
naire zitting van het Vlaams
Parlement.
Maar minister-president Kris

Peeters (CD&V) stelde hen on-
middellijk gerust. ‘Uit een eerste
analyse blijkt dat er geen vuurwa-
pens door Vlaanderen zijn uitge-
voerd naar landen in het Midden-
Oosten die betrokken zijn bij de
onderdrukking van bevolkings-
protesten.’
Hij zei ook dat alle lopende ex-
portlicenties naar probleemlan-
den ‘on hold’ zijn geplaatst. ‘Geen
enkel wapenexportdossier voor
de landen die nu een volksop-

stand kennen, wordt uitgevoerd.’
Peeters voegde eraan toe dat hij
nog dit parlementaire jaar een
nieuw wapendecreet wil uitvaar-
digen, gestoeld op een Europese
richtlijn van 2009. Die somt acht
criteria op waaraan landen moe-
ten voldoen, voor er Europese wa-
pens aan geleverd mogen wor-
den. Naast de genoemde econo-
mische, politieke, juridische en
technische maatstaven belooft
Peeters specifiek oog te hebben

voor de ethische criteria, zoals
het respecteren van de mensen-
rechten. Ook transparantie hoort
in dat lijstje, vinden Jan Rogiers
(SP.A) en Bart Caron (Groen!).
Weten wie de eindgebruiker is en
weten welke weg het materiaal af-
legt, is minstens even belangrijk
om te beoordelen of export ge-
rechtvaardigd is, luidt het.
Tegen het zomerreces wil de
Vlaamse meerderheid het decreet
hebben goedgekeurd. (gom)

Vlaamse wapenexport naar probleemlanden tijdelijk opgeschort
WAPENEXPORT

VA N  O N Z E  R E DACT EU R

WOUTER VAN DRIESSCHE
BRUSSEL ‘Moet u daar nu echt

nog over schrijven? De deal is
rond.’ Echt van harte is het niet
dat Etienne Van Overmeire de te-
lefoon opneemt. Maar veel keuze
heeft hij niet. Zijn bedrijf Kappa
Consult duikt op in het dossier
over de omstreden aankoop van
de Pukkelpopwei door de stad
Hasselt. Die moet hem en zijn za-
kenpartner Boudewijn Dehaene
80.000 euro commissie betalen,
btw niet inbegrepen. Drie pro-
cent van de 2,6 miljoen euro die
de wei kostte. Een standaardcom-
missie, maar een standaard-
bemiddelaar kun je de man be-
zwaarlijk noemen. 81 is hij. Vol-
gens de bedrijfsdatabank Gray-
don vult hij onder meer
‘aangifteformulieren’ in. Zijn za-
kenpartner Boudewijn Dehaene
uit Damme zat in de communica-
tie en de verkoop van mosselen.

Wie wordt rijk van de 
Een 81-jarige Berchemnaar en een oud-mosselverkoper uit Damme. Die krijgen
van de stad Hasselt 80.000 euro gemeenschapsgeld voor hun bemiddeling bij 
de verkoop van de Pukkelpopwei. Het verhaal achter een uiterst schimmige deal.

HOE EEN DISCUTABEL CONTRACT TOT STAND KWAM

Hasselt kocht deze week ‘in
hoogdringendheid’ een deel
van de gronden waarop elk
jaar het festival Pukkelpop
wordt georganiseerd. Het
huurcontract van organisator
Chokri Mahassine zou eind
dit jaar verlopen. Hasselt
nam voor 2,6 miljoen euro de
aankoopoptie over van het
Hasseltse nutsbedrijf Group
Machiels, dat de gronden
eind 2009 in handen had
gekregen. In de gemeente-
raad, die buitenspel was
gezet, kwam er een storm van
protest. Hasselt betaalde
bovendien een omstreden
commissie van 80.000 euro
gemeenschapsgeld aan Kap-
pa Consult, dat bemiddelde
bij de verkoop. Ook dat deed
de wenkbrauwen fronsen.
Normaal gezien betaalt de
verkoper die commissie, niet
de koper. Wie of wat er achter
Kappa Consult zat, was tot nu
toe onbekend.

