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67-jarige Mechelaar
beboet voor ‘ﬂitsen’
chauﬀeurs op E17

Justitie

Procureur-generaal boos
over strip ‘Diamantgate’
“Geen enkele toegeving gedaan aan fraudeurs, op welk vlak ook”

Y

ves Liégeois, de
Antwerpse procureurgeneraal, is niet te
spreken over de inhoud
van de journalistieke strip
Diamantgate, waarover uw
krant gisteren berichtte. Volgens
Liégeois bevat de strip “smerige
insinuaties”.

elementen en alle documenten door
de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie (beschikking van 4 maart
2013) en van de hoge Raad voor
de Justitie (verslag van 27 maart
2012 en aanvullend verslag van
12 juli 2012)”, aldus procureurgeneraal Yves Liégeois.
“Uit al deze onderzoeken is
gebleken dat de procureur-generaal en zijn parket-generaal
de zaak correct hebben doorgezonden aan de Procureur des
Konings en nooit enige suggestie of druk in welke richting dan
ook hebben gedaan. Er is in het
dossier waarover het gaat geen
enkele toegeving gedaan aan
fraudeurs, op welk vlak ook.
Het gerechtelijk onderzoek
tegen een magistraat
die uit-

 De strip Diamantgate, waarin politi-

ci en topmagistraten eten uit de hand
van diamantairs, blijft voor commotie
zorgen. Een dag nadat een aantal in de
strip opgevoerde politici al reageerde,
doet ook de procureur-generaal dat.
Hij stelt heel uitdrukkelijk dat uit onderzoek al gebleken is dat het verhaal
dat nu in een soort strip wordt weergegeven, volkomen verzonnen is.
“Deze verzinsels werden al meermaals en krachtig van tafel geveegd
door de minister van Justitie op 25
januari 2012 in het parlement, na
gerechtelijk onderzoek van
het Hof van Cassatie (arrest van 29 januari 2013), na
grondig onderzoek
van alle

voerig in de pers aangehaald werd,
betrof uitsluitend procedureonregelmatigheden die door het parket
zelf bij het parket-generaal werden
aangebracht en tot nietigheid van de
hele procedure hadden kunnen leiden. Dat gerechtelijk onderzoek werd
gevoerd door een onafhankelijke onderzoeksrechter die zelf besliste tot
huiszoekingen over te gaan, onder
meer bij die magistraat.”
“Over deze procedureonregelmatigheden werd al uitvoerig gecommuniceerd op de persconferentie van het
Verenigd Antwerps Openbaar Ministerie van 28 juni 2012. Het is onze eerste prioriteit ervoor te zorgen dat onregelmatigheden tijdig worden hersteld, zodat procedurefouten kunnen
worden voorkomen en de maatschappij niet ernstig benadeeld wordt en de
terugbetaling van ontdoken belasting
niet in gevaar komt.”
“De procureur-generaal laat nooit
tussenkomsten van de minister van
Justitie of enige andere politicus toe
in de behandeling van een zaak. Geen
enkele politicus kwam tussen in welke diamantfraudezaak ooit!”, zegt
Yves Liégeois nog.

Een 67-jarige uit Mechelen
is door de politierechter in
Dendermonde veroordeeld
tot het betalen van een boete
van 300 euro omdat hij op de
E17 in Waasmunster met zijn
fototoestel voorbijrijdende
auto’s ‘flitste’.
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Dag van de Kringloopwinkel

Tweedehandskopen is hip

 Jozef D. werd betrapt omdat hij een

agent in burger op de gevoelige plaat
zette toen die hem met zijn auto op
het linkerrijvak van de E17 inhaalde. De agent liet zich opnieuw inhalen door D. en reed een tijdje achter
hem op het middelste rijvak. Toen hij
duidelijk zag wat er gebeurde, maakte hij zich kenbaar en liet D. stoppen.
De feiten vonden plaats in november
van 2011.
De agent kwam zijn verklaring afleggen bij politierechter D’Hondt in
Dendermonde. “Ik werd verblind
door de lichtﬂits toen ik die auto net
voorbij was”, zei de agent. “Ik reed
niet meer dan 120 km per uur. Toen
ik weer achter hem reed, zag ik de
man bezig met zijn fototoestel. Om
foto’s te kunnen maken, moest hij
zijn stuur zelfs loslaten. Hij zwaaide
met zijn camera naar de bestuurders
die hem inhaalden en deed zich voor
als politieagent. Heel wat chauffeurs
remden, waardoor er een gevaarlijke
situatie ontstond.”

