
Burgervader moet
schadevergoeding
betalen aan agent

BurgemeesterLeroyvanhet
Oost-VlaamseGaveremoet
samenmeteenbedrijfsleider
eenschadevergoedingbetalen
aaneenpolitieagent. Leroy
wordt lasterverwetendoor
burgerskwaadwilligaan te
sporeneenklachtneer te leg-
gen tegende inspecteur.

Een bedrijfsleider uit Gavere
kreeg een tijd terug een boete
van de betrokken inspecteur
wegens bellen achter het
stuur. De man betaalde een
minnelijke schikking, maar
stoorde zich aan de houding
van de agent. Hij stuurde
klachtenbrieven naar het par-
ket, de lokale politiechef en
naarhetComitéPenverklaar-
de dat hij de steun kreeg van
burgemeester Leroy. Het Co-
mitéPoordeeldeechterdatde
klachtenongegrondwaren.De
agent diende daarop zelf
klacht in tegen de bedrijfslei-
der en de burgemeester we-
gens lasterlijke aangifte. De
burgemeester tekende cassa-
tieberoep aan, maar dat werd
nuverworpen. (TVR)
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Advertentie

...boven de 40 kampt met
erectiestoornissen, met
relatieproblemen en verminderd
zelfvertrouwen tot gevolg.
Dat kan ook zijn moreel en zijn
levensvreugde aantasten.
De nieuwe Re830+ is samengesteld
uit natuurlijke bestanddelen,
waardoor het geen enkele
bijwerking veroorzaakt, en
heeft een NUT-nummer gekregen
van FOD Volksgezondheid.
Re830+ is geen geneesmiddel
en is dus verkrijgbaar zonder
doktersvoorschrift.
Al te koop in alle apotheken.

Een man op drie...

U vindt meer info op
www.re830.be.

Carrefour roept
kerstverlichting

terug
Supermarktketen Carrefour
roept elektrisch knipperende
lichtsnoeren van het merk
‘CarrefourChristmas’ terug.Ze
kunnen in bepaalde omstan-
digheden oververhitten en
daardoor brandwonden ver-
oorzaken. Klanten die één van
die lichtsnoeren in hun bezit
hebben, worden verzocht het
product terug te brengennaar
dewinkelwaar zehet gekocht
hebben. De aankoop zal on-
middellijk worden terugbe-
taald.Meer info:0800/910.11.

Politievrouw
ondervraagd

over gezinsdrama
Sandra Koch, de politievrouw
uitBorgwormdieop11novem-
ber haar twee kinderen pro-
beerde te vermoorden en daar-
na zelfmoord trachtte teplegen
in een bos in het Luikse Stou-
mont, is uit de coma ontwaakt.
Ze zal nog deze week door de
recherchewordenondervraagd
overhetgezinsdrama.
De vrouw sneed haar twee
kinderen de keel over. Haar
dochtertje (1) overleefde de
aanslag niet. Daarna probeerde
ze haar zoontje (4) ook om het
leventebrengen,maardat lukte
niet. De vrouw overgoot haar
kinderen ook met benzine en
stak ze in brand. De gezond-
heidstoestand van het jongetje
is volgens het parket nog altijd
«zeerkritiek». (JM)

Huiszoekingen in
Brussels gokmilieu

Speurders zijn gisterochtend bin-
nengevallen in een dertigtal be-
drijven en cafés in het Brusselse.
Dehuiszoekingenkaderdenineen
gerechtelijk onderzoek naar wit-
waspraktijken en oplichting bin-
nen het gokmilieu. De bedrijven
warenaanvankelijkinhandenvan
deTurkseFikriDönmez, beterbe-
kendalsde‘bingokoning’.Deman
werd op 30 augustus vorig jaar
vermoordgevonden inDuitsland.
Hetonderzoekdatvolgde,bracht
aan het licht dat zijn erfgenamen
de winstgevende bingobusiness
overgelaten hadden aan een Al-
banese familie die goedgekend is
inhetBrusselseprostitutiemilieu.
Doel van de huiszoekingen was
het ‘crimineel vermogen’ van de
familie in kaart brengen en in be-
slagnemen.Nadehuiszoekingen
werden verschillende personen
verhoord. Vandaag zal duidelijk
worden hoeveel verdachten voor
de onderzoeksrechter zijn ver-
schenen en of er personen zijn
aangehouden. (ABH)

HOMEJACKERS UIT
OP SNELLE WAGENS
BEDRIJFSLEIDERS
Optweeplaatsen inWest-
Vlaanderensloegendinsdag-
nachthomejackers toe. Telkens
warendegangstersuitopsnel-
lewagensbij bedrijfsleiders. In
Sint-Baafs-Vijvegingenzemet
eenBMW6aandehaal.