VOORAF

Volgens verschillende gemeenteraadsleden klopt het contract juridisch helemaal niet. © Koen Bauters
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BRUSSEL Het risico op recidive bij pedofielen wordt
‘schromelijk overschat’, zei de criminoloog Christophe
Adam in de kamercommissie seksueel misbruik. Adam,
verbonden aan de ULB, verwees naar studies waaruit bleek
dat 27 procent van de veroordeelde seksuele delinquenten
twintig jaar na zijn vrijlating hervallen was. Voor dieven en
overvallers was dat 70 procent. Uit Frans onderzoek bleek
dat 41 procent van de vrijgelaten veroordeelden binnen de
vijf jaar weer in de cel zit. Bij pedofielen was dat 11 procent,
bij dieven die geen geweld gebruikten 65 procent.
Op basis van die cijfers en eigen research stelde Adam dat
er ‘weinig onbehandelbare pedofielen’ zijn. En over hun
drijfveren: ‘Zij lijden aan heel verschillende psychiatrische
ziektes, net zoals andere patiënten.’ ‘Seksuele perversie’ is
overigens de minst gestelde diagnose, aldus Adam.
Inzake misbruik door geestelijken zei hij dat ‘een voortdu-
rende veroordeling van seksualiteit leidt tot het terugkeren
van het onderdrukte verlangen, onder verschillende vor-
men. Eén daarvan is pedofilie’. (dsl)

COMMISSIE SEKSUEEL MISBRUIK

‘Weinig pedofielen zijn
onbehandelbaar’
Pedofielen hervallen minder vaak dan veel andere
veroordeelden, zegt criminoloog Christophe Adam.

Criminoloog Christophe Adam. © blg

BRUSSEL (BELGA) Na de halal champagne is er nu ook
de halal kriek die de naam Sultane kreeg. Over enkele we-
ken ligt het eerste moutdrankje met halalcertificaat in de
winkels van Carrefour. Later volgt ook Colruyt.
Het bier is alcoholvrij, omdat moslims volgens de regels
van hun geloof geen alcohol mogen drinken, en wordt ge-
brouwen door brouwerij Caulier uit het Waalse Péruwelz.
Maar zeg nooit ‘bier’ tegen een Sultane. ‘Het is een brouw-
sel op basis van mout en kersen’, zegt Roger Caulier. ‘Mos-
lims mogen immers geen gegiste dranken drinken.’
Een Algerijnse imam certifieerde het drankje als halal. De
kriek zal voorlopig alleen in België en Frankrijk worden
verkocht, maar er zijn ook plannen voor export naar Duits-
land, het Verenigd Koninkrijk, Tunesië en Koeweit.
De vraag naar halal producten wordt alsmaar groter. Eind
vorig jaar nog stelden 150 Belgische zaakvoerders hun ha-
lal producten voor op een beurs in Kuregem.

CONSUMENT

Na de halal champagne 
is er de halal kriek

ANTWERPEN (BELGA) Een 47-jarige huisarts uit Ant-
werpen is veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel
en 1.375 euro boete omdat hij twee illegale abortussen heeft
uitgevoerd. Een van de vrouwen was een Nigeriaanse pros-
tituee die door haar pooier gedwongen werd haar zwanger-
schap te beëindigen. Het kind was toen veertien weken en
eigenlijk al te groot om te aborteren.
De dokter had volgens het slachtoffer toch ingestemd op
voorwaarde dat ze 350 euro betaalde.
De feiten kwamen eind 2008 aan het licht in een onderzoek
naar mensenhandel. De dokter bleek nog een tweede ille-
gale abortus te hebben gedaan. Bovendien was zijn praktijk
onhygiënisch en onveilig was.
De dokter beweerde dat hij alleen maar zijn werk had ge-
daan en dat alles volkomen wettelijk verlopen was.

JUSTITIE

Dokter veroordeeld
voor illegale abortussen

Maar soms verkopen beiden dus
ook onroerend goed. Zoals de fes-
tivalwei van Pukkelpop.
Vreemd? Het wordt nog vreem-
der. Over hoe het duo de verkoop
van de Pukkelpopweide naar zich
toe trok, lopen de versies uiteen.
Volgens de Vlaamse jezuïeten, die
de wei in de jaren vijftig kochten
om er een universiteit op te bou-
wen, belden Van Overmeire en
Dehaene hen. Zelf benadrukken
de bemiddelaars dat het omge-
keerd ging. De jezuïeten belden
dus een duo uit Berchem en Dam-
me. Om een koper te zoeken voor
een wei in Hasselt, 170 km verder-
op. Een wei in een blauwe zone
bovendien — alleen geschikt voor
openbare nutsvoorzieningen.

