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Voor een stuk is dat een toepassing van
hetoudegezegdedatwraakeengerecht is
dat best koud gegeten wordt. In zijn
godenjaren zette Stevaert een historisch
23 procentresultaat voor zijn partij neer,
en haalde hij zelf 600.000 voorkeur-
stemmen. Dat leverde nogal wat jaloezie
en nijdige politieke tegenstanders op, die
er alles voor over hadden om hem terug
tot menselijke en kwetsbare proporties
terugtebrengen.Maarookbinnendeuni-
versitaire en intellectuele wereld, binnen
en buiten zijn partij, had hij meer vijan-
den dan vrienden. Daar droeg hij overi-
gens zelf gretig toe bij door die groep
geregeld en cynisch tot pispaal te nemen.
Typerenddaarvoorwasdediscussieover

zijn bekendste politieke wapenfeit, het
gratis-verhaal. Populistische onzin, von-
den zelfs de Groenen. De intellectuele

vleugel argumenteerde dat niets gratis is,
want dat uiteindelijk altijd iemand de
rekening betaalt. Tussen die redenering
valt overigens geen speld te krijgen,
alleen ging het daar bij Stevaert niet over.
Autosnelwegen worden ook betaald door
iemand, maar toch rijden we er ‘gratis’
overheen, voor de straatverlichting krij-
genweookgeen factuur indebus, en toch
kost die ook geld. De redenering van
Stevaert was een nieuwsoortige invulling
van een oud socialistisch ideaal: de staat
betaalt via zijn algemene middelen, die
omdat rijken meer belastingen betalen
dan armen per definitie al herverdelend
zijn, een gemeenschapsdienst die ook
nog eens meer door armen dan door rij-

kengebruiktwordt, enherverdeelt zonog
eens een tweede keer.
Stevaert is tot nu toe samenmet Bart De

Wever de enige die de natte droom van
elke democratische politicus kon waar-
maken: stemmenafsnoepen vanhet Blok.
Bij zijn laatste verkiezingssucces liep 5
procent van de Blokkiezers op de senaats-
lijst naar Stevaert over. Een deel van de
linkse intelligentsia leekdatabsoluutniet
te appreciëren. Dat komt omdat Stevaert
werkt op een manier die ze niet echt
begrijpen, en daarom ook niet waarde-
ren. De eerste onvergeeflijke fout van
Stevaert: zijn overwinningen zijn zo’n
manifest bewijs voor de inefficiëntie van
het klassiek linkse denken en zijn strate-

gie, dat het pijn doet aan de harten van
hen die er zovele jaren van hun leven aan
hebben gegeven. Dat latente gevoel is
steeds gebleven en keert nu als een boe-
merang in het gezicht van Stevaert.

Geslepen

Bijnogalwattegenstanders, intellectuelen
én journalisten, leeft het gevoel dat deman
het eigenlijk niet verdiende, onmogelijk de
intellectuele capaciteiten kon hebben om
zulke posities te verwerven. In de politiek
misschien eventjes, gedragen door de grilli-
ge en steeds wisselende sympathie van het
volk, maar toch niet in het bedrijfsleven.
Bijgevolg, is de onuitgesproken gedachte-

gang, kon hij de mandaten die hij daar
bekleedde enkel verworven hebben dankzij
vriendjespolitiekof inruilvoortegenpresta-
ties.
Dat moet nog bewezen worden. Voor het

geld moest hij het niet doen, want hij is rij-
ker dan zowat al zijn critici. De meeste van
zijnpubliekemandaten lagenbovendien in
de energiesector en de distributie van nuts-
voorzieningen, en daar kent hij alles van,
want het was net die sector waarin hij al
actief wasnogvoorhij zijnpolitiekecarrière
begon. Oudere sp.a-cabinetards vertellen
noggraagde volgendeanekdote: toen Steve
Stevaert Vlaams minister van Energie was,
had hij een ontmoeting met een topman
vanElectrabel. Stevaert liet hemallehoeken

van de kamer zien, forceerde belangrijke
toegevingen. Op het einde van het gesprek,
één hand in de broekzak, klopte hij met de
andere hand de Electrabelbons op de rug:
“En volgend jaar kom ik terug voor een vol-
gende ronde.”
OokdatisStevaert:zovriendelijkenschijn-