Rond half vijf stampten vier
daders inBissegemdevoordeur
vaneenwoning in.Zemaanden
de vrouw des huizes aan de
sleutels van de Audi S5 af te
geven. Omdat de wagen net bij
de garagist stond, moesten de
daders onverrichter zake af-
druipen. Zenamenwel nog een
handtasmee. Enkeleuren later,
rond acht uur ’s morgens, sloe-
gendriegemaskerdedadersdan
toeinSint-Baafs-Vijve.De52-ja-
rige bewoner werd bedreigd,
geslagenenopeen stoel gekne-
veld. Uiteindelijk gingen de
gangsters met een BMW 6 en
een aktetas aan de haal. De ge-
knevelde bewoner dumpten ze
opdeoprit. Een link tussenbei-
de homejackings is er op het
eerstegezichtniet. (LSI/BDW)

«Nooitwil iknogalcoholdrinken.Als iknuaan
een pint ruik, vind ik dat stinken. Ik heb het
beestoverwonnen», juichteFilipMarinnazijn
succesvolle ontwenningskuur in september
2009. Ineeninterviewmetdezekrantbiechtte
hij toenopenlijk over zijn verslaving, diehem
sinds zijn burgemeesterschap in 2001 de
dieperik insleurdeenzijncarrièrebijnanekte,
endezwarebehandelingomervanaf teraken.
Zo wilde hij anderen waarschuwen voor de
drankduivel en tonen dat het mogelijk is om
hemteoverwinnen.
Maar amper twee jaar later is deduivel terug.
Dinsdagavond verscheen de burgemeester
opnieuw stomdronken op de gemeenteraad.
Hij konamperopzijnbenenstaan, opendede
zittingmet«welkomopdegemeenteraadvan
30 september» en kreeg de cijfers van de be-
grotingswijziging niet uitgesprokenmet zijn
dubbele tong. Zijn collega’s van de Open Vld
grepenuiteindelijk inenstuurdendedronken
burgemeesternaarhuis.

Valkuil
EendaglaterschaamtdeontnuchterdeMarin
zich diep. «Ik vind het verschrikkelijk, maar
het is zo: ik had veel te veel gedronken en ik
ben opnieuw verslaafd», geeft hij toe. «Hoe-
zeer ik ookmijn best deedomervan af te blij-
ven en de drang te onderdrukken, het is me
nietgelukt.Driemaandengeledenhebikvoor
het eerst opnieuw gedronken, na familiale
problemen. Hoewelmijn begeleidersmeuit-
drukkelijk voor deze valkuil gewaarschuwd
hadden, zag ik gewoon geen andere uitweg
voor de problemendan te drinken. Ik hebme
toen wel meteen proberen te herpakken,
maarenkeleweken laterwashetweerprijs.»

«Ja, ik ben opnieuw verslaafd aan alcohol.» Filip
Marin (57), de burgemeester vanMoerbeke, die twee
jaar geleden nogmoedig zijn alcoholverslaving over-
won en zwoer om nooit nog een druppel te drinken,
geeft toe dat hij hervallen is. Eergisteravondmoesten
zijn OpenVld-collega’s hem sdronken afvoeren uit de
gemeenteraad. «De stress van het burgemeester-
schap en persoonlijke problemen hebbenme opnieuw
naar de fles doen grijpen. Het is sterker danmezelf.
Ik ga vandaag opnieuw in therapie.»

BURGEMEESTER VAN MOERBEKE FILIP MARIS (57)
DRONKEN AFGEVOERD UIT GEMEENTERAAD

NEGEN OP TIEN VERSLAAFDEN HERVALLEN BINNEN VIER JAAR
PsychologeFriedaMatthysvan
deVerenigingvoorAlcohol- en
andereDrugproblemenkijkt er
niet vanopdatFilipMarinher-
vallen is. «Bijnaniemandraakt
vandezeverslavingaf naslechts
één therapie,hoehardhijook
zijnbestdoet», zegtMatthys.