Vooral gebruikt textiel, meubilair en huisraad erg populair

O

ok al zit de
tweedehandse markt
in de lift, toch blijft er
bij velen een zekere
schroom bestaan. Omdat
andermans spullen kopen nog
te vaak wordt geassocieerd
met arm zijn. Terwijl het net
hip is om je huis in te richten
met meubels die een verleden
hebben of kleren te dragen waar
het nieuwe van af is.

je bent er tegen. “Of je kent het niet.
Daarom is de Dag van de Kringloopwinkel, zaterdag in heel Vlaanderen,
een unieke gelegenheid om kennis te
maken met onze tweedehandswin
tweedehandswinkels en alle vooroordelen opzij te zetten”, luidt het bij de Koepel van Vlaamse Kringloopwinkels.
Vital Baeken ko
koopt onder meer boeken in de Kringloopwinkel.
“Vaak voor 20 eurocent”,
e
zegt hij. FOTO GVA
#

“Vroeger lag
alles er rommelig
bij, maar dat
is allang niet
meer het geval.”

‘‘Terrorist van het
Sint-Jansplein’ geeft
S
zzich aan bij politie
 Terreurverdachte Hasan H. (30)

Procureur-generaal Yves Liégeois.

#
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Overvallers schieten
op agenten aan
Brussels Zuidstation
 De vermoedelijke daders van een

gewapende overval hebben vrijdagmiddag een patrouille van de lokale
politie Brussel Zuid onder vuur genomen in de omgeving van het treinstation Brussel-Zuid. De politie heeft
teruggeschoten, maar de verdachten zijn kunnen ontkomen. Er raakte niemand gewond. Korte tijd voor
het schietincident hadden twee gewapende mannen een overval gepleegd op het Match-warenhuis op
de Steenweg op Anderlecht. Ze bedreigden het aanwezige personeel
en gingen ervandoor met een buit
van 1000 euro. B

●● Vlaanderen telt momenteel 31
Kringwinkelcentra en 118 winkelpunten. Vorig jaar kregen die samen
4,4 miljoen klanten over de vloer en
werd een omzet gehaald van ruim 38
miljoen euro. Een stijging in vergelijking met voorgaande jaren.
De provincie Antwerpen spant de
kroon, zowel wat ingezamelde goederen betreft als verkoop. In onze
provincie werd in 2012 maar liefst
17.000 ton goederen ingezameld en
werd voor bijna 11 miljoen euro verkocht. Meubelen, huisraad en textiel
waren het populairst. TG

 Het is een feit. Je bent er voor of

Alles ontkend
Voor de politierechter ontkende
Jozef D. alles. Nochtans werd hij in
het verleden al meer beboet voor zijn
‘geﬂits’ op de autosnelweg. En dat gaf
de man zelfs grif toe. “Ik kwam op het
idee om foto’s te nemen van andere
auto’s toen ik in de politierechtbank
zag hoe een vrouw een zware boete
kreeg, terwijl ze die niet kon betalen.”
De rechter vond toch dat het gevaarlijk was om foto’s te nemen zonder handen op het stuur. SVOV

u Antwerpen heeft zich donderdaguit
aavond aangegeven bij de federale pollitie. Hasan H., ook wel de “terrorist
vvan het Antwerpse Sint-Jansplein”
ggenoemd, hangt tien jaar cel boven
het hoofd. Hij liet in september verh
sstek gaan op het terrorismeproces
vvoor het Antwerpse hof van beroep.
Z
Zijn familie dacht dat hij naar Syrië
w
was vertrokken, maar dat ontkent
hij. H. wordt enerzijds vervolgd voor
h
het plannen van een aanslag en anh
derzijds voor het rekruteren van jongeren die zich wilden aansluiten bij
moslimstrijders in Tsjetsjenië. Voor
zijn dertien medebeklaagden werd
twee tot acht jaar cel gevorderd. B

