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ook dat nog

Kerncentrales

Trajectcontrole

Familievete
snijdt Keiem
in tweeën

Geen spoor van
geheime plannen
Tihange op darknet

15 km/u

B R U S S E L | Het Belgische
Centrum voor de Cyberveilig
heid heeft op het internet geen
enkel spoor gevonden van
plannen van de kerncentrale
van Tihange die een ernstig
veiligheidsrisico inhouden. Dat
heeft de topman van het cen
trum, Miguel De Bruycker, gis
teren gemeld in het parlement
tijdens een hoorzitting over de
cyberveiligheid van de kern
centrales.
Begin vorige maand drong
de bevoegde minister van Bin
nenlandse Zaken, Jan Jambon
(NVA), aan op een onderzoek,
na mediaberichten over onbe
veiligde computers en over ge
heime plannen van de nucle
aire installaties van Tihange
die te koop zouden zijn ge
weest op het darknet.
Electrabel verzekerde tij
dens de hoorzitting dat het
voor internethackers
onmogelijk is om de werking
van nucleaire installaties te
manipuleren. ‘Omdat er geen
enkele link is tussen het inter
net en de directe sturing van
de kernreactoren.’ (pse)

Sinds de start van de tra
jectcontrole is de gemiddelde
snelheid van personenauto’s
op de E40 tussen Wetteren
en ErpeMere flink gedaald.
In de richting van Brussel is
ze met 9 kilometer per uur
gezakt (van 131 km/u naar
122 km/u). In de richting van
Gent is de daling nog groter:
van gemiddeld 138 km/u naar
123 km/u – een verschil met
15 km/u dus. Dat antwoordde
Vlaams minister van Mobili
teit Ben Weyts (NVA) op een
vraag van parlementslid Lo
rin Parys (NVA).
De trajectcontrole, waarbij
de gemiddelde snelheid tus
sen twee punten wordt bere
kend om na te gaan of een
wagen te snel reed, is sinds
eind oktober 2012 in werking
op de E40. Pas sinds april
2013 is er een forse daling in
de gemiddelde snelheid. Voor
vrachtwagens is er geen ver
schil merkbaar doordat zij
voor de trajectcontrole ook al
ruim onder de maximumsnel
heid van 120 km/u bleven.

Wie van de ene kant
van Keiem naar de ande
re kant wil, kan niet
meer via de hoofdweg.
Die is al enkele dagen af
gesloten, omdat er een
huis op instorten staat.
‘Dat pand staat al 15 jaar
leeg. De familie die het
beheert, raakt het niet
eens over de verdeling
van de erfenis’, zegt Lies
Laridon (CD&V), de bur
gemeester van het West
Vlaamse dorp. ‘Een stuk
van de achtergevel is al
naar beneden gedonderd.’
Via belastingen op
leegstand hoopt ze druk
te zetten. ‘Daarnaast heb
ik de familie ook een
aangetekend schrijven
gestuurd en uit voorzorg
heb ik de nutsvoorzienin
gen laten afsluiten.’
Als de familie voor
1 december niet tot een
akkoord komt, wordt het
gebouw gesloopt. (rvl)
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Bankieren nu ook écht duurder
Ook ING België
en kleinere
spelers zoals
Axa Bank,
Keytrade, CPH
en Crelan
verhoogden
recent al
tarieven

BNP Paribas Fortis rekent
vanaf februari meer aan voor
een zichtrekening en geld
afhalen met een bankkaart
of Visakaart.

Michel Claise: ‘Iemand in de gevangenis zetten, kost de staat geld. Iemand
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Michel Claise, rechter en romancier

B R U S S E L | BNP Paribas Fortis
verhoogt op 1 februari volgend jaar
de beheerskosten van de zicht
rekeningen. Dat meldt de website
Spaargids en bevestigt de bank.
Ook geld afhalen met een Master
of Visakaart wordt duurder.
Klanten met een Comfort Pack
zullen bij BNP Paribas vanaf 1 fe
bruari volgend jaar 3 euro per
maand betalen, een stijging met
0,4 euro. Wie een Premium Pack
heeft, ziet de maandelijkse bijdra
ge met een halve euro stijgen tot
6,25 euro. Wie een klassieke zicht
rekening heeft – zonder opties als
een bankkaart – betaalt 1,25 euro
in plaats van 1 euro per maand.
De tariefaanpassingen bij de
Franse bankreus zijn geen verras
sing. Topman Max Jadot zei eind
augustus al dat zijn bank aan
duurdere bankdiensten dacht om
de lage rente te compenseren. Niet

(vhn)
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B R U S S E L | Met voorsprong is
Michel Claise (60) de onder
zoeksrechter die de voorbije ja
ren in ons land de meeste grote
fraudeurs heeft aangepakt.
Maandag hield de Brusselse on
derzoeksrechter nog de voorma
lige jeansmagnaat Pierre Salik
aan. Die zou in Monaco een ver
blijfsvergunning hebben gekre
gen door een hoge politieambte
naar om te kopen. Salik was de
voorlopig laatste in een lange
rij.
Claise werkt al zestien jaar
als onderzoeksrechter in Brussel.
Daarvoor was hij advocaat ge
specialiseerd in commercieel
recht. Een voordeel, zegt hij zelf,
want zo doorziet hij sneller wan
neer iemand hem iets probeert
wijs te maken.
Als onderzoeksrechter leidt
Claise delicate en belangrijke fi
nanciële onderzoeken. Het Belgi
sche luik van de HSBCzaak, bij
voorbeeld, waarbij 5,5 miljard
euro Belgisch zwart geld naar
Genève is gevloeid, en vandaar
naar een reeks offshores. Claise
stelde de HSBCbank eind 2014
in verdenking.
Ook de zaakBois Sauvage,
waarin exVBOvoorzitter Luc

