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VANDAAG IN DE KIJKER

Officieel is hij 
met wieler-        
pensioen, maar 
Tom Boonen  
laat nog van zich 
horen. Is het niet 
met de autosport, 
dan wel met zijn 
nieuwste tattoo. 
“Ge gaat hert of ge 
gaat niet.”  . 9

Hertenkop palmt 
rug Boonen in  
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De rechtszaak 
over vermeende 
overtredingen op 
zijn kasteeldomein 
heeft het vertrou-
wen van Wim Del-
voye in ons land 
gedeukt. Vandaag 
pompt hij zijn geld 
en kunst vooral in 
Iran.  . 10

Delvoye pompt 
geld in Iran

Salvatore Riina, 
de meest wraak-
zuchtige maffia-
baas van Italië, is 
een paar uur na 
zijn 87ste verjaar-
dag  in de gevange-
nis van Parma aan 
kanker overleden. 
“Het beest is 
dood.” . 2829

Cosa Nostra-
baas sterft in cel

De talkshow Gert
Late Night keert in 
december één 
week terug als 
Gert Last Year, 
waarin Gert Ver-
hulst en James 
Cooke de gasten 
van het jaar uitno-
digen. Locatie? 
De Ardennen. . 35

Gert ruilt boot 
voor kasteel

Zoals de eerste 
schooldag, maar 
dan in Kaapstad. 
Wielrenner Julien 
Vermote speelt 
gids op zijn eerste 
ploegstage met 
Dimension Data, 
na het afscheid van 
Quick Step Floors.  
                    . Sport 
1416

In het spoor van 
Julien Vermote
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Sinds 19 mei kunnen mensen
met pedofiele gevoelens in
Vlaanderen terecht bij de ano-
nieme hulplijn Stop it Now! Ook
partners, familie, kennissen of
professionals (zoals leerkrach-
ten of huisartsen) die zich zor-
gen maken, krijgen er een ant-
woord op hun vragen. 

In het eerste halfjaar zochten
231 mensen contact met de
hulplijn. De meeste oproepen
waren afkomstig van mensen
die zelf pedofiele gevoelens
ervaren hebben. 

De balans na zes maanden is
positief, zegt Minne De Boeck,
projectverantwoordelijke en
criminologe bij het Universitair
Forensisch Centrum. “Het is
goed dat we niet langer wachten
met preventief ingrijpen tot er
slachtoffers vallen. Al is het er
maar één, elk slachtoffer dat we
kunnen vermijden, is belang-
rijk.”

Sinds mei zijn al zo’n twin-
tig mensen doorverwezen
naar een gespecialiseerd
centrum. Minstens twaalf
van hen laten zich intussen be-
handelen. Ze leren onder meer
hoe ze hun gevoelens beter
kunnen controleren. Ande-
ren bellen alleen om hun
verhaal te doen, maar ook dat
kan zinvol zijn. “Hoe geïsoleer-

der iemand is, hoe groter de
kans dat hij niets meer te ver-
liezen heeft en overgaat tot mis-
bruik.”

Kinderporno

Eén op de tien meldingen heeft
te maken met het bekijken van
misbruikbeelden van minder-
jarigen. “Onze aanpak verschilt
dan”, zegt De Boeck. “Er wordt
op gewezen dat het om strafbare
feiten gaat waar de slachtoffers
zwaar onder lijden. En we geven

duidelijk aan dat het gedrag
moet stoppen. Anderzijds be-
vestigen we dat het goed is om
hulp te zoeken. We merken ge-
lukkig dat net deze groep extra
gemotiveerd is om dat te doen.”

Stop it Now! wil de groep die
beelden bekijkt de komende
maanden nog beter bereiken.
Dat gebeurt onder meer via een
nieuwe campagne samen met
Child Focus. Er zijn filmpjes ge-
maakt die incognito op het dark
web worden gepost, een deel van
het internet waar sommigen op
zoek gaan naar illegaal beeld-
materiaal. De filmpjes roepen
personen op te stoppen met het
speuren naar kinderporno en
hulp te zoeken. “Telkens wan-
neer een persoon met pedofiele
aanleg niet tot daden overgaat,
wordt een kind gered”, zegt Dirk
Depover van Child Focus.

