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Ook gevangenen doen mee aan actie en steunen coachingprogramma

DeMorgen.

Hongarije
kondigt
‘slavenwet’ af

► De gevangenen
maakten
onder meer
kousen om
te verkopen
op speciale
familiedagen.
© WOUTER

De Hongaarse president Janos
Ader heeft de zogenaamde ‘slavenwet’ afgekondigd. Die houdt
in dat arbeiders 400 bijkomende overuren mogen presteren per jaar, wat overeenkomt
met twee maanden werk, terwijl
de werkgevers drie jaar de tijd
hebben om uitbetaling ervan te
doen. Tegen de wet is al wekenlang groot protest. “De wet
beperkt de rechten van de arbeiders niet”, zo laat de president,
een bondgenoot van premier
Viktor Orbán, in een persbericht
weten. Zondagavond waren
opnieuw meer dan 10.000 mensen de straat opgetrokken om
tegen de regering-Orbán te
demonstreren. Het was het
vierde protest in vijf dagen. (AFP)

VAN VOOREN

Wie geen hand
wil schudden,
wordt geen Deen

Warmste Week vanuit cel:
‘Steun jongeren in de rats’
BA RBAR A DE B USSC HE RE

Ook binnen kille gevangenismuren leeft
De Warmste Week. Met verkoopacties
haalden gedetineerden in de gevangenis
van Beveren geld op voor YAR-Vlaanderen,
een coachingprogramma voor jongeren in
nesten. ‘Met dat soort steun was ik hier
wellicht nooit beland.’
“Eerlijk? Eigenlijk interesseerde het me niet.
Goede doelen, ik heb er niets mee.” Kris, 21, lacht
schamper. Toch zit hij vandaag op de eerste rij
voor De Warmste Week. Niet in Wachtebeke, het
kloppend hart van de geanimeerde StuBru-actie,
maar in een anonieme vergaderruimte in het
gevangeniscomplex van Beveren, waar 300 mannen leven die minstens vijf jaar cel kregen.
Vandaag onderbreekt een twaalftal onder hen
hun vaste routine van werken, klussen, een wandeling of keukendienst voor hun eigen Warmste
Week-moment.
Iemand houdt een cheque in de aanslag met
de Music for Life-vlam. ‘1.928 euro’ staat erop.
Trots en onder luid applaus overhandigt hij de
waardebon aan Koen Frøberg en Yamina Krossa,
directeur en communicatiemedewerker van YAR
Vlaanderen. Die vzw is een vangnet voor jongeren
in moeilijkheden. Met doelgerichte coachingprogramma’s helpt YAR hen weer op de sporen.
Frøberg en Krossa glunderen. “Jullie zijn onge-

lofelijk”, zegt Frøberg. “Niet alleen de centen, waar
we jongeren mee kunnen helpen om bijvoorbeeld
een noodstudio te huren of een studie te betalen,
maar jullie gebaar is heel belangrijk. Hiermee zeggen jullie onze jongeren dat je zou willen dat ze
hun leven weer in handen nemen.”
Nu glunderen ook de gedetineerden. “Wij willen ook wel zo’n vlam die ‘woosh’ doet”, grapt een
van hen. Maar dat zal niet meteen lukken in dit
hyperbeveiligd gebouw. “Toen dit idee werd geopperd, kregen we het daarom wat benauwd. Hier
allerlei acties organiseren, leek iets erg complex.
Werkelijk alles is hier strikt in regels gegoten”,
zegt Eva Meeus, een van de medewerkers.
Toch zetten de personeelsleden en gevangenen
door. Hun motto? ‘Het is niet omdat je in de gevangenis zit, dat je geen goed doel kunt steunen.’ Er
werden massaal zeefdrukken met een kerstboodschap, kousen, koekjes en magneten gemaakt en
verkocht op speciale familiedagen hier.
Uiteindelijk deed ook Kris mee. “Ik zou voor
geen enkel ander doel meedoen, maar voor YAR
wel”, zegt hij. Hij is niet de enige. Nadat de beslissing was gevallen dat er ook in de gevangenis een
Warmste Week-actie zou komen, kreeg iedereen
een lijst met goede doelen. Een opvallend grote
meerderheid koos voor YAR.
“Wij weten maar al te goed hoe cruciaal steun
is als je jong bent en in nesten zit”, zegt Kris. “Ik
belandde al op mijn twaalfde in een gesloten
instelling. Ik ben nu 21 en ben maar drie jaar op