baaronbeholpenhij inhetpubliekkonzijn,
zoeengeslepenenzelfsbruutmachtspoliti-
cus was hij binnenskamers. Ook die duali-
teit ishemdoorvelennooit vergeven.
Nochtans is hij ook een gevoelig man, die

een soort zesde zintuig had voor hoe hij in
de publieke opinie ingeschat werd. Eén van
de belangrijkste redenenwaaromhij uit de
nationalepolitiek stapte engouverneur van
Limburg werd, was het fluitconcert dat een
overvol Sportpaleishemgaf toenhijdaarde
medaille voor politicus van het jaar kwam
ophalenbij dePoppollavondvanHumo.
DuswashijwegnaarLimburg, al ontdekte

hij daar snel dat hij in de gouverneursstoel
eengemakkelijkerdoelwitwerdvanaanval-
len en pesterijen rond zijn andere manda-
ten. Dus vertrok hij ook daar weer, in de
hoop vrij verder te kunnen doen met waar
hij wel verslaafd aan was: het hebben van
invloedenmacht.

‘Impliciete schuldbekentenis’

Tot, met de zelfmoord van zijn broer en
de daaropvolgende dood van zijn vader,
bleek hoe relatief dat ook is. Waarna de
afpersingszaak kwam, en de “scheurtjes
in de façade” waarbij “zijn naam viel” in
een aantal affaires, zonder enig bewijs
vooralsnog.
“Sommigen gaan dit ontslag natuurlijk

gretig zien als een impliciete schuldbe-
kentenis”, zegt eengoedevriendvanhem,
“maar de werkelijkheid is dat hij er com-
pleet door zit, niet de kracht meer heeft
om terug te vechten tegen de insinuaties
en de roddels. Van godenkind naar uitge-
spuwd ineenpaar jaar tijd isniethetmak-
kelijkste om mentaal te verwerken. Hij
moet nu eerst de tijd nemen om te rou-
wen, en zichzelf terug te vinden.”

Als je wint, heb je vrienden. DatAls je wint, heb je vrienden. Dat
zegt het cliczegt het cliché. Maar wie blijfthé. Maar wie blijft ovoverer
als je niet meer aan de tals je niet meer aan de top stop staat?aat?
Of wOf welkelke mensen zie mensen zijn vandaag nogjn vandaag nog
vertrvertrouwouwensperenspersonen van Stevesonen van Steve
StevStevaertaert? In de vriendenkring, de? In de vriendenkring, de
zakzakenwerenwereld en de politiek. Eeneld en de politiek. Een
poging topoging tot een lit een lijsjstje, intje, in
willekwillekeurigeurige ve volgorde.olgorde.

MarleenBeys
Mevrouw Ste-
vaert, almeer dan
dertig jaar de
partner van Steve
en sinds 2006 ook

zijnechtgenote.Dat
huwelijk werd in het

geheimophet stadhuis van
Hasselt voltrokken en dat verbaasde niet.
Buiten Hasselt was Beys nooit zichtbaar
als ‘de vrouw van Steve’, ook niet toen hij
in de nationale politiek zat. Het paar
runde voor zijn carrière in de politiek ver-
schillende cafés in Hasselt. Ook na de ont-
hulling van de afpersingszaak rond de
Marokkaanse vrouw blijft Beys aan de
zijde van haarman staan.

Stijn
Butenaerts
Veertigjarige ad-

vocaat, in Humo
deze week in ver-
band gebracht

met zowat álles
rond Steve Stevaert. Als

raadsman van sp.a Limburg, het ABVV en
De Voorzorg en later als specialist in zoge-
naamde PPS-structuren: de publiek-priva-
te samenwerkingen. Volgens Humo ook
demandie Stevaert in contact brachtmet
deMarokkaanseHouda E.. Dat laatste ont-
kende Stevaert maandag: “Ik heb de heer
Stijn Butenaerts, gelet op onze goede
vriendschaps- en vertrouwensrelatie, ge-
vraagd om tussenbeide te komen in een
persoonlijke en delicate aangelegenheid.
Alle lasterlijke insinuaties aan zijn adres
zijn volkomen ongefundeerd en absurd.”