Maar passons. Feit is dat het duo
vanaf 2009 op zoek ging naar een
koper. Van Overmeire belde met
zijn ‘goede kennis’ Steve Stevaert
(SP.A). (‘Ik mag hem Steve noe-
men, hij noemt mij Etienne.’) Ste-
vaert is niet geïnteresseerd – ‘wat
zou ik met zoveel wei aan moe-
ten?’ – en verwijst hem door naar
de stad Hasselt. ‘Ik had die wei al
zo vaak zien passeren. Die stond
al twintig jaar te koop. Dat wist
iedereen in Hasselt.’

De Vietnam-connectie

Iedereen in Hasselt wist het dus,
maar toch kwam er een 81-jarige
fixer uit Berchem aan te pas om
een koper te vinden. Etienne Van
Overmeire komt ‘via-via’ – ‘hoe,
dat zijn uw zaken niet’ – in con-
tact met het Hasseltse nutsbedrijf
Machiels. En dat wist blijkbaar
als enige in Hasselt niét dat de
wei te koop stond.
‘Dat kwam ons nooit ter ore’, zegt
woordvoerder Philip Hilven.
‘Maar we namen er een optie op,
zodra we het te weten kwamen.
We ontwikkelen onder meer
voorzieningen in de zorgsector.
Zo’n grote blauwe zone, dat was

voor ons een buitenkans. We wis-
ten dat het om de wei van Pukkel-
pop ging. Maar in zulke zaken
spelen sentimenten niet.’
Opmerkelijk: Group Machiels zit
in een internationaal consortium
dat het Dinh Vu Industrial Zone-
project ontwikkelt in de haven
van Hai Phong (Vietnam). De ha-
ven waarvan Steve Stevaert vorig
jaar voorzitter van de toezicht-
raad werd. Maar dat is, bezweren
zowel Group Machiels als Steve
Stevaert, ‘louter toeval’.

Burgerzin

Maar passons, alweer. Het festi-
valterrein van Pukkelpop: daar
hadden we het over. Die Hasseltse
wei kwam dus via een Berchem-
naar en een Dammenaar in han-
den van het Hasseltse nutsbedrijf
Machiels, dat er sociale voorzie-
ningen op wilde bouwen. Tot het
bij de stad navroeg of het daar-
voor vergunningen zou krijgen.
‘De burgemeester zei ons dat ze
die grond zelf graag wilde’, vertelt
Philip Hilven van Group Ma-
chiels. ‘Voor Pukkelpop. We heb-
ben toen beslist om onze optie,
die enkele dagen later zou verval-
len, over te laten aan de stad. Gra-
tis. Uit burgerzin.’ De Hasseltse
burgemeester Hilde Claes (SP.A)
beaamt: ‘Group Machiels heeft
een zeer mooie geste gedaan.’
Maar there ain’t no such thing as
a free meal. Zelfs in ‘gratis’ Has-
selt niet. Behalve de optie moest
de stad van Group Machiels ook
het honorarium van 3 procent
overnemen dat Boudewijn De-
haene en Etienne Van Overmeire
hadden bedongen. 80.000 euro,
dus. Gemeenschapsgeld.
Normaal hadden de jezuïeten dat
bedrag als verkoper moeten beta-
len, maar dat hadden ze blijkbaar
anders geregeld. ‘Gebruikelijk is
dat niet, nee’, zegt pater Walter De
Vos, de econoom van de Vlaamse
jezuïeten. ‘Maar zij hadden ons
gecontacteerd. Dan moeten wij
hén toch niet betalen?’
Kans om te protesteren, kreeg
niemand in Hasselt. Omdat de
optie van Group Machiels op de
wei dreigde te vervallen, werd de
beslissing ‘met hoogdringend-
heid’ door het schepencollege ge-
jaagd. Voor een schatting was er
geen tijd. De gemeenteraad
moest zelfs niet eens pro forma
zijn goedkeuring geven.
‘Juridisch klopt dat van geen kan-
ten’, protesteert gemeenteraads-

lid Frieda Brepoels (N-VA). ‘Vol-
gens het gemeentedecreet mag
hoogdringendheid alleen inge-
roepen worden bij brand en over-
stroming. Nooit voor een investe-
ringsdossier.’
En juridisch rammelt er wel meer
aan de deal tussen Group Ma-
chiels en de stad Hasselt. Zo sti-
puleert een clausule dat het nuts-
bedrijf de bevoorrechte partner is
als Hasselt binnen de tien jaar
iets wil bouwen. Een rusthuis, bij-
voorbeeld. Of een ziekenhuis.
Maar is dat niet strijdig met de
wet op overheidsuitgaven?