Decijfers liegenerniet om:9op
de10alcoholverslaafdenherval-
len binnen de 4 jaar. En gemid-
deld hervallen ze zelfs vier tot
vijf keer eer ze hun verslaving
ondercontrolekrijgen.«Alcoho-
lisme is dan ook een chronische
ziekte, zoals diabetes, waar je

nooithelemaalvangeneest», al-
dus Matthys. «Overmatig alco-
holgebruikveroorzaakt immers
een verandering in je hersenen
waardoor je bij deminste drup-
pelopnieuwverslaafdraakt.Een
alcoholistmoetdusbeseffendat
hij nooit nog een druppel alco-
hol mag drinken. Zelfs niet met
speciale gelegenheden zoals
verjaardag, Nieuwjaar of een
huwelijk. Zelfs één glas zorgt er
indemeestegevallenvoordatze
binnen de 2 weken weer ver-
slaafd zijn. Ik zie vaak mensen
diena10 jaarnoghervallen.»
Verdermoetenalcoholistenook

leren welke hun valkuilen zijn
endievermijden. «Vaak lukthet
henwelominnormalesituaties
vandedrankteblijven,maarzo-
draerproblemenopstekenof ze
stress ondervinden, kunnen ze
de verleiding niet meer weer-
staan.Tijdensdetherapiebeste-
denwedaaromheelveeltijdaan
psychologische begeleiding om
hun problemen aan te pakken
en hen daar beter mee te leren
omgaan.Ookhervalpreventie is
eenbelangrijkonderdeelvande
behandeling. Daarbij reiken we
hen tips aan om riskante situa-
ties—zoalsalleenzijn,verveling,

stress...—tevermijden.Naenke-
le keren hervallen, weten ze
meestal wel hoe ze dit moeten
aanpakken.»

Hoort erbij
«Hervallen is dus zeker geen
ramp», zegtMatthys. «Het is ge-
wooneenonderdeelvandethe-
rapiediehelptomzichzelf beter
te lerenkennen.Hethoort erbij,
hoedemotiverendhetsomsook
is. Zolang de motivatie er blijft
om het opnieuw te proberen,
lukt het uiteindelijk wel om de
verslaving onder controle te
krijgen.» (KS)

Als iknuaaneenpintruik,v
indik

dat stinken.»

Hoezijndereacties?

«Iedereen is heel opgelucht. In

hetheledorpkan ikopveel steun

«Omdat niemand mij nog een

glaszouaanbieden.Wiedatwel

doet,heeftslechtebedoelin
gen.

Want vanaf nu kan elke slok

alcoholeréénteveelzijn. Ik
heb

iemand ontmoet die na 25 jaar
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OPEN BIECHT BURGEMEESTER MOERBEKE-WAAS NA DRANKVERSLAVING

Burgemeester Filip Marin (OpenVld) van

Moerbeke-Waas leefde jarenlang letterlijk in

een waas. Hij was zelden nuchter, deed stom-

dronken zijn job. «Ik ben joviaal en graag ge-

zien, en in onzemaatschappij hoort daar nu

eenmaal drank bij. Maar zonder het te besef-

fen, was ik verslaafd aan alcohol», ver-

klaart de burgervader. Na zijn ge-

slaagde ontwenningskuur b
ij de

Broeders Alexianen in Tienen

doorbreekt hij het taboe.

Voel je je tegenwoordig
een

herborenman?

«Ja Ikbeneindelijkweernuchter

EXPERT: «Politici lopen

meer risico op alcoholprobleem»
Volgensdeontwende burge-

meesterFilipMarin iséén

politicusopdedrieverslaafd

aandedrank. Maargrijpen

publiekeenpolitieke figuren

vluggernaarde fles?We

vroegenhetaaneenont-

wenningsspecialist.

«Mensen met een druk sociaal

leven lopen inderdaad meer

risico om te gaan drinken.

Recepties en etentjes noem ik

gemakkelijke gelegenheden

om ongestoord alcohol te

gebruiken.Publiekefiguren

zijn bovendien vaak

strevers en druk bezig met

hun imago. Op die manier

hebben ze vlugger de

behoefteomzichteverster-

ken en grijpen ze naar ver-

dovende of stimulerende

middelen.»

Inplaatsvanzulkemensente

helpen, hebben we de ge-

woonte met ze te lachten —

denk maar aan minister

Daerden.«Datisspijtig.Vers
laaf-

den stoppen ook niet na slechte

reacties.Vaakhebbenzelas
tvan

stress of een burn-out, en

ondanks hun alcoholprobleem

blijven ze presteren tot het echt

niet meer gaat. Op dat moment

zoeken ze zelfs vaak nog meer

steunen troostbij eenglas.»