Het was de enige publieke reactie op alle
artikelen die dit jaar in de pers versche-
nen, wellicht op aandringen van Stijns
vader Paul. Die is achter de schermen de
sterke man van sp.a in Limburg, maakte
Stevaertmee groot en is ook vandaag nog
een vertrouwensman. Paul Butenaerts is
de voorzitter van de raad van bestuur van
Nuhma, een Limburgse intercommunale
die investeert induurzaamheidengroene
energie.

Chokri
Mahassine
Heel hoog in de

lijst van Stevaerts
contacten. Steve
hoort, samen met

Noël Slangen en
Philip Hilven (woord-

voerdervanGroupMachiels), tot eenkrin-
getje van intimi rond de organisator van
Pukkelpop. In de dagen na de ramp van
augustus waren zij het nauwst bij
Mahassine. In januari werd aangekon-
digd dat Stevaert en Chokri samen zou-
denmeewerken aan een festival in Cuba.

Noël
Slangen
De Hasseltse

reclameadviseur
Noël Slangen
zegt het op zijn

eigen website zelf:
hij lanceerde Steve

Stevaert in de politiek. Later werkte
Slangen onder meer voor de toenmalige
CVP-kopstukken Martens, Tindemans,
Eyskens, Van Rompuy en Dehaene en
nadien vooral voor Guy Verhofstadt en de
Open Vld. Maar de vriendschapmet Steve
bleef intact, tot vandaag. Steve en Slangen
zijn nog altijd close, ook in het groepje
rond Chokri. “Een groep vrienden”, zei
Slangen daar in augustus nog over.
“Mocht het een machtsgroep zijn, dan
was ik er niet bij. Ik behoor immers tot
een andere familie.”

Ronald
Hoebers
Vandaag als

regeringsafge-
vaardigde lid van
de raad van be-

stuur van de Lim-
burgse Reconversie

Maatschappij (LRM), maar al naaste me-
dewerkervanStevaert toendienogburge-
meester van Hasselt was. Later was
Hoebers adjunct-kabinetschef toen
Stevaert in de Vlaamse regering vice-
minister-president was, en zijn kabinets-
chef als gouverneur van Limburg.

JohanVan
Hoecke
Is vandaag di-

recteur commu-
nicatie van de
sp.a, maar was

toen Stevaert
Vlaams minister was

zijn perswoordvoerder. In
2003 schreef Knack: “Slijt met zijn baas
méér uren aande telefoon en indewagen
dan wie ook.” De goeie persoonlijke band
zou gebleven zijn, al is het contact van-
zelfsprekend niet meer zo frequent als
toen.

IngridLieten
De Vlaamse mi-
nister vanMedia,
uit Zonhoven,
werkte als direc-
teur-generaal van

De Lijn al samen
met Steve Stevaert

toen hij zelf minister was
in de Vlaamse regering. Lieten kwam
uiteindelijk in de politiek terecht, al
werd ze pas minister toen Caroline
Gennez al voorzitster van sp.a was.
Gisteren was de minister de enige sp.a-
politicus die, via haar woordvoerder,
officieel reageerde op het ontslag van
Stevaert. Ze toonde respect voor zijn

beslissing en zei zich te realiseren dat
de minister van Staat een moeilijk jaar
achter de rug had.

JoGeebelen
Afgevaardigd
bestuurder van
ondermeer Nuh-
ma en Infrax,
waarvan Stevaert

voorzitterwas. Ken-
nenelkaar al van inde

jaren 90, toen Geebelen
CEO was van de Limburgse intercommu-
nale Interelectra en Stevaert er voorzitter
was.

Dirk
Boogmans
Was CEO van de

GIMV en is van-
daag onder meer
bestuurder van

BNP Paribas Fortis
en Ethias Finance,

voorzitter van Noriant
(het consortium van aannemers dat
opdracht kreeg de Oosterweelverbin-
ding te bouwen) en voorzitter van de
Vlaamse Raad voor Wetenschap en
Innovatie. Ismet Stevaert lid van de loge
in Hasselt en ze zien elkaar daar regel-
matig.

