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Privilege Pas

Het wielerjaar 2007 
in een notendop? 
Dat kan!

> Sportwereld p.31

Paul Demeyer

Het recht op bemiddeling tus-
sen slachtoffer en dader staat
sinds 2005 in het strafwet-

boek ingeschreven. In Vlaanderen
zet de vzw Suggnomé de ontmoe-
ting tussen dader en slachtoffer op.
Deze week is een nieuwe samenwer-
king gestart tussen Suggnomé en de
parketten van het gerechtelijk arron-
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde.
Bij elk dodelijk ongeval op hun
grondgebied lichten de parketten
middels een brief de partijen in over
hun wettelijk recht op bemiddeling.
Die brief wordt snel verstuurd, zeker
binnen de week na het ongeval,
maar er staat geen vervaldatum op
het bemiddelingsaanbod. Wanneer
bijvoorbeeld de nabestaanden pas
na twee jaar klaar zijn voor contact
met de doodrijder, kunnen zij ook
dan nog een beroep doen op de be-
middelaar.

‘De nood aan contact tussen doodrij-
der en nabestaanden is zeer groot.
De dader wil vaak zijn spijt betuigen.
De nabestaanden willen de juiste
omstandigheden van het ongeval
kennen, willen ook weten wie en wat
voor iemand de dader is. Onlangs
ging het gerucht dat een doodrijder
had geprobeerd om vluchtmisdrijf te
plegen, terwijl hij enkel een motorrij-
der had gevraagd om hulp te halen.
Een bemiddeling kan zo’n misver-
stand wegwerken’, zegt bemiddelaar
Bart Claes.
Wanneer een van beide partijen con-
tact wil met de andere, laat die dat
weten aan de bemiddelingsdienst.
‘Dan leggen we die vraag aan de te-
genpartij voor’, zegt bemiddelaar
Martin Loose. ‘Soms vindt het
slachtoffer het nog te vroeg voor een
confrontatie of kan de dader de na-
bestaanden nog niet in de ogen kij-

ken. Dan kunnen wij een pendelbe-
middeling opzetten, waarbij we de
vragen en antwoorden aan de partij-
en overbrengen. Bijvoorbeeld de
vraag of het ongepast is dat de dood-
rijder het stoffelijk overschot gaat
groeten, of de uitvaartplechtigheid
bijwoont.’

Maar het kan ook tot een recht-
streekse confrontatie komen. Dat ge-
beurt best op neutraal terrein, bij-
voorbeeld op kantoor bij de vzw
Suggnomé of in een nabij cultureel
centrum. ‘Bemiddeling is aan dis-
cretie gebonden’, zegt Bart Claes.
‘Wij kunnen tijdens het gerechtelij-
ke proces niet worden opgeroepen.
De rechter wordt wel op de hoogte
gebracht van het feit dat er be-
middelingsgesprekken zijn ge-
weest tussen dader en slachtof-
fer. Wanneer beide partijen dat
willen, kunnen ze een verslag
van de bemiddelingsgesprek-

ken opstellen en dat ondertekend
aan de rechter bezorgen. Het is be-
kend dat rechters liefst zoveel moge-
lijk informatie hebben over wat ge-
beurde en zo’n brief draagt daar ze-
ker toe bij.’
Het pilootproject om spontaan da-
der-slachtofferbemiddeling aan te
bieden bij een dodelijk ongeval gaat
van start in Brussel-Halle-Vilvoorde,
maar de bedoeling is om het uit te
breiden naar heel Vlaanderen. De
bemiddeling is helemaal gratis.

Voortaan krijgen doodrijder en
nabestaanden een brief van
het parket om te melden dat ze
recht hebben op een bemidde-
laar, die hen desgewenst met
elkaar in contact brengt. Het
project start in het arrondisse-
ment BHV en wordt uitgebreid
naar Vlaanderen.

Parketten BHV bieden meteen bemiddeling aan

‘Doodrijder en nabestaande
hebben nood aan contact’

Lezersservice
www.suggnome.be.

‘De dader wil vaak zijn
spijt betuigen, de
nabestaanden willen
weten wat voor iemand
het is en willen de juiste
omstandigheden van het
ongeval kennen’

Bart Claes
Bemiddelaar

Bij misdrijven is er er steeds
vaker begeleid contact tus-
sen daders en slachtoffers.
De bemiddelaars van de vzw
Suggnomé openden vorig
jaar 1.000 nieuwe dossiers en
dat was een record.
Dader-slachtofferbemidde-
ling wordt gepromoot vanuit
Europa en België is een van
de lidstaten die het verst
staat in de uitvoering ervan.
De vorige justitieminister