vrije voeten geweest. Ik kan niet zeker weten of ik
niet in de problemen was gekomen met steun van
YAR, maar het had zeker geholpen. Toen ik over
hen hoorde, maakte dat iets los bij mij. Voor ons
is het te laat. Maar deze actie is onze boodschap
aan de buitenwereld: laat jongeren die in de problemen raken niet zitten. Help hen.”

‘Wij weten maar
al te goed hoe
cruciaal steun is
als je jong bent en
in nesten zit’
KRIS
GEDETINEERDE

Wie Deens staatsburger wil worden, zal dat in de toekomst met
een handdruk moeten bezegelen. Het Deense parlement
keurde een wetsvoorstel goed
waardoor immigranten een
overeenkomst moeten ondertekenen waarin ze verklaren dat ze
de Deense wetgeving zullen
naleven. Als bezegeling van hun
staatsburgerschap zullen ze de
burgemeester de hand moeten
schudden. Anders is er geen
sprake van staatsburgerschap
voor die persoon. “De aanvrager
toont met deze symbolische
daad zijn respect voor de Deense
gemeeschap”, klinkt het in de
wet. Drijvende kracht achter het
wetsvoorstel was minister van
Integratie Inger Stojberg. (DPA)

Nog een kind

Kerk verzweeg
500 namen
ontuchtplegers

De namen zijn fictief om de privacy
te vrijwaren; yarvlaanderen.be/

De katholieke kerk in de
Amerikaanse staat Illinois heeft
de namen achtergehouden van
zeker vijfhonderd priesters die
beschuldigd zijn van seksueel
misbruik. Ook zijn veel meldingen van misbruik niet behoorlijk
onderzocht door de kerk. Dit
concludeert de hoofdaanklager
van de staat, Lisa Madigan, die
sinds augustus onderzoek heeft
gedaan naar misbruik in de kerk.
“Door ervoor te kiezen om
beschuldigingen niet zorgvuldig
te onderzoeken, heeft de katholieke kerk gefaald in haar morele
verplichting om voor overlevenden en parochieleden volledige
rekenschap af te leggen over alle
seksueel onacceptabele gedragingen", aldus Madigan. (ANP/RTR)

Ook de andere mannen hier hameren daarop. “Ik
ben bezorgd om de jeugd”, zegt Bilal. “Als je pech
hebt en je komt uit een moeilijk gezin zoals ik, kan
het snel verkeerd gaan. Er is weinig steun in de
maatschappij. Bij YAR laten ze zien dat je zelf meer
in handen hebt dan je denkt. Dat had ik ook wel
gewild. Ik hoop echt dat jongens en meisjes in
gelijkaardige situaties iets aan onze centen hebben
en zo uit de cel kunnen blijven.”
En zelfs het fatalisme over hun eigen lot wordt
door de actie gecounterd. Na de uitleg van
Frøberg, die benadrukt dat ook zij nog iets van
hun leven kunnen maken, trekken verschillende
gedetineerden hem aan de mouw. Of ze straks,
als ze weer op vrije voeten zijn, niet kunnen helpen
als vrijwillig ervaringsdeskundige. Marc: “Je deed
iets vreselijks en je voelt je schuldig. Je zit hier dan
jaren binnen maar je wil iets terugdoen. Ik denk
nu dat ik later jongeren wil helpen.”