JustinOnclin
Hasselaar die
wijndomeinen
bezit in de Bor-
deauxstreek, ook
Val Saint-Lambert

nieuw leven
inblies en bij

GaultMillau Benelux
gedelegeerd bestuurder en meerder-
heidsaandeelhouder is. Hij was het die
Stevaert begin dit jaar aantrok als voor-
zitter van de raad van bestuur van
GaultMillau. (RVP)

Het vriendennetwerk van Steve
BRUBRUSSELSSEL ● Als Steve Stevaert ontslag
neemt uit al zijn openbare functies, dan
heefthijopzijnminstnegenontslagbrie-
ven te versturen.
Hij is bestuurder bij Infrax, de overkoe-

pelende netwerkbeheerder van nutslei-
dingeninVlaandereneninhetverlengde
daarvan ook bij Interkabel Vlaanderen.
Na de financiële crisis van 2008 nam
Stevaert ontslag als voorzitter vande ver-
zekeringsmaatschappij Ethias, maar hij
bleef erbestuurder.Hij is dat tot vandaag
ooknogbijEthiasFinanceenbijNetwork
Research Belgium, de informatica-
dochter vanEthias.
Op 14 januari van dit jaar werd Stevaert

ook bestuurder bij Elia, de Belgische
hoogspanningsnetbeheerder, en bij
Publi-T. Dat is de beheerder van het aan-
deel van lokaleoverheden inElia.
Los daarvan bekleedt de ex-politicus

ook nog enkele bestuursmandaten die
niet direct onder de noemer ‘openbaar’
vallen. Hij is voorzitter van de vzw Lien
MinhVi-Viet, eenbovenhetBrusselse res-
taurant Little Asia gevestigde organisatie
die de banden tussen België en Vietnam
wil aanhalen. Stevaert is sindsbegin2010
voorzitter van de toezichtsraad van een
petrochemische industriezone in de
Vietnamese havenstad Hai Phong. Over
1.200hectarewordtereennieuwehaven-
zone gebouwd door Ackermans & van
Haaren, Groep CFE, SBI/BMI en de
HasseltseGroepMachiels.Diewasbetrok-
kenbij de onlangs door de Vlaamse rege-
ring verbrokendeal ronddeverkoopvan
de terreinen van Pukkelpop aan de stad
Hasselt.
Stevaert is verder nog voorzitter van de

gastronomische gids Gault Millau
Benelux en van de Brusselse vzw Pan y
Rosas. Dat is een in juni van vorig jaar
opgerichte ngo die ontwikkelings-
projecten indederdewereldwil steunen.
Een van de overige bestuurders is Stijn
Butenaerts, de zoon van zijn politieke
mentor Paul Butenaerts en ook de man
die hem deed kennismaken met de
Marokkaansedamediehemtrachtteaf te
persen.

(DDC)

Steve Stevaert heeft
negen ontslagbrieven
te versturen

‘Van godenkindnaar uitgespuwd in enkele jaren tijd’

Bijnogalwat tegen-
standers leefthetgevoel
datStevaerthet
eigenlijknietverdiende,
dathijonmogelijkde
intellectuelecapaciteiten
konhebbenomzulke
posities teverwerven

■ Stevaert in betere tijden: in zijn godenjaren behaalde hij 600.000 voorkeurstemmen.
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Etienne Joris
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DE OVERHEIDSPREMIE WORDT AFGESCHAFT OP 1 JANUARI 2012.
U HEEFT NOG MAAR ENKELE DAGEN OM ER VAN TE PROFITEREN.

(1) Aanbieding geldig voor particulieren voor iedere bestelling geplaatst tussen 29/11/2011 en 31/12/2011 zolang de voorraad strekt en op voorwaarde dat het voertuig ingeschreven is vóór 31/12/2011. Prijzen zijn inclusief 21% BTW. (2) Uit respect voor het milieu verbindt Renault zich ertoe uw oude voertuig
te recycleren bij aankoop van een nieuwe Renault. Wij nemen uw oude, niet meer in gebruik zijnde voertuig over tegen een premie van € 1.000 BTWi bij aankoop van een Twingo, € 1.500 BTWi bij aankoop van een Clio, of Mégane Berline. Aanbieding enkel geldig voor particulieren, voor iedere bestelling
geplaatst tussen 29/11/2011 en 31/12/2011. Voor de voorwaarden van deze aanbieding dient u contact op te nemen met uw Renault-verdeler. Niet cumuleerbaar met de overnamepremie. Het niet meer in gebruik zijnde voertuig moet minstens zes maanden ingeschreven zijn op naam van de eigenaar van de
nieuwe Renault en moet volledig zijn. De factuur en de roze kaart van de nieuwe Renault moeten op dezelfde naam en hetzelfde adres staan van het oude niet meer in gebruik zijnde voertuig. De legale boorddocumenten van het voertuig moeten aanwezig zijn. (3) Overheidspremie: Wettelijke federale korting
geldig voor particulieren bij aankoop van een nieuwe wagen die het milieu respecteert: 15% korting bij aankoop van een wagen die minder dan 105 g CO