Laurette Onkelinx (PS) liet be-
middeling als een recht in-
schrijven in het strafwet-
boek. Zowel daders als
slachtoffers van verkeers-
overtredingen (bv. aanrij-
ding van een fietser), van
wanbedrijven (diefstallen)
en van misdaden (moord)
kunnen er aanspraak op ma-
ken.
Sinds een half jaar hebben al-
le gerechtelijke arrondisse-

menten een bemiddelings-
kantoor. Samen hebben ze
vorig jaar meer dan 2.000
slachtoffers of daders bege-
leid in hun contact met el-
kaar. ‘De bemiddelaars zien
meer slachtoffers omdat één
dader vaak meerdere slacht-
offers maakt. Verschillende
familieleden van een slacht-
offer hebben nood aan con-
tact met de dader’, zegt be-
middelaar Bart Claes. (pom)

1.000 dossiers op een jaar

Bart Claes en Martin Loose van de vzw Suggnomé begeleiden dader en slachtoffer bij hun
ontmoeting. ©Herman Ricour

Dertien bruggen over Vlaamse
snelwegen worden de komende ja-
ren gesloopt. Betonrot zorgt er-
voor dat ze dringend aan vervan-
ging toe zijn. Dat blijkt uit een
schriftelijke vraag van Vlaams Par-
lementslid Els Robeyns (SP.A-Spi-
rit) aan minister van Openbare
Werken Hilde Crevits (CD&V). 
Van de dertien bruggen liggen er
zeven in Oost-Vlaanderen. Het
gaat om vier bruggen over de E40
en drie bruggen die deze snelweg
over de Leie, de spoorlijn Brussel-
Oostende en de Schelde leiden. In
Antwerpen en Limburg worden
vier bruggen afgebroken in en over
de A13. Vlaams-Brabant plant de
afbraak van twee bruggen over de
E411.
Parlementslid Joke Schauvliege
(CD&V) heeft twee maanden gele-
den al een schriftelijke vraag inge-
diend waaruit bleek dat 45 Vlaam-
se bruggen dringend aan herstel-
ling of vervanging toe zijn. Daar-
van staan er 26 onder ‘verhoogde
waakzaamheid’. Het onderhoud
van de bruggen kost de overheid
jaarlijks 4,5 miljoen euro. Toch
gaat dit het betonrot niet tegen.
Nieuwe bruggen worden vaak ver-
kozen boven herstellingen, omdat
deze niet economisch interessant
zijn en te grote verkeershinder met
zich meebrengen. (jvg) 

13 snelweg-
bruggen
rijp voor 
de sloop
In Vlaanderen worden de ko-
mende jaren 13 snelwegbruggen
afgebroken. Ze zijn aangetast
door betonrot. 

Zestiger sterft aan CO
door defect vuurtje 
Een 60-jarige alleenstaande man
uit het Oost-Vlaamse Waar-
schoot is gisternamiddag dood
aangetroffen in zijn woning ten
gevolge van een CO- vergiftiging.
De man woonde alleen en zijn
buren alarmeerden in de loop
van de dag de politie. Door een
sterke petroleumgeur moest de
brandweer met gasmakers op de
woning betreden. Ze troffen de
man levenloos aan in zijn zetel
voor de televisie. De man ver-
warmde zijn huis met een petro-
leumvuurtje omdat zijn kachel
stuk was. In de schouw bleek een
kauwennest te zitten. (osw)
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Hebt u genoeg van al
uw bankkosten?

Open een nieuwe zichtrekening bij AXA Bank tussen
1 januari en 30 juni 2008 en krijg er 100 euro bovenop.
Deze actie is geldig wanneer uw inkomen gedomicilieerd 
wordt op uw zichtrekening (min. 750 euro per maand).
Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken over de

bankkosten, want gedurende het eerste jaar is uw
nieuwe zichtrekening helemaal gratis. Sur f naar
www.axa.be voor alle info en voordelen of ga langs bij
uw AXA bankagent. Hij zal u uitleggen hoe makkelijk
het is om van bank te veranderen.

Open een gratis zichtrekening bij AXA Bank, 
krijg 100 euro en vergeet de kosten van uw vorige bank.

om de kosten van uw vorige bank te vergeten!

CADEAU
100 euro

gewestelijke ambtenaren voor de-
cember kwamen zes dagen later
dan normaal. Normaal worden ze
op de voorlaatste werkdag van de
maand uitbetaald. Omdat maan-
dag 31 december bij de overheids-
dienst een vrije dag was, viel de
voorlaatste werkdag op donderdag
27 december 2007. Maar de over-
heid betaalde pas uit op woensdag
2 januari 2008 – zes dagen, maar
ook een jaar verschil.
Bij de overheidsvakbonden liepen
meteen klachten binnen van ver-
ontruste ambtenaren. Ook de om-
budsman van de pensioenen kreeg
heel wat klachten binnen. Vooral

Joost Loncin

De wedden van de federale
ambtenaren en de pensioe-
nen van zowel federale als

pas gepensioneerde ambtenaren
vonden het vreemd dat hun pensi-
oen nog niet was uitbetaald. Vol-
gens de uitbetalingdienst is dat
echter niet hun schuld, maar die
van de banken. Die zouden met
vertraging het geld op de rekening
hebben gezet. 