Hulplijn voor 
pedofielen werkt:
al 12 mensen in behandeling
Een halfjaar na de start van Stop it Now!, de 
Vlaamse hulplijn voor mensen met pedofiele 
gevoelens, zijn al minstens twaalf van hen in 
een begeleidingstraject gestapt. In totaal kreeg 
de hulplijn meer dan 230 oproepen of mails, 
ofwel gemiddeld meer dan één per dag. JONAS MAYEUR

Meer dan 230 oproepen of 
mails in zes maanden.

Een tiende van de meldingen 
gaat over het bekijken van 
kinderporno.

Al 20 mensen doorverwezen 
naar gespecialiseerd 
centrum.

Zeker 12 bellers laten zich 
intussen behandelen.

Goede resultaten

COMMENTAAR

Zit het hele Antwerpse sche-
pencollege en Bart De Wever
in de zak van projectontwik-
kelaars? Was de gefilmde blij-
de intrede van de politici in
sterrenrestaurant Het Fornuis
daar een bewijs van? Dat be-
weert niemand. Groen stelt

zich wel vragen over “een schijn van partijdig-
heid” en vraagt het Antwerps integriteitsbureau 
daar een oordeel over te vellen. De kans dat het 
bureau zegt dat er volgens de regels een pro-
bleem is, is niet erg groot. Het reglement bevat 
duidelijke richtlijnen. En om werkbaar te blijven 
ook een aantal grijze zones. Het verbiedt niet te 
netwerken en met mensen te spreken. Noch aan-
wezig te zijn “op bijzondere gebeurtenissen”. Het 
is de politicus zelf die moet oordelen wat gepast 
is en niet. Of pakweg een beter verjaardagsfeestje 
van iemand wiens winst of verlies mee bepaald 
wordt door beslissingen van het stadsbestuur, 
daar ook onder valt. Enige omzichtigheid is dan 
geboden als het gaat om een bedrijf waar nogal 
wat donkere wolken boven hangen. Dat boven-
dien de voorbije jaren, met de zegen van de stad, 

de meest lucra-
tieve projecten
heeft binnen-
getrokken, be-
slissingen waar-
over op zijn
zachtst gezegd
veel discussie
blijft. Zeker als
de familie ach-
ter het bedrijf

dikke vrienden is met de burgemeester. Jaren-
lang al op ideologisch vlak strijdmakkers en 
fondsenwervers. Wie elke schijn van partijdig-
heid wil vermijden, blijft dan vooral weg van dat 
soort semi-openbare feestjes. Daar trek je zeker 
niet in stoet naartoe, buigend voor de gastheer. 
Dan stuur je hooguit iemand vooruit die niets in 
die dossiers te beslissen heeft.  Als Bart De 
Wever wil klinken op de verjaardag van een dik-
ke vriend, is hem dat gegund. Dat kan perfect in 
intieme kring, zonder heel zijn gevolg in zijn kiel-
zog. De Wever vond de vraag over de “schijn van 
partijdigheid” te belachelijk om te reageren. Die 
vraag is allesbehalve belachelijk. Een vraag stel-
len over hoe ver de contacten mogen gaan tussen 
politici en privéondernemers die leven van poli-
tieke beslissingen, is niet iets waar je nog wat 
hautain over kan doen. Die is na een jaar van 
echte en vermeende belangenvermenging funda-
menteler dan ooit. Cruciaal voor de politiek om 
enige geloofwaardigheid over te houden. Blijk-
baar heeft nog altijd niet iedereen dat begrepen.

Peter
Mijlemans
Nieuwsmanager

“Vragen hoe ver 
de goede contacten 
tussen politici en 
privé-ondernemers 
mogen gaan, is vooral 
niet belachelijk”

Echt Antwerps 
feestje
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