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VANDAAG
in uw krant: AALST Al twee dagen lang

wordt met de moed der wanhoop
gezocht naar een spoor van Ken-
ny Roels (24) en Beverly Declercq
(23). Het koppeltje uit Aalst werd
voor de laatste keer gezien na een
fuif dit weekend. De moeder van
Beverly probeerde haar dochter
zondag te bereiken, maar kreeg
het antwoordapparaat. Voorlopig
ontbreekt elk spoor.
De Cel Vermiste Personen van de
federale politie kwam gisteren in

actie en neemt de verdwijning
heel ernstig. ‘We maken ons be-
hoorlijk wat zorgen’, zegt Alain
Remue. ‘We zijn pas gisteren in de
late namiddag door de politie van
Aalst op de hoogte gebracht,
maar sindsdien is het alle hens
aan dek. Hun spoor loopt dood
aan de fuifzaal. Daar zijn ze sa-
men in hun auto weggereden.’
Aan de hand van onder andere te-
lefoononderzoek probeert de Cel
Vermiste Personen nu de reisweg

van het koppeltje vanaf de fuif-
zaal te reconstrueren. Ook Child
Focus zoekt mee. Die organisatie
zet zich namelijk niet alleen in
voor vermiste kinderen,maar ook
voor vermiste jongvolwassenen
(tot en met 24 jaar).
‘Kenny enBeverly zouden volgens
de ouders normaal altijd laten
weten waar ze zijn. Daarom is
hun verdwijning echt onrustwek-
kend’, zegt Dirk Depover van
Child Focus. (mki, yb)

Koppeltje vermist na fuif in Aalst
ONRUSTWEKKENDE VERDWIJNING

VAN ONZE MEDEWERKER

JEROEN VAN HORENBEEK
BRUSSEL ‘Onze onderzoekers moesten

maandag in de krant lezen dat er een dode-
lijk ongeval met vluchtmisdrijf was in
Damme’, zegt Jan De Kinder, directeur-ge-
neraal van het Nationaal Instituut voor
Criminalistiek en Criminologie (NICC).
Dat instituut kan via sporenmateriaal dat
op een plaats delict wordt verzameld bij-
voorbeeld achterhalen welk type wagen bij
een ongeval betrokken is geweest.
In de zaak van Damme was dat niet nodig,
omdat de dader zichzelf vrijwel meteen
heeft aangegeven, maar in sommige geval-

len zoekt de politie dagenlang tevergeefs
naar de dader. ‘Nochtans kunnen wij in
korte tijd zoveel gegevens over een vlucht-
wagen achterhalen dat de dader snel kan
worden opgespoord’, zegt De Kinder.
‘In januari bijvoorbeeld stierf in Vosselaar
een bejaarde vrouw na een aanrijding. Vijf
dagen lang hield de politie een klopjacht
op de chauffeur van “een terreinwagen”.
Als het parket onze onderzoekers had ge-
raadpleegd, dan had het binnen de 48 uur
alle informatie over de auto gekregen.’
Dergelijke gemiste kansen blijken sche-
ring en inslag te zijn. Vorig jaar raakten
4.351 mensen gewond bij een verkeerson-

geval waarbij vluchtmisdrijf werd ge-
pleegd. Bij twintig ongevallen viel er een
dodelijk slachtoffer. Meer dan duizend
vluchtende chauffeurs werden niet gevat
na een zwaar verkeersongeval. Toch wordt

in amper twee à drie gevallen per jaar de
hulp van het NICC ingeroepen.
‘In 2008 werden door ons nog 35 analyses
uitgevoerd. We hadden snel resultaat. Er
waren geen klachten. Maar de jongste ja-
ren worden we niet meer bij het onderzoek
door de magistraten betrokken’, stelt De
Kinder vast. ‘Als er een vluchtmisdrijf is, le-
zen wij dat ’s anderendaags in de krant.’

Pleit u ervoor om elk vluchtmisdrijf te on-
derzoeken?
‘Nee, ongevallenmet alleenwat blikschade
moeten niet door onze experten onder-
zocht worden. Maar als er een gewonde of
een dode valt, is het wel nodig. Toch wor-
den we ook na een ongeval met zware ge-
volgen genegeerd door de magistraten.’