2
/km uitstoot. Meer informatie op www.minfin.fgov.be.

DIESEL (L/100 KM) : 3,4 - 4,0. CO
2

(G/KM) : 90 - 104.

TWINGO NIGHT & DAY dCi 75

CATALOGUSPRIJS € 13.900
KORTING (1) - € 555
RECYCLAGEPREMIE (2) - € 1.000

PRIJS KORTINGEN INBEGREPEN € 12.345
OVERHEIDSPREMIE 15% (3) - € 1.850

PRIJS KORTINGEN EN
OVERHEIDSPREMIE INBEGREPEN € 10.495

CLIOCLIOCLIO ICE WATCHICE-WATCHICE WATCCH dCi 75 (5d)

CATALOGUSPRIJS € 17.150
KORTING (1) - € 1.805
RECYCLAGEPREMIE (2) - € 1.500

PRIJS KORTINGEN INBEGREPEN € 13.845
OVERHEIDSPREMIE 15% (3) - € 2.080

PRIJS KORTINGEN EN
OVERHEIDSPREMIE INBEGREPEN € 11.765

MÉGANE BERLINEMÉGANE BERLINE TOMTOMTOOMTOM® EDITIONEDIITION dCi 90

CATALOGUSPRIJS € 20.550
KORTING (1) - € 1.697
RECYCLAGEPREMIE (2) - € 1.500

PRIJS KORTINGEN INBEGREPEN € 17.353
OVERHEIDSPREMIE 15% (3) - € 2.603

PRIJS KORTINGEN EN
OVERHEIDSPREMIE INBEGREPEN € 14.750

BRUSSELBRUSSEL ● In het AZ Sint-Lucas van
Brugge komt vandaag het kruim van de
kinderpsychiatrie bijeen voor een studie-
dag, naar aanleiding van het dertigste
jubileum van de jeugdafdeling. Dienst-
hoofd EmmanuëlNelis draait er al zestien
jaar mee. “Ik hoor het graag als jongeren
mezeggen: ‘Ik benniet zot, ik komniet bij
u.’ Liever dat dan: ‘Ik ben om zeep, umoet
mijn leven redden.’”

DOOR ELINE DELRUE

JongereJongeren, en hun stn, en hun stooroornissen, zinissen, zijnjn
vvolgolgens u een spiegens u een spiegel van de samenle-el van de samenle-
ving.ving.
Emmanuël Nelis: “Telkens als er iets op

til is in de maatschappij merk je dat het
eerstbijde jongeren.Opdatvlakzijnzede
rozenstruik in de wijngaard: zij worden
als eersten ‘besmet’. Mei ’68 leek aanvan-
kelijk een opstand van studenten die
maar wat kabaal maakten, maar achteraf
bleek het om een hele mentaliteitswijzi-
ging te draaien: een samenleving met
meer aandacht voor individuele rechten.
“Denk ook aanhet internet. Door de toe-

genomen communicatiemiddelen zijn er
meer kwetsbare tieners die zich terug-
trekken in een virtueel isolement. Ze slui-
ten zich extreem af van de buitenwereld.
Niet dathet internet verwerpelijk is,maar
die jongeren tonen wel welke risico’s
zulke verschuivingen met zich meebren-
gen.”