Wetenschappers opperen dat

eenglaswijnbijhetetenbestge-

zond is, maar vanaf wanneer

wordt alcohol gevaarlijk? «Wie

beperkt en met mate drinkt,

moet zich geen zorgen maken.

Mannenmogendrietotviereen-

hedenperdagdrinken,vrou
wen

twee.Hetmaaktdusnietuitof je

nu bier, wijn of whisky drinkt.

Daarnaast heb je natuurlijk ook

noghetmoment, de plaats of de

gevoelens waarbij je gaat

drinken. Wie ’s ochtends vroeg,

alleen thuis of triestig naar de

flesgrijpt, isookverkeerdbe
zig.»
(MIG)

FilipMarin (OpenVld), burgemeester vanMoerbeke-Waas, heeft niet alle drank
uit zijn huis

verbannen. «Ikmoet demensen die op bezoek komenniet straffen voormijn ziekte.» PN

ÉÉN OP DE DRIE
COLLEGA’S ZIT

«Ik besefte niet dat ik ziek was»

MICHIEL GALLE

Hoediepzat jebegin juni?

Filip Marin: «Ik was erg ziek,

maar ik besefte het niet. Het

startte met sociaal aanvaard

drinken en groeide uit tot een

verslaving — zonder dat ik het

doorhad.Voormensenmeteen

bepaalde biologische aanleg is

dat het risico. Op den duur re-

deneerde ik slecht, praten ging

moeilijker, ikstoptemetetenen

begonslecht te slapen.»

Hoe zag een dronken da
g er

danuit?
«Als ikdeslaapkonvatten,o

ver-

sliepikme.Directdaarnabegon

ik te drinken Je wil alcohol om

dingen als: ‘Niet goed bezig.’ Of:

‘Tooneenskarakter.’ Jekanerpas

iets aan doen als je zelf inziet dat

TWEE JAAR NA THERAPIE
EN GETUIGENIS IN ONZE KRANT
IS HIJ OPNIEUW AAN DE DRANK

natuurlijk duidelijk merkbaar was op de ge-
meenteraad. Mijn collega’s hebben me dan
ook terechtnaarhuis gestuurd.»
Zijnpijnlijkeoptredenheefthemnuduidelijk
gemaakt dat hij opnieuw in de greep van de
verslaving zit en er alleennietmeeruitraakt.
«Vanaf vandaag ga ik opnieuw een ont-
wenningskuurvolgen.Hoelangditzalduren,
weet ik niet. Maar ik ben vastbesloten om
mijnverslavingopnieuwteoverwinnen. Ik
weet dat hetmoeilijk wordt, maar ikweet
nu ookwaar de valkuilen zitten. Diemoet
ikproberen tevermijden.»
Ofhijnogburgemeesterblijftennogsteeds
kandidaat isvoordeverkiezingenvan2012,
weethijniet.«Eerstgaikmeconcentrerenop
de overwinning van mijn ziekte en daarna
zienwewel. Ik hoopalvastwel dat iknogop-
nieuwietskanbetekeneninMoerbekeendat
de mensen me nog blijven vertrouwen en
steunen.»

KAREN SLEURS

BurgemeesterMarisworstelt opnieuwmet de drankduivel,
maar is vastbesloten omzijn probleem te overwinnen. PN

Dieven stelen
400 fazanten

BijaannemerGuidoAdamsuit
Merksplashebbendievenvier-
honderd fazanten gestolenuit
een ren. De diefstal dateert
waarschijnlijk van afgelopen
weekend, toen de aannemer
net op verlengd weekend was
in de Ardennen. «Van de
650fazantendieik had,blijven
er nu maar 250 over. Een ver-
lies van zo’n 4.500 euro, maar
dat is niet mijn grootste zorg.
De fazanten dienen als einde-
jaarsgeschenkvoormijnklan-
ten.Diehebben liever een (ge-
slachte, red.) fazant dan een
traditioneel kerstgeschenk
zoalswijn», vertelt deman.