Deurwaarders willen domiciliefraude mee opsporen
C ATHY GALLE

Het aantal mensen dat
verhuist om schuldeisers te
ontlopen, gaat in stijgende
lijn. De gerechtsdeurwaarders vragen aan de
minister van Justitie om die
‘fictieve adressen’ te mogen
signaleren aan politie en
parket.
Al zeven jaar wacht Wim (fictieve
naam) op de 60.000 euro die hij
tegoed heeft van een vroegere
vennoot. Die laatste verdween
met de noorderzon. Na enig
speurwerk kwam Wim te weten
dat de man in de Hongaarse
hoofdstad Budapest zat, waar hij
onvindbaar bleek voor zijn

schuldeisers. “Een erg frustrerende situatie”, stelt hij. “De deurwaarders staan telkens voor een
gesloten deur en ondanks gerechtelijke veroordelingen geraak ik
niet aan mijn geld.”
Verhuizen, al dan niet naar het
buitenland, om schuldeisers te
ontlopen gebeurt steeds vaker.
Dat merken de gerechtsdeurwaarders in ons land. “Globale
cijfers hebben we niet”, stelt Sylvie
Vanmaele van het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders. “Maar onze kantoren
merken het in de praktijk vaak
wel. Gerechtsdeurwaarders moeten namelijk bij elke actie die zij
dienen te ondernemen het
Rijksregister consulteren om
ervoor te zorgen dat ze daadwer-

kelijk de betrokkene bereiken.
Maar als de persoon of het bedrijf
niet op het officiële adres woont
of gevestigd is, kan een gerechtsdeurwaarder niet veel doen.”
Vlucht een schuldenaar naar
het buitenland en laat hij zich
daar ook domiciliëren, zoals de
schuldenaar van Wim, dan is hij
in principe nog opspoorbaar. Dan
kan de gerechtsdeurwaarder volgens de geldende Europese regels
een plaatselijke gerechtsdeurwaarder aanspreken om zijn
opdracht verder uit de voeren.
In principe dus, want dat
gebeurt lang niet altijd, ondervond Wim. “Het gaat om een
omslachtige procedure en zeker
als het om kleinere bedragen
gaat, vindt zo’n deurwaarder dat

‘Deurwaarders
zijn de ogen
en oren van
de maatschappij’
SYLVIE VANMAELE
KENNISCENTRUM VOOR
GERECHTSDEURWAARDERS

niet altijd de moeite.”
Vaak kunnen gerechtsdeurwaarders wel vaststellen dat een
persoon of bedrijf nog ingeschreven is op een bepaald adres in ons
land, maar er niet meer verblijft
of gevestigd is. Volgens de
gerechtsdeurwaarders zou het
een goeie zaak zijn, mochten die
‘fictieve adressen’ beter geregistreerd worden. Dat kan voorkomen dat deurwaarders telkens
weer voor gesloten deuren staan
met hun schuldbetekeningen.
Ze willen bij die registratie ook
zelf een actieve rol spelen, benadrukt Sylvia Vanmaele. “Deurwaarders zijn de ogen en oren
van de maatschappij en doen
jaarlijks een kleine 700.000
bezoeken aan huizen en bedrij-

ven. Zij zijn dus goed geplaatst
om de fictieve adressen die ze
onderweg tegenkomen te melden
en die info door te spelen aan de
bevoegde diensten. Ofwel een
gemeente of politiedienst, ofwel
het parket of de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO). Zo
kunnen we actief meehelpen aan
het opsporen van sociale en
domiciliefraude.”
Om die info door te mogen
spelen, is wel toestemming nodig
van de minister van Justitie. Op
het kabinet van Koen Geens
(CD&V) is te horen dat er over
gesproken is op voorbereidende
vergaderingen. “Maar zoals u
weet is de koning in beraad over
het ontslag van de regering”,
klinkt het.