OvOver diagnoster diagnostiscische labels als autismehe labels als autisme
en ADHD is al heel wat inkt geen ADHD is al heel wat inkt gevloeid.vloeid.
ViVindt u ze zinvndt u ze zinvol?ol?
“Ze kunnen constructief zijn, omdat ze

de beperkingen van jongeren zichtbaar
maken en hen zo kansen geven. Wel ver-
ontrustend is dat de overheid mee in dat
systeem van etiketten is gestapt en ervan
uitgaat dat die diagnoses duidelijk afge-

lijnd zijn, maar dat is niet zo. Bepaalde
stoornissen worden daardoor bevoor-
deeld,omdatzemaatschappelijkgoed lig-
gen, zoals autisme en ADHD. Patiënten
met borderline, anorexia en depressie
hebbenvaakminder toegang tot hulpver-
lening.
“Maar je kunt niet op elke jongere in de

psychiatrie een etiket kleven. Hoe ouder
ik word, hoe meer ik ontsteld raak over
jonge meisjes die mooi zijn, begaafd zijn,
veel potentieel hebben, maar levensge-
vaarlijk uit de bocht gaan. Ze maken een
tijdelijke crisis door, zonder dat zij echt
een stoornis hebben. Puur risicogedrag,
Sturm und Drang. In zo’n geval moet je
niet met etiketten beginnen te strooien.
Zo loop je het risico dat ze nog meer ver-
vreemden van de realiteit.”

WWelkelke gre grotote versce verschuiving hebt u in dehuiving hebt u in de
loop der jareloop der jaren opgn opgemerkt biemerkt bij de jon-j de jon-
geregeren op uw afdeling?n op uw afdeling?
“Hun openheid is sterk gegroeid. Ze

schamen zich nietmeer voor hun proble-
men. Inhunomgeving is erookmeer aan-
vaarding: wat vroeger een stoornis was, is
nu eerder ‘anders-zijn’.
“Eén zaak is hetzelfde gebleven: er is

nog altijd heel wat weerstand, iets wat ik
alleen kan toejuichen. Ik hoor het graag
als jongeren me zeggen: ‘Ik ben niet zot,
ik kom niet bij u.’ Liever dat dan: ‘Ik ben
om zeep, u moet mijn leven redden.’ Ik
zie beide groepenopmijn afdeling,maar
het merendeel wil het hier toch niet te
lang trekken. Ze vinden het nog altijd
interessanter in de echte wereld, geluk-
kigmaar.”

‘V‘Van Winkler Prins toan Winkler Prins tot Wikipedia’, datt Wikipedia’, dat
is het tis het thema van de sthema van de studiedag. Tegeudiedag. Tegen-n-
wwoordig is iederoordig is iedereen een beetje psychi-een een beetje psychi-
atater dankzier dankzij het internj het internet.et.
“Vroeger was de geneesheer de grote

autoriteit. Patiënten mochten niet twijfe-
len aan zijnmening.Mijn vaderwas inter-
nist. Als je hemdrie kritische vragen durf-
de te stellen, zei hij: ‘Zeg, wie is hier de
dokter?’ (lacht)
“Nu is al die kennis vanuit de boeken-

kast van de expert afgedaald naar het
wereldwijdeweb. Soms circuleert er daar-
door wel onzinnige informatie, maar ik
zie erookveelpower in.Denkmaaraande
Amerikaan Dave deBronkart. Hij had uit-
gezaaide nierkanker en heeft zijn behan-
delteam geadviseerd met info die hij van
het internet had geplukt. Hij heeft het
begrip ‘e-patient’ gelanceerd. De ‘e’ ver-
wijst niet alleen naar het internet, maar
ook naar ‘empowered’. Het is belangrijk
dat je jewapentmet informatie. Eenmoe-
der zei me onlangs: ‘Hier komt de ‘e-
parent’. Formidabel, toch?

EMMANUËLNELIS over dertig jaar kinderpsychiatrie inAZBrugge

BRUSSELBRUSSEL ● Vanaf 1 september2012kunnen
kleuters en lagereschoolkinderen van bui-
tenlandsewerknemersverbondenaanOost-
en West-Vlaamse bedrijven in Gent in het
Engels les volgen. Volvo Cars, het Vlaams
Instituut voor Biotechnologie, Barco en de
UniversiteitGenthebbenimmersdeoprich-
tingsakte getekend voor een International
School. Dat meldt de Gentse schepen van
Innovatie Sofie Bracke (Open Vld). Met de
doorbraak in het dossier van de internatio-
nale school moeten Oost- en West-
Vlaanderen sneller buitenlands talent kun-
nen aantrekken. Op ditmoment wordt nog
een locatie gezocht voor de school, die ook
steun krijgt van de beide provincies en de
gemeentebesturen van Gent en Kortrijk. De
initiatiefnemers hopen voor het eerste jaar
op 30 tot 40 kinderen. Een haalbaarheids-
studie wees uit dat er potentieel is voor 80
tot 120kinderen.Dat bedrijvenhet initiatief
nemen, toont volgens Bracke duidelijk de
nood aan een internationale basisschool in
de regio. (BELGA)