Veel te duur

‘We hebben laten stipuleren dat
we niet gebonden zijn aan het
contract als we iets illegaals zou-
den moeten doen’, reageert bur-
gemeester Hilde Claes. En de
commissie van 3 procent? ‘Die
was zo bedongen. Ik heb me laten
vertellen dat dat niet zo onge-
woon is.’ Had de stad niet recht-
streeks met de jezuïeten kunnen
onderhandelen? ‘Dat is ons nooit
aangeboden.’
Is het niet vreemd dat dit via een
oud-mosselverkoper uit Damme
en een 81-jarige Berchemnaar
moest verlopen? Claes: ‘Ik heb die
mensen nooit ontmoet. Zulke za-
ken lopen zoals ze lopen.’
Eenzelfde antwoord bij Chokri
Mahassine, organisator van Puk-
kelpop. ‘Ik kan alleen maar blij
zijn dat de toekomst van mijn fes-
tival veilig is. Zelf heb ik die gron-
den nooit willen kopen, nee. Veel
te duur voor een festivalorganisa-
tor. Het is bovendien maar een
deel van de festivalwei. En wat
zou ik met zoveel grond moeten
beginnen?’
Blijft de vraag: waarom boden
Etienne Van Overmeire en Bou-
dewijn Dehaene de gronden nooit
rechtstreeks aan de stad aan? ‘Dat
was mijn volgende stap’, zegt De-
haene. ‘Group Machiels hapte
sneller toe. Ze waren slimmer. En
daarmee hebben ze een mooie
zaak gedaan.’ Hoezo? Ze stonden
hun optie toch gratis en uit bur-
gerzin aan Hasselt af ? Lange stil-
te. ‘Ik bedoel: ze hebben niet moe-
ten investeren in de grond.’
Woordvoerder Philip Hilven van
Group Machiels: ‘Wij? Een goede
zaak? Ik heb geen idee wat mijn-
heer Dehaene bedoelt. Financieel
winnen we hier niets bij, alleen
ons imago komt hier door onze
geste hopelijk sterker uit.’

Pukkelpopwei?

‘Wij? Een goede
zaak gedaan aan
de verkoop? Ik
zie niet hoe’
PHILIP HILVEN,
woordvoerder Group Machiels

BRUSSEL De Koolskamp-
straat in Lichtervelde is niet
hetzelfde als de Lichtervelde-
straat in Koolskamp. Dat hebben
twee West-Vlaamse heethoofden
vorige week aan den lijve onder-
vonden. De twee smeedden een
plan om een liefdesrivaal uit
Koolskamp een lesje te leren
omdat hij het gewaagd had om
de vriendin van een van hen af
te snoepen. Gewapend met een

tweeloop gingen ze naar Kools-
kamp. Wat ze niet wisten, was
dat net over de gemeentegren-
zen de straat van naam veran-
dert. En dus klopten ze nietsver-
moedend aan in deelgemeente
Lichtervelde. Het huisnummer
hadden ze wel goed onthouden.
Landbouwer Wilfried Verplanc-
ke was het slachtoffer van de
vergissing. Hij belde de politie
omdat hij werd bedreigd. De

daders hadden hun vergissing
toen al ingezien en gaven de
man 180 euro cash om hun aan-
gerichte schade, een verbrijzelde
ruit en een ingestampte deur, te
vergoeden. De landbouwer dient
geen klacht in, maar de daders
zijn opgepakt. Omdat hun wa-
pen schietklaar was, hadden ze
de intentie te doden.
De échte liefdesrivaal is de dans
ontsprongen. (phu, avr)

Kleine vergissing bij afrekening
CRIMINALITEIT