Duren de hoogtechnologische analyses
niet te lang om van nut te zijn?
‘Helemaal niet. Binnen de 48 uur hebben
we een duidelijk profiel van de gezochte
wagen. Zoektochten door de politie duren
geregeld langer dan dat. En vaak wordt de
chauffeur helemaal niet gevonden. Een fo-
rensisch onderzoek laten uitvoeren is dan
het minste dat een magistraat kan doen.
Het instituut heeft acht laboratoria waar
kruitsporen, vezels en verf- en glasresten
kunnen worden geanalyseerd. Het onder-
zoek naar verfresten is zelfs uniek. Onze fo-
rensische experts hebben toegang tot een
Europese databank van autolak. Verfspo-
ren die achterblijven op de fiets van een
slachtoffer kunnen via de databank gelinkt
worden aan een automerk, type en bouw-
jaar. Ook achtergebleven scherfjes van een
voorlicht kunnen ons naar de gezochte wa-
gen leiden. Die concrete informatie maakt
de zoektocht veel makkelijker.’

Is het probleem dan niet dat forensisch
onderzoek te duur is?
‘Een analyse kost tussen 600 en 700 euro.
Die kosten worden gedekt door het minis-
terie van Justitie. 75 procent van het geld
storten we rechtstreeks terug in de schat-
kist. We vragen dus geen te hoge prijs. Ove-
rigens, als de vluchtende chauffeur gevat
wordt, moet hij de kosten betalen.’

Slotconclusie: het NICC is te onbekend?
‘We sturen elk jaar folders naar elk parket.
Magistraten kunnen bij ons een cursus vol-
gen over forensisch onderzoek. We hebben
geen enkele verklaring waarom de magis-
traten geen forensisch onderzoek meer ge-
bruiken bij vluchtmisdrijven. Onze exper-
tise wordt gewoon niet op prijs gesteld.’

De forensische experts van het NICC worden nauwelijks nog geraad-
pleegd bij het gerechtelijk onderzoek naar vluchtmisdrijven. Verf- en
glasresten worden amper overgemaakt aan het labo. ‘Onterecht.’

JAN DE KINDER, NATIONAAL INSTITUUT VOOR CRIMINALISTIEK EN CRIMINOLOGIE
INTERVIEW

De politie houdt een reconstructie van een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf langs de Rijselstraat in Torhout in 2009. © Kurt Desplenter

‘Ons onderzoek wordt
niet op prijs gesteld’

‘Een voorbeeld: de politie
zocht vijf dagen lang naar
“een terreinwagen”, ter-
wijl wij binnen 48 uur
zelfs het bouwjaar van de
auto kunnen geven’

JAN DE KINDER
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BRUSSEL (BELGA)
Hoogleraar Paul De-
vroey, hoofd van het
Centrum voor Repro-
ductieve Geneeskun-
de aan het UZ Brus-
sel, wordt opgevolgd
door Herman Tour-
naye. Devroey geldt
als een pionier op het
vlak van fertiliteits-
onderzoek. Zo ont-
wikkelde hij de ICSI-
techniek waarbij een
spermacel in een ei-
cel geïnjecteerd
wordt. Deze techniek
is wereldwijd de
standaard geworden
voor medisch geas-
sisteerde voortplan-

ting. Volgens het UZ Brussel zijn alleen al in België zo’n
45.000 tot 50.000 kinderen op deze manier verwekt. Zijn
opvolger, Tournaye, specialiseerde zich in de mannelijke
onvruchtbaarheid. ‘Hij behoort in zijn vakgebied tot de we-
reldtop’, zegt het UZ Brussel.

UNIVERSITEIT

Paul Devroey op emeritaat

Paul Devroey. © ip

BRUSSEL (BELGA, DS) ‘Het geneesmiddel uit de rekken
halen, is zeker niet nodig’, zegt woordvoerster Ann Eeck-
hout van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten (FAGG).
‘Wel zal de bijsluiter vermoedelijk worden aangepast. Zo
zullen we altijd de laagst mogelijke dosis aanbevelen en
hartpatiënten aanraden alert te zijn voor mogelijke bijwer-
kingen van Motilium. Hoe de waarschuwing precies ver-
woord zal worden, wordt op dit moment bekeken met de
andere Europese lidstaten.’
De aankondiging komt er na het bericht van farmacoloog

Luc Hondeghem, in Knack, dat
het geneesmiddel Motilium in
ons land jaarlijks honderden do-
den zou veroorzaken door een
plotse hartstilstand. Hondeghem
deed in 2000 en 2002 zes experi-
menten met het actieve bestand-
deel van het geneesmiddel op ko-
nijnenharten. Hij oordeelde de
molecule toen als te gevaarlijk
omdat ze zware hartritmestoor-

nissen kon uitlokken. Volgens Knack las Hondeghem dit
jaar in medische literatuur dat de molecule het risico op
een hartstilstand vier keer zou vergroten.
Het FAGG kent de studies waarover Hondeghem spreekt,
maar nuanceert. ‘Gevaar voor de volksgezondheid is er
niet’, zegt Eeckhout. Volgens haar hebben dergelijke stu-
dies een zeer lage bewijskracht.
Hondeghem heeft bij het parket van Turnhout een klacht
ingediend tegen Janssen Pharmaceutica voor fraude en cri-
minele activiteit.
Het bedrijf, dat het geneesmiddel op de markt brengt,
meldt dat de laatste tien jaar geen enkel geval van overlij-
den door het gebruik van Motilium is geregistreerd. (gpr)

GENEESKUNDE

Bijsluiter Motilium wordt
aangepast na paniekzaaierij
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen past
de bijsluiter van het maagmiddel Motilium aan.