Vansteenkiste verdacht werd van
handel met voorkennis in Fortis
aandelen, haalde de media. Van
steenkiste betaalde een schik
king van 9 miljoen euro.
Er was ook de zaak KublaDu
ferco, waarin Claise MRpoliti
cus Serge Kubla even in voor
hechtenis nam op verdenking
van corruptie. Ondertussen
schreef de rechter ook nog eens
acht romans. De laatste over fi
nanciële criminaliteit.
Een onderzoeksrechter wordt
geacht discreet te zijn, maar Mi
chel Claise schuwt de straffe uit
spraken niet. Zo zei hij in een
interview met De Standaard
(DS 20 juni 2015) dat hij ‘nog
geen enkel teken’ had gezien dat
de regeringMichel het echt me
nens is met de strijd tegen fi
nanciële criminaliteit.
‘Wat onder de huidige rege
ring gebeurt, doet mij denken
aan een uitspraak uit de 17de
eeuw die de Franse minister van
Financiën Colbert deed tegen
Lodewijk XIV’, aldus Claise. ‘Si
re, taxons les pauvres, ils sont
tellement plus nombreux. Laten

‘De armen belasten
is natuurlijk veel
gemakkelijker dan
de grote fraudeurs
achterna zitten’

‘Minnelijke
schikking is niet
het probleem maar
een oplossing’

laten betalen, levert geld op.’

veel later lekte uit dat BNP Paribas
Fortis de dossierkosten voor het
herfinancieren van een woonkre
diet in sommige gevallen verdub
belde van 350 naar maximaal 700
euro (DS 25 augustus).
Maar de woordvoerster van
BNP Paribas Fortis zag gister
avond geen verband. Volgens haar
voert de bank geregeld tariefver
hogingen door en was het voor de
twee packs al van 2008 geleden dat
de tarieven omhoog gingen.
BNP Paribas Fortis is ook niet
de enige bank die haar tarieven
duurder maakt. Op de Belgische
markt hebben ook ING België en
enkele kleinere banken zoals Cre
lan, Axa Bank, Keytrade en CPH
recent al lichte tariefverhogingen
aangekondigd: gaande van een
zichtrekening en portkosten tot
geld op een slapende rekening.
De tariefverhoging bij BNP Pa
ribas Fortis gaat echter verder en is
daarom wellicht niet de laatste. Nu
de marktleider het pad effende, is
de kans groot dat andere groot
banken de komende maanden ge
leidelijk steeds meer kosten zullen
doorschuiven naar hun klanten.
(belga, nta)
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we de armen belasten, ze zijn
met veel meer dan de rijken.
Dat is natuurlijk veel gemakke
lijker dan de grote fraudeurs
achterna zitten. Dat doen we
niet graag.’

Ook vrederechter
op rust Jan Nolf
in de prijzen

Pro afkoopwet
Maar Claise is niet voor één
gat te vangen. Van de verfoeide
afkoopwet, die ook vandaag
zwaar onder vuur ligt, toont hij
zich een voorstander. ‘Ik ben zelf
links, ik steek dat niet onder
stoelen of banken’, zei hij in het
zelfde interview. ‘En het klopt
dat de verruimde minnelijke
schikking, waarbij verdachten
op elk moment van de procedu
re hun proces kunnen afkopen,
een vorm van klassenjustitie is.
Maar toch ben ik een groot
voorstander van het systeem. Op
dat vlak ben ik hyperrealistisch.
We kunnen niet meer zonder, al
was het maar om te maken dat
het gerechtelijk systeem niet
overbelast wordt. Fraudezaken
hebben nu eenmaal de neiging
lang te duren.’
‘Iemand in de gevangenis zet
ten, kost de staat geld. Iemand
laten betalen, levert geld op. Wel
vind ik dat de procedure ver
fijnd moet worden. Vandaag zijn
verdachten die hun straf afko
pen, theoretisch zelfs niet schul
dig aan een misdrijf. Het komt
zelfs niet op hun strafblad. Dat
kan niet. Maar volgens mij is de
minnelijke schikking niet het
probleem, maar een oplossing.
Het gebrek aan capaciteit om
grote fraude aan te pakken, dát
is een probleem.’
In de wandelgangen wordt
Claise de man van 100 miljoen
genoemd, naar het bedrag dat
zijn fraudeonderzoeken de staat
al hebben opgeleverd.

Behalve Michel Claise
krijgt ook vrederechter op
rust Jan Nolf vandaag de
Burgerschapsprijs van de
stichting P&V. Die wordt
jaarlijks uitgereikt aan per
sonen, initiatieven of orga
nisaties in België die zich
volgens P&V op een voor
beeldige manier hebben
ingezet voor een open, de
mocratische en tolerante
samenleving.
De stichting noemt Nolf en
Claise ‘twee stemmen ter
bescherming van justitie in
België’. Volgens de stich
ting zijn Nolf en Claise on
gevoelig voor druk en to
nen zij aan hoe individuen
binnen justitie kunnen ma
ken dat het rechtssysteem
verbetert.
Eerdere winnaars waren
onder anderen de gebroe
ders Dardenne, de Amster
damse burgemeester Job
Cohen en Reinhilde De
cleir. Vorig jaar ging de
prijs naar bedrijfsleiders
Frans De Clerck (Triodos)
en Eric Domb (Paira Dai
za). (me)
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