(JOBG)

FOPSPEEN FOR LIFE

Dik tweeweken voor de zesde
en laatsteMusicForLife-gekte
opnieuw losbarst, komt web-
sitemijnfopspeen.bealmeteen
leuk initiatief op de proppen:
een Music For Life-fopspeen.
Vanaf maandag 5 tot en met
26 december kan het tutje
online besteld worden. De
opbrengstvandeactiegaat in-
tegraal naar de spaarpot van
Studio Brussel. Bovendien
schenkt het bedrijf ook 10%
van de totale verkoop tussen
5 en 26 december aan Music
ForLife.Dekerstmisactievindt
dit jaar plaats tussen 17 en 23
december. Onder het motto
‘Wedogiveashit’ focustdera-
diozender dit jaar op diarree.
Wereldwijd de belangrijkste
doodsoorzaak voor kinderen
onderdevijf jaar. (TD)Kos

«STRESS DRIJFT ME
NAAR ALCOHOL»

IK TREK ME DE
PROBLEMEN
VAN MIJN
BURGERS VEEL
TE HARD AAN.
MET ALCOHOL
IS DAT MINDER,
AL WÉÉT IK
DAT HET NIETS
OPLOST

Sindsdien is hij steeds vaker dronken.
«Alcohol is opnieuw mijn vluchtweg voor
stress», zegt hij. «Die komt voort uit proble-
menindeprivésfeer,maarookuithetburge-
meesterschap. Volgens mijn psychiater trek
ikmealleproblemenveel tehardaan.Zokan
ik het niet vanme afzetten als ikmensen uit
mijn gemeente met een burenruzie of een
echtscheiding niet kan helpen. Dat blijft in
mijnkoprondspoken. Enkelmetalcoholkan
ik al die zorgen even vanme afzetten enme
wat vrolijker voelen. Dat is heel verleidelijk,
ook al wéét ik wel dat het uiteindelijk niets
oplost.»

Kuur
Dinsdag vlak voor de gemeenteraad had
Marinookzo’nstressmoment. «Ikkreegtoen
iets vreselijks te horen.Wat precies vertel ik
liever niet, dat is persoonlijk. Dit bracht me
zovanslagdat ikeenhele fles leegdronk,wat
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Aanbiedingen ook geldig via www.delhaizedirect.be, www.caddyhome.be en in de deelnemende
AD Delhaize, Proxy Delhaize en City Delhaize. Prijzen geldig uitgezonderd bij drukfouten.

Download je
Delhaize iPhone-app.

Laatste week!

Sinaasappelsap
4-pack - 1,04/L

€4144
VOORDEEL €1,38

4 x 1 L

3+1
GRATIS

MALLOWS
Spekken met chocolade,
roze en witte of twist
€ 5/kg

€100
VOORDEEL €1,00

1+1
GRATIS

Aanbiedingen geldig van donderdag 01/12 tot en met woensdag 07/12/2011

Sinterklaas komt langs bij Delhaize.

200 g

Clementinen
Variëteit: Clemenules
Herkomst : Spanje
Kaliber 26–32
Kistje
€ 1,30/kg

€2992,3 kg

* 1 pakje per klant, geldig zolang de voorraad strekt

Uitdeling van
speculaas* in de
winkel op zaterdag
3 december 2011

GRATIS

TOMMY HUYGHEBAERT
EN JOSÉ MASSCHELIN

Michel Deturck was met twee
andere arbeiders aanhetwerk in
de vijf meter diepe rioolput,
waarop tweegrotebuizenwaren
aangesloten.Eéndaarvanstaat in
verbinding met de zee en was
afgesloten met een opgeblazen
luchtbal. Maar die bal begaf het
onder de druk van het water,
waarnadeputrazendsnelvolliep.
De vijftiger werd door het water
in de andere buis gesleurd. Hij
was kansloos en stierf. Zijn twee
collega’s van de firma Van-
lerberghe uit Diksmuide konden
zich redden: de eerste klauterde

via een trap naar boven, de
tweede werd door het water
omhooggestuwd.
Het parket van Brugge zegt dat
hetoverduidelijkomeenongeval
gaat en dat kwaad opzet uit-
gesloten is. Een strafrechtelijk
onderzoekkomterbijgevolgniet.
Dearbeidsinspectievoertwéleen
onderzoek naar de naleving van
het arbeidsreglement en de
veiligheidsvoorschriften.Wasde
luchtbal voldoende sterk om het
water tegen te houden? Was hij
wel goed geplaatst? Gisteren
werdendeoverlevendearbeiders
alvast grondig ondervraagd.
Volgens werkgever Hendrik
Vanlerberghe is het «normaal»