Volgens een
farmacoloog zou
Motilium elk jaar
honderden doden
maken door
hartstilstand

BRUSSEL De socialistische vakbond ACOD dient een
nationale stakingsaanzegging in voor alle Belgische gevan-
genissen. De vakbond wil daarmee de aanhoudende veilig-
heidsproblematiek aankaarten. ‘De gijzeling in de gevan-
genis van Andenne en de overbevolking in Sint-Gillis zijn
voor ons de druppel’, zegt Ivan Vandecasteele van de ACOD.
‘Er moet dringend iets gedaan worden aan de veiligheid in
onze gevangenissen. Maar zelfs kleine maatregelen die wij
voorstellen, zoals handschoenen die sneden weren, wor-
den van tafel geveegd.’ Ten vroegste op 22 oktober legt het
gevangenispersoneel effectief het werk neer. In Sint-Gillis
en Andenne is dat al gebeurd. (mki)

GEVANGENIS

Cipiers dreigen met staking

BRUSSEL ‘De afgelopen dagen
hebben duidelijk gemaakt dat
“klokken luiden” zijn eigen speci-
fieke logica heeft’, vindt de minis-
ter van Justitie, Stefaan De Clerck
(CD&V). De heisa die is losgebar-
sten rond de Hasseltse politie en
het parket is hem niet ontgaan. 
De Panorama-reportage van vori-
ge donderdag schetste een beeld

van graaicultuur en intimidatie
binnen het Hasseltse politie-
korps. Justitie zou niets hebben
gedaan met de klachten die vier
administratieve medewerkers
doorspeelden aan het Comité P.
Eén ding is volgens De Clerck nu
al duidelijk: klokkenluiders ver-
dienen een bijzondere behande-
ling. ‘Ze zitten per definitie in een
tegenstrijdige situatie’, zegt hij.
‘Wie zaken naar buiten brengt die

de rest van zijn omgeving liever
verborgen houdt, weet dat hij zal
worden uitgestoten. Daarna kun-
nen ze vaak nergens meer terecht
omdat ze “besmet” zijn. De polari-
satie die de jongste dagen in Has-
selt opduikt, wekken klokkenlui-
ders altijd op.’
De minister vindt dat er nood is

aan een nationaal beschermings-
statuut voor klokkenluiders. Dat
bestaat al binnen de Vlaamse
overheid en op Europees niveau.
‘We kunnen ons baseren op die
procedures, maar moeten het
breder bekijken dan louter een
bescherming van de ambtenaren
in de federale administraties. Ie-
dereen die wantoestanden aan-
klaagt, moet op steun kunnen re-
kenen, ook in de privésector. Het
kan geen kwaad dat justitie hier-
in voortrekker speelt.’ (vhn)

DE CLERCK WIL SPECIAAL STATUUT KLOKKENLUIDERS

‘Ze moeten beschermd worden’
Wie mistoestanden aanklaagt, moet altijd op
bescherming kunnen rekenen, vindt minister
van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V).

‘Klokkenluiders verdienen een
bijzondere behandeling’ De Algemene Inspectie (AI)

onderzoekt of ‘Hasseltse magis-
traten’ strafrechtelijke inbreu-
ken hebben gepleegd nadat vier
klokkenluiders wanpraktijken
binnen de politie aanklaagden.
Vera Vrancken (54) en Mary-Ann
Vonckx (41), twee klokkenlui-
ders die de graaicultuur hadden
aangeklaagden binnen de Has-
seltse politie, werden gisteren
vrijgesproken van diefstal. Pro-
cureur Marc Rubens had de twee
gedagvaard nadat ze in een brief

aan het Comité P de fraude bij
het examen van een secretaresse
hadden aangekaart. Rubens be-
tichtte hen van diefstal van het
examen, maar volgens de rech-
ter is het niet bewezen ‘dat ze de
waarheid wilden vervalsen’.
De AI bekijkt nu hoe het parket
de klachten van de klokkenlui-
ders heeft aangepakt. Niemand
noemt Rubens bij naam, maar
het is volgens ingewijden duide-
lijk dat hij in het vizier loopt. 
(cel, rgg)

Onderzoek naar mogelijke fouten
van magistraten Hasselts parket