4,4 miljoen klanten
in 2012

Retrospullen, zoals deze oranje droogkap,
zijn tegenwoordig weer razend populair.
FOTO GVA

Leeggoedautomaat
met donatieknop
haalt 100 euro op
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 Twee weken nadat AD Delhaize in

Zottegem de eerste leeggoedautomaat met donatieknop in ons land in
gebruik heeft genomen, hebben welgeteld zeventig mensen hun statiegeld op het leeggoed vrijwillig afgestaan aan een van de drie vooraf geselecteerde goede doelen. Het gaat om
een paralympische atlete, Natuurpunt
Zwalmvallei en een afdeling van het
kinderkankerfonds. In totaal is honderd euro ingezameld. “Ik weet niet
of dat weinig is. De bedragen die klanten krijgen voor hun leeggoed zijn niet
hoog natuurlijk. Voor een lege bak bier
is dat bijvoorbeeld 4,50 euro. Weinig
mensen staan dat volledige bedrag
af”, zegt uitbater van AD Delhaize in
Zottegem Joren Van Sompel. Delhaize heeft nog niet beslist of het meer
van die leeggoedautomaten met donatieknop plaatst. TG

Inne (37) is
i vaste klant in de
Kringloopw
Kringloopwinkel van Borgerhout maar winkelt ook in andere twee
tweedehandswinkels.
Ze heeft een vaste job en
kan zich gemakkelijk dure
merkkledij veroorloven.
merkk
“Het iis een bewuste keuze. Mijn
M vriend en ik kopen bijna niets nieuw,
beha
behalve schoenen en VITAL BAEKEN
wat kledij.
k
Maar ik durf KRINGLOOPKLANT
zelfs lingerie te kopen
in de Kringloopwinkel.
Kringlo
Of een een veelvoud van de prijs verkopen.
jeans. Waarom niet eigenlijk? Iets wat Er was niets aan en ze waren mooi
al gedragen is, zit altijd
a
beter dan iets opgeschuurd. De wasmachine ging
nieuws”, zegt ze.
vrij snel nadat we ze gekocht hadden
Toch wil ze niet op de foto. “Ik wil op stuk, maar is gratis vervangen. Op
mijn werk niet word
worden bekeken. Of ik ons aanraden zijn ook verschillende
wil niet dat mijn kinderen
kin
er op school vrienden klant geworden in de Kringmee geplaagd worden”,
wo
zegt Inne. loopwinkel. Ik moet misschien eens
“Meubels, huisraad,
huisraa ﬁetsen, speel- een procentje vragen (lacht).”
goed, gezelschapspelen,
gezelschaps
“Een Kringloopwinkel is geen romalles komt
uit de Kringloopwinkel.
Kringloopwi
Voor weinig melmarkt, laat dat duidelijk zijn. Wat
geld. En ik heb er nog
no maar zelden iets hier verkocht wordt, is in orde. Op het
gekocht wat ik mij achteraf heb be- vlak van verkoop voldoen de Kringklaagd. De meubels
meube die we er koch- winkels aan de ‘wet betreffende de
ten, kunnen we gemakkelijk
g
voor bescherming van de consumenten bij
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verkoop van consumptiegoederen’.
Dat betekent concreet dat je als klant
een jaar garantie hebt tegen mogelijke verborgen gebreken”, klinkt het.
Een driemaster
Vital Baeken, beter bekend onder
zijn artiestennaam Vitalski, schaamt
zich niet dat hij klant is. “Ik zit in volle
verhuis en kan moeilijk tonen wat ik
allemaal in de Kringloopwinkel kocht
omdat alles ingepakt is. Meubeltjes,
een maquette van een driemaster,
borden, een schilderij en porseleinen
katjes. Die katjes zijn lelijk, maar ik
kan er moeilijk afstand van nemen.
Ook boeken koop ik er. Het is iets wat
weinig mensen weten, maar voor 20
eurocent koop je hier soms boeken die
je nergens anders vindt”, zegt Baeken.
“Vroeger lag alles er vaak wat rommelig bij. Maar dat is nu lang niet
meer het geval. Wat ik er zeker niet
koop, zijn spullen in riet en kledij. Riet
trekt stof aan. Kledij ook en bovendien
moet het perfect je maat zijn”, zegt hij.
THIERRY GOEMAN
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