Gent opent International
School voor expatkinderen

BRUSSELBRUSSEL ●Ruimeen jaar nadat tvbrussel
zijn toenmalige hoofdredacteur Jan De
Troyer (61) ontsloeg wegens bedrog is de
man door de strafrechter vrijgesproken.
Samen met zijn advocaat Sven Mary be-
raadt De Troyer zich nu over verdere
gerechtelijke stappen tegen de zender.
In de zomer van 2010 bedankte de regio-

nale zender Jan De Troyer na dertien jaar
voor bewezen diensten. De raad van
bestuur sprak van een onherstelbare ver-
trouwensbreuk. De Troyer werd verweten
dat hij in zijn hoedanigheid van hoofdre-
dacteur van tvbrussel samenwerkte met
eenproductiehuisuitOost-Vlaanderenen
maandelijks voor enkele duizenden euro
liet factureren op zijn privérekening.
‘Voor zogeheten journalistiekeprestaties’,
klonk het in de strafvordering.
De Troyer stond voor de strafrechter in

Brussel wegens valsheid in geschrifte en
bedrog. De rechter sprak hem gisteren
vrij. De rechter oordeelde dat hij wel
degelijk journalistieke prestaties leverde
aan het productiehuis. “Mijn cliënt heeft
de rechtszaak wel gewonnen, maar is
allesbehalve eenwinnaar”, zegt advocaat
SvenMary. “Meneer De Troyer heeft altijd
volgehouden dat hij onschuldig is. Die
betwiste inkomsten gaf hij overigens
ook aan bij de belastingen.” De advocaat
zegt dat hij zich de komende dagen zal
beradenmet zijn cliënt om verdere stap-
pen te ondernemen. “Dieman is door dat
ontslag in zijn eer geraakt. Tvbrussel
zette hem buiten als groot huisvuil en
gaf hem nooit de kans zich te verdedi-
gen.” Mary spreekt ook over een tegen-
aanval in de vorm van een klacht wegens
laster. (BJM)

Ontslagenhoofdredacteur tvbrussel
vrijgesprokenvanbedrog

Vlamingen leven
almaar langer
BRUSSELBRUSSEL ● De Vlaming leeft steeds lan-
ger. De levensverwachting van een pasge-
boren jongetje steeg tussen 2000 en 2009
met 3,1 maanden per jaar, tot 78,3 jaar.
Voor een pasgeboren meisje kwamen er
in die periode 2 maanden per jaar bij, tot
83,2 jaar. Dat blijkt uit de laatste sterftecij-
fers van Vlaams minister van Volks-
gezondheid Jo Vandeurzen.
QuasterftecijferscoortVlaanderengoedin

Europa. Enkel Italië, Frankrijk, Spanje en
Zweden doen beter. Zo telde Vlaanderen in
200957.583overlijdens.Datzijner688meer
dan in 2008 en 2.017 meer dan in 2007.
Belangrijke doodsoorzaken zijn kanker,
hart- en vaatziekten en zelfdoding. Die
doodsoorzaken zijn samen goed voor zo’n
80 procent van de ‘verloren potentiële
levensjaren’, het aantal levensjaren dat ver-
lorengaatdoorvoortijdigesterfte.Hetgrote
verschil in levensverwachting tussen man-
nen en vrouwen is vooral toe te schrijven
aan hart- en vaatziekten en uitwendige
doodsoorzaken. (BELGA)

Ik raakhoe langer
hoemeerontsteld
door tienersdie
levensgevaarlijk
uitdebochtgaan,
zonderdatzeeen
stoornishebben

‘Je kuntnietopelke jongere
zomaareenetiketkleven’