De arbeidsinspectie stelt zich vragen over de veiligheid van de
rioleringswerken in de Oostendse haven. ArbeiderMichel Deturck
kwam daar dinsdag om het leven toen de put waarin hij stond te werken
onder water liep. De ‘luchtbal’ die een rioolbuismoest afstoppen,
had het begeven, waardoor de 56-jarigeman uit Lo-Reninge werd
meegesleurd door de vloed en verdronk. «Michel heeft zoveel pech
gehad in zijn leven», getuigt zijn rouwende familie.

vastgesteld.«Eenzwareklapvoor
iemanddienietkonstilzitten.Hij
verloor véél van zijn krachten,
maar raakte weer op de been.
Toenhijgenezenwas,washijniet
meertegentehouden.»Dehardste
mokerslag had Deturck echter
gekregenin1987,toenhijzijnpas-
geborenzoontje Joris verloor.
Het gezin zal hemherinneren als
een zorgzame vader. Michel had
ook een erg goede bandmet zijn
moeder en trok iedere avond na
het eten nog naar het ouderlijke

erf om er een praatje te slaan en
te helpen waar nodig. «Een stom
ongeval heeft nu een abrupt
einde gemaakt aan zijn leven en
dromen.Hij stond tever indeput
enkonnietmeernaar boven.We
hopen alleen dat alles vlug
gegaan is, dat hij het nooit beseft
heeft.»
Michelwerkte sinds twee jaar bij
de firma Vanlerberghe. Daar
stond hij bekend als «een harde
werker»enals«eenmandiealtijd
vooruitwilde inhet leven».

VERONGELUKTE RIOOLWERKER (56) VERLOOR
PASGEBOREN ZOONTJE EN KREEG NIERKANKER

«Leven vol pech gehad»

WE HOPEN DAT
ALLES ZO SNEL
GEGAAN IS DAT
VADER HET NIET
BESEFT HEEFT
Gezin van slachtoffer

dat de zaak onderzocht wordt.
«We weten ook nog niet wat er
precies verkeerd is gelopen. De
luchtbalhaddenwegehuurdvan
eenandere firma.»

Krachten verloren
De familie van het slachtoffer zit
in diepe rouw. «We zijn tot het
allerlaatste moment blijven
hopen dat hij zich in de riool
had kunnen vastklampen en
levend teruggevonden zou wor-
den», zeggen weduwe Marina
Masschelein en kinderen Eline,
Evelien en Jeroen. Maar het
mocht niet baten: na zes uur
zoeken werd het levenloze
lichaam van Michel Deturck
gevonden en boven water ge-
haald. «Vader heeft ontzettend
veel pech gehad in zijn leven»,
zegt de familie. Zo werd er vijf
jaar geleden nierkanker bij hem

Dehulpdiensten hebben dinsdag uren gezocht naar het slacht-
offer. De familie bleef al die tijd hopen dat hij het overleefd had.

Michel Deturckwerkte sinds twee jaar bij de firma. Foto’s KOS/ Janssens

Limburg opnieuw
beste fietsprovincie
Limburg is door Fietsen.123,
de populairste fietswebsite
van de Benelux, verkozen tot
‘Belgische Fietsprovincie van
het Jaar’. Het is al de zesde
keer dat de Limburgers die
prijs winnen. Dit jaar wist de
provincie bijna twee derde
van de stemmen binnen
tehalen.
«We zijn bijzonder blij dat de
vele fietsers ons zo uitge-
sproken hun vertrouwen
geven», reageert een opge-
togen gedeputeerde van
Toerisme Jean-PaulPeuskens.

Professorenmogen
blijven werken na 65ste
Professoren moeten niet
langerverplichtmetpensioen
gaan op hun 65ste. Mits toe-
stemmingvanhunwerkgever
mogen ze langer aan de slag
blijven. Het verplichte emeri-
taat isveelacademicial langer
eendoorn inhet oog.Denieu-
weregelkomteralsgevolgvan
het vertrek van econoomPaul
De Grauwe. Die moest op
18 november afzwaaien aan
de K.U.Leuven en stapte over
naar de London School of
Academics. (KCL)

Verbod op
cashbetalingen

boven 3.000 euro
Met cash geld betalen in de
winkelofwaarook,wordteer-
lang teruggebracht tot een
maximumvan3.000 euro. Nu
mag je nog tot 15.000 euro
handje contantjebetalen.
Deregeringsonderhandelaars
willen daarmee het zwart
geldcircuit en dus de fraude
bestrijden.Hetmaximumtoe-
gelaten cashbedrag zal in en-
kelestappenwordenverlaagd.
Tegen 2014 wordt de 3.000
euro-grensbereikt. (LVDK)