Dat de overheid de wedden en pen-
sioenen van december pas begin
januari betaalt, is een oud zeer. De

maatregel werd begin jaren ‘90 ge-
nomen door premier Jean-Luc De-
haene (CD&V) om de Europese
Maastrichtnorm te halen. Door het
overhevelen van de uitbetaling van
het ene naar het andere jaar zag de
begroting er ineens wonderbaarlijk
rooskleurig uit. Het zou gaan om
een eenmalige operatie. Maar het is
nu een gewoonte geworden.
De late uitbetaling in januari schept
heel wat sociale problemen, zegt
Paul Monsaert, voorzitter van de li-
berale overheidsvakbond VSOA.
‘Mensen die op de eerste dag van
de maand via een bestendige op-
dracht bijvoorbeeld hun huur of

alimentatie betalen, raken in de
problemen als hun wedde later
wordt betaald. Een rekening die in
het rood gaat, kost geld’, zegt Paul
Monsaert.
‘Ik ben al vijf jaar gepensioneerd’,
zegt een vroegere maatschappelij-
ke werker bij de overheid. ‘De eer-
ste twee jaar werd mijn pensioen
van december op tijd betaald, maar
de laatste drie jaar niet meer. Ik ben
op mijn rekening 250 euro in het
rood gegaan. Dat zal mij een paar
euro’s kosten. Er zijn mensen die
het veel erger hebben dan ik. Dat
weet ik. Maar ik vind het van de
overheid toch niet netjes.’

De ambtenaren hebben de
voorbije dagen hun maand-
wedde en pensioen bijna een
week later gekregen dan an-
ders. Dat leidde tot onrust en
duwde sommige rekeningen in
het rood, maar voor de begro-
ting van 2007 was het een
welkom ‘eindejaarscadeau’.

Pensioenen en wedden komen te laat

Geldproblemen 
voor ambtenaren,
‘cadeau’ voor 
begroting 2007

Pol Van Den Driessche (CD&V)
weigert nog boetes te betalen als
die in Vlaanderen in twee talen
zijn opgesteld. Het overschrij-
vingsformulier bij een verkeers-
boete die hij kreeg, was in het Ne-
derlands en het Frans. ‘Onduld-
baar’, vindt hij.

Senator Pol Van
Den Driessche
(foto) beging in
november vorig
jaar een ver-
keersovertreding
in het centrum
van Brugge. Hij
kreeg daarvoor
een boete in de

bus, met daarbij een overschrij-
vingsformulier om 50 euro te beta-
len aan de Dienst Onmiddellijke
Inningen.
‘Het adres van die dienst staat in
het Nederlands en het Frans:
Dienst Inningen - Perceptions Im-
médiates’, zegt Van Den Dries-
sche. ‘Dat kan niet: in de grondwet
staat dat elk contact van de over-
heid met de bevolking moet ge-
beuren in de taal van dat taalge-
bied. In Brugge is dat het Neder-
lands, tenzij mij de voorbije maan-
den iets is ontgaan.’
Van Den Driessche heeft de 50 eu-
ro ondertussen wel netjes betaald.
‘Maar in de toekomst doe ik dat
niet meer. Dan beschouw ik dit
soort documenten als onwettelijk’,
zegt hij. ‘Ik heb als senator gezwo-
ren om de grondwet na te leven en
men kan mij er niet toe dwingen
die eed te verloochenen.’
Van Den Driessche schreef een
open brief aan de lokale politie van
Brugge. ‘Maar wij treffen geen
schuld’, zegt Marc De Buyser van
de Brugse politie. ‘Wij hebben het
proces-verbaal opgestuurd en dat
is wel eentalig in het Nederlands.
Het bijgevoegde overschrijvings-
formulier wordt elektronisch door
De Post verwerkt.’
Ook De Post wast de handen in on-
schuld. ‘Wij zijn gewoon de uit-
voerders van die betaalopdrach-
ten. De opdracht komt van de poli-
tie en niet van ons’, zegt woord-
voerder Fred Lens. ‘Maar als er een
fout is gebeurd, dan moeten we
daar iets aan doen.’ (tlb)

Van Den Driessche
zal tweetalige boetes
voortaan weigeren
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